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TRẺ EM TẠI TTBTXH NHÀ MAY MẮN ĐẮK NÔNG

MAISON CHANCE

CÂU CHUYỆN
Câu chuyện Nhà May Mắn bắt đầu từ năm 1993 khi Aline Rebeaud, nữ hoạ sĩ trẻ 21 tuổi người Thụy Sĩ đến Việt Nam trong chuyến du lịch Châu Á.
Vào lần đi thăm viện tâm thần Thủ Đức, cô vô tình gặp Trần Văn Thành, bé trai 12 tuổi đang mắc bệnh tim phổi trầm trọng. Các bác sĩ ở viện cho
rằng em chỉ sống được thêm một thời gian ngắn. Không chấp nhận số phận của cậu bé, Aline đã đưa em vào bệnh viện Tim Mạch và tận tụy
chăm sóc ngày đêm. Tại đây, cô được đặt tên tiếng Việt là “Tim”, trong chữ “Trái Tim”. Khi cậu bé hồi phục, Aline thuê một ngôi nhà tại ngoại ô
TP.HCM. Cô tiếp nhận thêm các trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em đường phố và người khuyết tật vào nhà và mang lại cho họ một gia đình mới.
Ngôi nhà nhỏ ở Bình Tân sau này được chính các thành viên tại đây gọi tên là “Nhà May Mắn”. Từ đó, Nhà May Mắn không ngừng phát triển.
Năm 1998, Maison Chance (Nhà May Mắn) chính thức được công nhận là Tổ Chức Phi Chính Phủ hoạt động tại Việt Nam.

2 Tim và Thành (1993)

Những em nhỏ đầu tiên

Ngôi Nhà May Mắn

Quây quần bên nhau

“Đối với tôi, niềm hạnh
phúc lớn nhất chính là
nụ cười trên khuôn mặt
những đứa trẻ.”

TIM ALINE REBEAUD
Người sáng lập tổ chức
Maison Chance
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TẦM NHÌN

SỨ MẠNG

Mang lại một tương lai cho những người

Cung cấp cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo

kém may mắn tại Việt Nam.

và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
nhà ở, chăm sóc y tế, cơ hội học tập và các
chương trình đào tạo nghề phù hợp nhằm
giúp họ khôi phục niềm tin và phẩm giá, lấy
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lại sự tự chủ và tái hoà nhập xã hội.

CƠ SỞ
Tổ Chức Maison Chance tại Việt Nam có 4 cơ sở: Nhà May Mắn,
Trung Tâm Chắp Cánh, Làng May Mắn và Trung Tâm Bảo Trợ
Xã Hội tại Đắk Nông.
1. Nhà May Mắn là nơi cư ngụ của các thành viên thụ hưởng.
Chúng tôi cung cấp chỗ ăn ở và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ
mồ côi và người khuyết tật.
2. Trung Tâm Chắp Cánh là cơ sở đào tạo nghề và là nơi làm
việc của các thành viên khuyết tật.
3. Làng May Mắn bao gồm nhà trẻ, trường tiểu học và lớp học
chuyên biệt. Bên cạnh đó, Làng còn có khu căn hộ phù hợp
với người khuyết tật dùng xe lăn, nhà nghỉ, xưởng bánh và
quán ăn.
4. Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn tại Đắk Nông được
xây dựng là nơi cư ngụ trọn đời cho các thành viên khuyết tật
nghiêm trọng. Ngoài ra, Trung Tâm còn bao gồm trường tiểu
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học cho trẻ em nghèo tại địa phương và các xưởng đào tạo
nghề.

1993

DÒNG THỜI
GIAN
Tim thành lập Nhà May Mắn, nhà mở cho
trẻ mồ côi, trẻ đường phố và người khuyết
tật tại Bình Tân, một quận nghèo vùng ven
TP.HCM.
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1998

Tổ chức phi chính phủ
Maison Chance
Maison Chance chính thức được công
nhận là Tổ Chúc Phi Chính Phủ hoạt động
tại Việt Nam. Trước đó một năm, hiệp hội
Maison Chance tại Thụy Sỹ được thành
lập, mở đầu cho câu chuyện Nhà May
Mắn trên trường quốc tế.

2006

Khánh thành
Trung Tâm Chắp Cánh
Sau bảy năm ấp ủ, Trung Tâm Chắp Cánh
được khánh thành và là nơi đào tạo nghề
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cho người khuyết tật.

2011

Khánh thành
Làng May Mắn
Làng May Mắn bao gồm một trường học
cho khoảng 200 trẻ từ mẫu giáo đến tiểu
học và khu nhà dành riêng cho người sử
dụng xe lăn.

