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Mục đích của bản báo cáo này là trình bày các hoạt động của Nhà May Mắn ở Việt 
Nam năm 2007.  
 
Nhà May Mắn là một tổ chức Phi Chính Phủ chính thức được nhà nước Việt Nam chấp 
nhận năm 1998, nhưng đã hoạt động từ năm 1993. Nhà May Mắn chủ yếu giúp các em 
khuyết tật và mồ côi trong một khu vực nghèo của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Mục tiêu ngắn hạn của Nhà May Mắn là giúp các em có một mái ấm gia đình để các em 
có được đời sống tâm lý thăng bằng cho chính bản thân, cùng lúc các em có cơ hội học 
thêm và được đào tạo để có nghề mưu sinh; mục tiêu dài hạn là giúp các em hội nhập 
vào đời sống xã hội và sống tự lập. 
 
Nhà May Mắn hoạt động ở hai cơ sở cách nhau một cây số: Nhà May Mắn đón nhận và 
chăm sóc, nuôi dưỡng các em khuyết tật và mồ côi. Trung Tâm Chắp Cánh là trường 
dạy văn hóa, đào tạo nghề và các cơ xưởng sản xuất. 
 
 
1. Nguồn nhân lực 
 
1.1 Số người được giúp đỡ trong năm 2007 
 
Nhà May Mắn giúp nhiều đối tượng khác nhau: trẻ em mồ côi, thanh thiếu niên nghèo, 
người khuyết tật và trẻ cộng đồng. Vào tháng 1/2007, Nhà May Mắn có 18 trẻ em mồ 
côi, trẻ vị thành niên và 29 người khuyết tật. Trong năm, có thêm 12 người mới được 
đón nhận và 7 người hồi gia – hòa nhập xã hội. Tính đến tháng mười hai 2007, có 16 
trẻ em và 36 người khuyết tật, tổng cộng có 52 người ở Nhà May Mắn. 
 
Ở Trung Tâm Chắp Cánh, niên khóa 2006-2007 có 127 học sinh (trong số này có 10 
em khuyết tật). Niên khóa 2007-2008 có 175 học sinh theo học. 
 
27 người khuyết tật ngoại trú (thành viên Nhà May Mắn đã hòa nhập và người khuyết 
tật khó khăn tại địa phương) đến học nghề và làm việc tại Trung Tâm Chấp Cánh. 
 
Ngoài những người được giúp đỡ trên, Nhà May Mắn còn giúp rất nhiều người khác 
trong những hoàn cảnh đặc biệt về vật chất hoặc tài chánh. 
 
 



1.2 Số lượng nhân viên 
 
Nhà May Mắn có 32 nhân viên 
 

Ban quản lý 4 
Giáo viên văn hóa 7 
Giáo viên dạy nghề 5 
Phụ trách Sản xuất 1 
Y tế 3 
Nhân viên xã hội 1 
Chuyên viên sửa chữa 1 
Tài xế 1 
Nhà bếp 3 
Bảo vệ 3 
Tạp vụ 3 

 
 
 
1.3 Tình nguyện viên 
 
Tình nguyện viên người Việt 
 
Nhà May Mắn hợp tác với 4 bác sĩ, 4 giáo sư dạy vẽ, 1 giáo sư dạy võ và một nữ công 
tác xã hội.  
Các bác sĩ giúp đỡ Nhà May Mắn là các nha sĩ, bác sĩ ngành tai mũi họng, bác sĩ 
chuyên khoa niệu, bác sĩ chuyên khoa cột sống. Họ đã hợp tác với Nhà May Mắn trong 
nhiều năm qua. 
Nữ trợ lý công tác xã hội là sinh viên năm cuối Đại Học chuyên ngành Xã Hội học. Nằm 
trong chương trình học của cô, cô làm việc tình nguyện cho Nhà May Mắn. 
Cuối ngày, các em theo học ở Trung Tâm Chắp Cánh được học võ để rèn luyện thể lực 
(Voviam và Wushu) do các tình nguyện viên huấn luyện. 
 
Tình nguyện viên người nước ngoài 
 
Năm 2007, chúng tôi đón nhận tất cả 22 tình nguyện viên.  
- ngắn hạn : 8 tình nguyện viên (dưới 2 tháng)  
- trung hạn : 9 tình nguyện viên (từ 2 đến 6 tháng) 
- dài hạn :    5 tình nguyện viên (trên 6 tháng) 
 
Họ là 3 giáo sư pháp văn, 6 giáo sư anh văn, 3 giáo sư vi tính, 2 chuyên viên vật lý trị 
liệu, 3 chuyên viên phục hồi chức năng, 3 tình nguyện viên hướng dẫn các em trong 
các sinh hoạt ngoại khóa, 4 người khác giúp chúng tôi trong các công việc hành chánh. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Báo cáo hoạt động từng bộ phận 
 
2.1 Giáo dục 
 
Niên khóa 2006-2007, có 127 em được theo học ở Trung Tâm Chắp Cánh. 107 được 
lên lớp (có 12 học sinh học năm cuối), 25 em được nhận phần thưởng xuất sắc có điểm 
cao (9 và 10), 42 em khác được giải khuyến khích vì có thành tích học tập tốt. Ngoài ra 
có 10 em phải thi lại, 10 em ở lại lớp vì không đủ điểm thi lại. Trong kỳ thi lại có 7 em thi 
đậu và có 3 em bị rớt. 
 