2016

Khởi công xây dựng dự án
Đắk Nông
Dự án Đắk Nông ra đời nhằm mang lại nơi
ở trọn đời cho người khuyết tật nghiêm
trọng và giúp đỡ những người kém may
mắn tại địa phương.
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2018

Lễ tựu trường đầu tiên tại
Đắk Nông
Trường tiểu học tại Trung tâm Bảo trợ Xã
hội Maison Chance tại Đắk Nông đã đón
118 em học sinh đầu tiên là con em của
các gia đình dân tộc thiểu số khó khăn.

2019

Khánh thành Trung tâm Bảo
trợ Xã hội Maison Chance tại
Đắk Nông
Trung tâm Bảo trợ Xã hội Maison Chance
tại tỉnh Đắk Nông đã được chính thức
khánh thành ngày 14/12/2019 trên diện
tích 2,7 ha với nhiều hạng mục công trình.
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“Qua thời gian và nhờ vào tình thương mến
của tất cả thành viên trong gia đình, họ bắt
đầu có cái nhìn mới về cuộc đời. Và từ nay,
những người khuyết tật kém may mắn từng
bước đi lên từ số 0.” (Tim)
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NGUYỄN HOÀI THANH, HỌC VIÊN LỚP VI TÍNH

CHƯƠNG TRÌNH
Các chương trình của Maison Chance nhằm mục tiêu giúp người thụ hưởng lấy lại được sự tự chủ trong cuộc
sống và mang đến cho họ cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.
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NHÀ Ở

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Mang đến cho những người

Tái khám phá năng lực bản

Có khả năng tự kiếm sống

bị bỏ rơi một bầu không khí

thân qua việc học văn hoá

để giúp đỡ gia đình và xây

gia đình

và học nghề

dựng xã hội

PHÁT HUY TỰ CHỦ

CHƯƠNG TRÌNH

Mang đến bầu không khí gia đình
Nhà May Mắn đón nhận những người bị bỏ rơi vào
một mái nhà nơi họ được cung cấp chỗ ăn ở và được
chăm sóc trong một bầu khí gia đình. Tại đây, những
thành viên khoẻ mạnh, thông thường là trẻ mồ côi, có
nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ các thành viên khuyết
tật. Ngược lại, các thành viên khuyết tật là người
đồng hành, chia sẻ và hướng dẫn cho các em những
kiến thức, kinh nghiệm từ cuộc sống.
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Giáo dục mầm non
Tại Việt Nam, đa số trẻ được gửi vào các trường mầm non
CHƯƠNG TRÌNH

từ 2 tuổi. Tuy nhiên, nhiều thành viên khuyết tật tại Nhà
May Mắn có con nhỏ gặp khó khăn trong việc đưa con đến

Giáo dục và đào tạo

trường, chưa kể đến gánh nặng học phí. Do vậy, Maison
Chance mở nhà trẻ để hỗ trợ họ với mức phí tượng trưng
và nhận chăm sóc trẻ từ 6 tháng tuổi. Từ năm 2016,

Các dự án giáo dục và đào tạo nghề
của chúng tôi nhằm mục đích:
• Mang lại cơ hội học tập cho tất cả
mọi người.

Maison Chance mở lớp học chuyên biệt dành cho trẻ
khuyết tật.
Giáo dục tiểu học
Trường tiểu học tại Làng May Mắn có các lớp từ lớp 1 đến

• Cung cấp chương trình đào tạo

lớp 5. Học sinh của trường gồm trẻ em từ các gia đình khó

nghề phù hợp với người khuyết tật.

khăn trong khu vực, trẻ không có giấy khai sinh hoặc các

• Giúp những người kém may mắn

trẻ quá tuổi, không thể xin học tại các trường công lập. Các

lấy lại sự tự chủ và hoà nhập xã

em được theo học chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục &

hội nhờ một nghề nghiệp phù hợp

Đào Tạo. Ngoài ra, trường còn chú trọng việc giảng dạy

và vững chắc.

các môn học phụ trợ như ngoại ngữ, âm nhạc, bơi lội, thể
thao, võ thuật và biểu diễn xiếc. Trẻ em khuyết tật có thể
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theo học tại các lớp thường, miễn là các em có thể theo kịp
các bạn trong lớp.

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai!