Trong suốt niên học, có ba lần họp phụ huynh (hoặc các người bảo trợ các em) vào 
đầu, giữa và cuối năm học. Mục đích chính của các buổi họp này là giúp người thân 
các em ý thức tầm quan trọng trong công việc giáo dục các em. Đa số phụ huynh và 
người bảo trợ các em bị thất học, họ không ý thức việc biết đọc, biết viết là điều căn 
bản trong cuộc sống. Hơn 80% các em trước khi đến Nhà May Mắn để được học hành 
đã phải đi ăn xin hoặc đã phải làm việc từ khi còn rất nhỏ. 
 
Các học sinh ở Trung Tâm Chắp Cánh có cơ hội tham gia vào nhiều sinh hoạt, vui chơi, 
tham dự các cuộc thi do những tổ chức của thành phố tổ chức. Đặc biệt trong kỳ thi vẽ, 
các thí sinh đại diện Nhà May Mắn đã được giải nhất và giải ba. Cuối năm học, các em 
được đi thăm địa đạo Củ Chi để biết thêm về truyền thống, lịch sử dân tộc. 
 
Mùa hè, các em có lớp học bình thường buổi sáng, buổi chiều các em được học anh 
văn, học múa, giao lưu sinh hoạt... Ngoài các em được theo học ở Trung Tâm Chắp 
Cánh, có 8 trẻ em và trẻ vị thành niên được theo học ở các trường bên ngoài. 
 
2.2 Đào tạo nghề 
 
2.2.1 May 
 
Các học viên lớp may học cắt và may quần áo, áo dài. Các em cũng may đồng phục 
cho các học sinh Trung Tâm Chắp Cánh. 
 
2.2.2 Vẽ 
 
Học viên chủ yếu học nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu. Các họa sĩ đã có những bức tranh 
độc đáo, song song với việc sáng tác họ cũng học sao chép tranh để có thêm kiến 
thức.  
 
2.2.3 Vi tính 
 
Đào tạo trên lãnh vực vi tính gồm hai lĩnh vực: học đồ họa (Photoshop, Corel…)  và 
dựng phim. 
 
2.2.4 Thủ công mỹ nghệ 
 
Học viên được hướng dẫn kỹ thuật làm các vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày 
như ghế, bàn, ghế…  Các em cũng học làm các văn phòng phẩm (túi đựng viết, đựng 
thiệp, đựng tài liệu) và các sản phẩm trang trí (đựng hương, khung hình, đèn, đĩa...) 



 
2.3 Y tế 
 
Bộ phận y tế của Nhà May Mắn chăm sóc và phục hồi chức năng cho các người khuyết 
tật, vào khoảng 50 bệnh nhân mỗi tháng (thành viên của nhà hay bệnh nhân bên 
ngoài). Năm 2007, chúng tôi may mắn được hợp tác với các chuyên viên trong ngành 
vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Các chuyên viên phục hồi chức năng giúp nhân 
viên chúng tôi biết cách làm việc với những người bị khuyết tật nặng, giúp những người 
bị liệt có thể tự họ làm được những việc bình thường trong cuộc sống hàng ngày. 
Năm nay, có 9 ca mổ, đa số là các ca mổ loét, 14 trường hợp nhập viện vì nhiễm trùng 
đường tiểu và 73 trường hợp đưa đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau. 
 
2.4 Sản xuất-bán hàng 
 
Năm 2007, tổng cộng bốn phân xưởng (may, vẽ, thủ công nghiệp và cà-phê Internet) 
thu nhập được khoảng 817,000,000 VND (51,000 USD), lời được khoảng 157,000,000 
VND (9,800 USD). Năm 2006, tổng số thu nhập là khoảng 603,000,000 VND (37,500 
USD), lời vào khoảng 101,000,000 VND (6,300 USD).  
 
Việt Nam và Thụy Sĩ là những nước đóng góp cao nhất trong thu nhập này. Sau đây là 
bản tóm tắt con số bán sản phẩm (may, vẽ, thủ công nghiệp) của từng nước.  
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Tiền bán sản phẩm năm 2007 (VND/USD) 
 Vietnam Thụy Sĩ Pháp Bỉ Singapour Tộng cộng 

Tổng cộng số 
tiền đã trả 

268,204,000 
(16,763) 0 0 32,670,000

(2,042) 
22,913,600 

(1,432) 
323,787,600

(20,237) 
Tổng cộng số 
tiền chưa trả 

30,076,000 
(1,880) 

286,220,250
(17,889) 

132,449,100
(8,278) 0 4,099,200 

(256) 
452,844,550

(28,303) 
Tổng cộng 
các nước 

298,280,000 
(18,643) 

286,220,250
(17,889) 

132,449,100
(8,278) 

32,670,000
(2,042) 

27,012,800 
(1,688) 

776,632,150
(48,540) 

    Tổng số thu  776,632,150
(48,540) 

 
 
 
2.5 Quản lý 
 
Sự kiện quan trọng của Nhà May Mắn trong năm 2007 là ký thỏa thuận cùng hợp tác 
giữa Nhà May Mắn và Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo thành phố Hồ Chí Minh. 
Công việc hàng ngày của ban quản lý Nhà May Mắn là điều hành mọi hoạt động của 
các thành viên ở Nhà May Mắn, liên hệ với cơ quan công an, các tổ chức trong khu vực 
về các vấn đề liên quan, xin thị thực cho các tình nguyện viên người nước ngoài và làm 
báo cáo sinh hoạt cho các cơ quan nhà nước. 
 