Học sinh tại TTBTXH Nhà May Mắn Đắk Nông
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Chơi banh tại sân trường Làng May Mắn

Chơi cờ tại TTBTXH Nhà May Mắn Đắk Nông

Maison Chance áp dụng câu nói “Cho một người con cá, họ ăn một
ngày. Dạy một người câu cá, họ ăn mãi mãi.”

15

XƯỞNG MAY TẠI TRUNG TÂM CHẮP CÁNH

CHƯƠNG TRÌNH

Đào tạo nghề và xưởng sản xuất
Trung Tâm Chắp Cánh đào tạo nghề cho người khuyết tật tùy theo năng lực của
mỗi người. Sau thời gian được đào tạo, thành viên khuyết tật có thể tự xin việc ở
ngoài hoặc tiếp tục làm việc tại các xưởng sản xuất tại Trung Tâm và được trả
lương. Họ sẽ được nhận 30% giá trị sản phẩm làm ra. Số tiền 70% còn lại được
giữ riêng và sẽ được thanh toán một lần khi người khuyết tật hoàn toàn có khả
năng tự lập. Như vậy, họ sẽ có một khoản vốn nhỏ để bắt đầu cuộc sống mới.
• Tại xưởng may, học viên được dạy các kỹ năng may cơ bản và thêu. Sau khi
hoàn tất khoá học, họ có thể tự sản xuất các sản phẩm may mặc, túi xách, thú

TRUNG TÂM
CHẮP CÁNH

nhồi bông.
•

Học viên học nghề vi tính được dạy thiết kế và phát triển website, xử lý hình
ảnh để có thể làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

•

Tại xưởng vẽ, học viên sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, bảng
quảng cáo, thiệp vẽ tay. Họ được tập vẽ tĩnh vật, vẽ quan sát hoặc vẽ tranh sơn
dầu.

•

Tại xưởng bánh, học viên được hướng dẫn thực hiện các loại bánh Âu và bánh
ngọt.
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•

Xưởng chế tác đá quý hướng dẫn thực hiện đồ trang sức, vòng đeo tay, vòng
cổ hoặc bông tai. Học viên cũng được học tạc tượng nhỏ, miếng lót ly tách.

Ngoài, ra Maison Chance cũng phát triển một số
hoạt động kinh doanh nhằm mang lại nguồn thu
nhập cho các người thụ hưởng bao gồm quán ăn
và nhà nghỉ.
Quán ăn - Quán ăn tại Làng May Mắn phục vụ
các món bình dân. Nhân viên quán thường là
những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Họ đến

Hoạt động kinh doanh

làm việc tại quán và được học nấu nướng, buôn
bán quán ăn nhằm giúp cải thiện đời sống của họ
và gia đình.
Nhà nghỉ - Nhà nghỉ nằm trong khu vực căn hộ
dành cho người khuyết tật tại Làng May Mắn. Du
khách thuê phòng tại đây có thể tìm hiểu về Nhà
May Mắn và những người thụ hưởng, chia sẻ với
những người kém may mắn và có những trải
nghiệm cuộc sống của những người khuyết tật.
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CHƯƠNG TRÌNH

Phát huy năng lực tự chủ
Mục tiêu của mọi chương trình Maison Chance dành cho người thụ
hưởng là nhằm giúp họ lấy lại được sự tự chủ trong cuộc sống.
Thông thường sau khi trải qua một tai nạn dẫn đến khuyết tật,
người khuyết tật sẽ có cảm giác chán nản, tuyệt vọng, cảm thấy
thừa thãi và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Maison
Chance giúp họ vượt qua cảm giác đó bằng cách giúp họ tìm được
một nghề nghiệp mới, một công việc phù hợp với hoàn cảnh và khả
năng của họ. Nhờ đó, họ lại có thể tự kiếm sống, góp phần giúp đỡ
gia đình.
Tuy nhiên, sau khi rời Nhà May Mắn, người khuyết tật thường gặp
trở ngại khi không tìm được chỗ ở phù hợp với người dùng xe lăn,
hơn nữa giá thuê nhà thường khá cao so với thu nhập của họ. Nhận
thấy vấn đề trên, Maison Chance đã xây dựng khu nhà phù hợp với
người khuyết tật cả về trang thiết bị và giá cả. Năm 2011, Làng May
18 Mắn ra đời với khu phức hợp trường học và khu nhà được thiết kế
dành riêng cho người dùng xe lăn.

“Cảm giác lần đầu tiên làm Bố, được ẵm con bé bỏng trên đôi tay tật
nguyền mãi mãi tôi không bao giờ quên…” (Ngọc Hân)
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GIA ĐÌNH TRÂM SỐNG TẠI LÀNG MAY MẮN

NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Hiện tại, Maison Chance giúp đỡ tổng cộng khoảng 700 người thụ hưởng trực tiếp mỗi ngày và hỗ trợ lương thực cho gần 1 500 người khó khăn hàng năm.
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320

187

NHÀ MAY MẮN

TT CHẤP CÁNH

LÀNG MAY MẮN

TTBTXH ĐẮK NÔNG

78
BÊN NGOÀI

• Nhà May Mắn nhận nuôi dưỡng khoảng 13 trẻ mồ côi (từ 6 tuổi), trẻ khuyết tật và khoảng 18 người khuyết tật trưởng thành đến từ khắp các vùng
miền trên cả nước. Họ là những người khuyết tật nặng (hai chi hoặc tứ chi) do tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông và có hoàn cảnh khó khăn.
• Trung Tâm Chắp Cánh hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm cho khoảng 54 người khuyết tật tuỳ thuộc vào khả năng và sở thích của họ.
• Làng May Mắn gồm trường tiểu học, mẫu giáo và lớp chuyên biệt với khoảng 216 học sinh. Khu căn hộ đặc biệt hiện có 40 gia đình có người khuyết
tật tự lập sống cùng người thân (tổng cộng khoảng 96 người). Ngoài ra, còn có 8 thanh thiếu niên khó khăn đang theo học nghề làm bánh.
• Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tại Đắk Nông vừa được đưa vào hoạt động từ tháng 8/2018 hiện đón nhận khoảng 187 người thụ hưởng với 137 học sinh
nghèo của địa phương, chủ yếu đến từ các làng dân tộc thiểu số và 28 em khuyết tật thể chất và chậm phát triển trí tuệ, 22 người khuyết tật nghiêm
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trọng.
• Có 78 học sinh nghèo (39 em tại HCM và 39 em Đắk Nông) được Nhà May Mắn hỗ trợ học bổng hàng năm để học tiếp lên cấp 2, cấp 3 và Đại học.
• Hàng năm, gần 1 500 người khó khăn tại HCM và Đắk Nông nhận được hỗ trợ lương thực từ Nhà May Mắn.

NHÂN VIÊN
Maison Chance Việt Nam có 72 nhân sự tại TP.HCM và 47 nhân sự tại tỉnh
Đắk Nông, bao gồm nhân viên hợp đồng dài hạn, nhân viên hợp đồng ngắn
hạn, tình nguyện viên. Đa số các nhân viên Nhà May Mắn phục vụ trực tiếp
người thụ hưởng, làm việc trong các mảng giáo dục, đào tạo, chăm sóc
sức khoẻ, xã hội, truyền thông, vật chất và bảo trì.
Cô Tim Anline Rebeaud, người sáng lập Tổ Chức Maison Chance đồng thời
đảm nhận vai trò Giám Đốc Điều Hành và Phó Chủ Tịch Ban Quản Lý.
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NGUỒN TÀI CHÍNH
Nguồn tài chính - Maison Chance nhận nguồn tài trợ chủ yếu từ các nước Châu Âu, Châu Mỹ và Việt Nam nhằm duy trì hoạt
động và phát triển các dự án của mình.

và từ rất nhiều quỹ, tổ chức, hiệp hội và cá nhân khác.
Chi phí hoạt động - Tổng chi phí năm 2020 của Maison Chance là US$ 919,075, bao gồm các chi phí vận hành, xây dựng, đầu tư và sản
xuất. 95% số tiền từ các nguồn tài trợ sẽ được sử dụng trực tiếp vào các chương trình và dự án, chỉ 5% dành cho chi phí quản lý.
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“Sau hơn 20 năm, Tim đã thấm thía được câu nói:
một giọt nước trong lòng đại dương, một hạt cát trong
sa mạc, hay đúng hơn là một hạt cơm trong chén cơm
của người đang đói.” (Tim)
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TRUNG TÂM BTXH NHÀ MAY MẮN TẠI ĐẮK NÔNG
Qua nhiều năm, Maison Chance nhận thấy khả năng tái hoà nhập xã hội của những thành viên khuyết tật nghiêm trọng, liệt tứ chi khó khăn hơn
nhiều so với các thành viên khác. Nhiều người trong số họ đến từ vùng quê với ít học vấn không tìm được chỗ đứng tại thành thị. Do vậy, một dự
án mới nhằm đảm bảo tương lai lâu dài cho họ dần hình thành.
Dựa trên ý tưởng ban đầu về một gia đình với trẻ kém may mắn và người khuyết tật chung sống tại TP.HCM, dự án tại Đắk Nông sẽ mang lại
24

cuộc sống chất lượng hơn cho nhiều đối tượng người thụ hưởng hơn. Trung Tâm mới này có khả năng tiếp nhận 250 người thụ hưởng bao gồm
trẻ em nghèo chủ yếu đến từ các làng dân tộc thiểu số, người khuyết tật thể chất và trí tuệ.

Mục tiêu của dự án
• Cung cấp chỗ ăn ở cho học sinh nghèo và
người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn;
• Giúp người khuyết tật phục hồi sức khoẻ bằng
dịch vụ y tế và các liệu pháp khác nhau;
• Giúp người thụ hưởng tái hoà nhập xã hội
thông qua giáo dục và đào tạo nghề. Cung cấp
chỗ ở trọn đời cho những người khuyết tật cao
tuổi khó có thể tái hoà nhập.
• Hướng dẫn các gia đình có người khuyết tật
chăm sóc những thành viên đặc biệt này.
Việc xây dựng Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn tại xã Đắk Sor, huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông khởi đầu từ tháng 5 năm 2016. Ngày 14/12/2019,
Trung Tâm đã làm lễ khánh thành chính thức. Kể từ tháng 8 năm 2018, Trung Tâm đã đón nhận những người thụ hưởng đầu tiên gồm trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật. Các em được theo học chương trình tiểu học, ăn ở tại trung tâm vào các ngày trong tuần. Vào cuối tuần, xe bus của
trung tâm sẽ đưa các em về thăm gia đình.
25

“Tôi muốn buông xuôi, nhưng không tôi không thể gục ngã. Tôi sẽ
cố gắng đối mặt với mọi khó khăn của cuộc đời trong tương lai.
Không còn tay chân nhưng tôi còn trái tim và khối óc. Tôi không thể
làm một kẻ vô dụng.”(Nguyễn Văn Lâm)
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Những dự án mới tại Đắk Nông
Tương tự mô hình Nhà May Mắn tại TP. Hồ Chí Minh, những dự án mới đang dần được bố trí sau khi hoàn tất công trình xây dựng
Phương pháp trị liệu với con ngựa

Hoạt động nông nghiệp

Mục tiêu chính của chúng tôi nhằm mang lại sự chăm

Sau khi hoàn tất việc xây dựng, Maison Chance dự tính tổ

sóc sức khoẻ tốt nhất cho những người thụ hưởng giúp

chức các hoạt động nông nghiệp trên diện tích đất 10

họ phát triển bản thân. Phương pháp trị liệu với con

hecta gần Trung Tâm. Những người khó khăn và người

ngựa mang lại cho họ những lợi ích thể chất và tinh

dân tộc thiểu số sẽ được thuê làm. Với sự trợ giúp của

thần. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với các chuyên

các chuyên gia, chúng tôi sẽ đào tạo họ nghề trồng quế,

viên trong và ngoài nước nhằm đào tạo đội ngũ nhân

tiêu, vani và các loại cây khác có giá trị thị trường cao.

viên lành nghề để có thể hoạt động trị liệu độc lập.

Như vậy, chúng tôi có thể vừa tạo việc làm cho người dân
trong khu vực và mang lại nguồn kinh phí hoạt động cho
trung tâm.
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Phương pháp thuỷ trị liệu

Du lịch sinh thái

Nhằm mang lại điều kiện tốt nhất cho những người thụ

TTBTXH Nhà May Mắn nằm cạnh cụm thác Gia Long –

hưởng, chúng tôi sẽ xây hồ bơi rộng 273m2. Hồ bơi này

Dray Sap nổi tiếng. Địa thế này giúp thu hút nguồn khách

sẽ tạo điều kiện cho trẻ em tại trung tâm tập bơi, giảm

tham quan và phát triển ngành du lịch sinh thái của Trung

thiểu các tai nạn đuối nước. Một hồ ngâm nước nóng

Tâm. Các dịch vụ gồm: cho thuê phòng nghỉ (phù hợp với

với các tia nước sẽ giúp những người liệt giãn cơ và thư

người khuyết tật, tham gia các hoạt động với những người

giãn nhằm nâng cao sức khoẻ.

thụ hưởng, trao đổi văn hoá và tour du lịch sinh thái tại
các địa danh ở địa phương.

“Họ chưa bao giờ thấy nhiều người da trắng,
mũi cao, to lớn như vậy.” (Tim)
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TIM TRONG CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT ĐẮK NÔNG

LIÊN HỆ & HỖ TRỢ MAISON CHANCE
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