 
3. Báo cáo tài chánh 
 

Thu năm 2007 
   Diễn giải VND USD 
1 Số thu sản phẩm (1 USD = 16,000 VND)
  Số thu sản phẩm (tiền mặt) 395,558,500 24,722
  Số thu ngân hàng (ngân hàng) 84,641,120 5,290
  Cộng  480,199,620 30,012
2 Tài trợ thường xuyên     

2,1 Ngân hàng:    
  Nhà May Mắn Thụy Sĩ 628,633,600 39,290
  Terre des Hommes Alsace, Pháp 680,667,680 42,542
  Target International Sourcing/AMC 229,169,760 14,323

2,2 Tiền mặt 1,272,284,000 79,518
2,3 Các nguồn thu tiền mặt khác 48,037,500 3,002
  Cộng 2,858,792,540 178,675
3 Tiền tặng trong nhiều dịp khác nhau    
  Tổ chức Masikini, Liechtenstein 2,351,001,760 146,938
  Tiền tặng (ngân hàng)  1,392,599,360 87,037
  Cộng 3,743,601,120 233,975
  Tổng cộng 7,082,593,280 442,662



 
Tổng số cuối cùng 7,082,593,280 VND (442,662 USD) này còn phải thêm 452,844,550 
VND (28,303 USD) là tổng số các hóa đơn sản phẩm chưa trả cho đến ngày 31-12- 
2007 (xin xem biểu đồ trên). 
Các sản phẩm được gởi đến các nước như Pháp, Thụy Sĩ hiện để trong nhà kho. Nếu 
cộng thêm số tiền các hóa đơn chưa được trả này, số tiền thu được trong năm 2007 sẽ 
là 7,535,437,830 VND (470,965 USD). 
 
 
 
CHI PHÍ CỦA NĂM 2007 
 
Các chi phí của năm 2007 lên đến 3,203,775,500 VND (200,236 USD) (Xin xem chi tiết 
đính kèm). Ngoài chi phí hàng năm này còn thêm khoản tiền đầu tư để mua đất xây 
dựng Làng May Mắn. Tính đến 31/12/2007, Nhà May Mắn đã trả 4,000,000,000 VND 
(250,000 USD) tiền mua đất.  
Như thế tổng cộng số tiền chi trong năm 2007 là 7,203,775,500 VND (450,236 USD). 
 
 
4. Dự toán cho năm 2008 
 
Năm 2008 sẽ là năm hoạt động tích cực của Nhà May Mắn. Ngoài việc thành lập thêm 
hai chi nhánh ở Mỹ và Canada, đầu năm nay Nhà May Mắn sẽ chính thức hợp tác với 
Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Năm 2008 cũng sẽ là năm phát triển mạnh. Chúng tôi dự tính sửa chữa và nới rộng căn 
nhà đầu tiên là Nhà May Mắn mà hiện nay là chỗ ở của Tim và các em mồ côi. Việc 
sửa chữa sẽ mở rộng chỗ ở và có thể đón tiếp thêm các em mồ côi hay khuyết tật nhẹ. 
 
Năm 2008 cũng sẽ là năm sẽ mua xong đất và sau đó là dự toán xây Làng May Mắn, 
một dự án mới của Nhà May Mắn. 
 
 
 

Làm tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2008 
 
 
 
 

 
Nhà May Mắn Việt Nam 

 

 
 

Tim Aline Rebeaud 
 



STT Danh mục VND STT Danh mục VND STT Danh mục VND STT Danh mục VND
1 Chi phí y tế 219 480,00    5 Chi phí sinh hoạt 68 023,00      1 Chi phí giáo dục 228 880,00   4 Chi phí ăn uống 214 562,00          
1,1 Chi phí linh tinh khác -                 5,1 Chi phí linh tinh khác 5 192,50        1,1 Chi phí học tập 77 416,00      4,1 Thức ăn, ga, nước uống 179 841,00           
1,2 Chi phí bệnh viện, thuốc men 168 257,00    5,2 Quần áo, giày dép, drap, gối.. 17 093,00      1,2 Vui chơi, giải trí 36 624,00      4,2 Lương 32 400,00             
1,3 Lương 51 223,00      5,3 Vệ sinh cá nhân 24 083,50      1,3 Lương giáo viên 114 840,00    4,3 Dụng cụ bếp, chi phí khác 2 321,00               
2 Chi phí ăn uống 279 646,50    5,4 Vui chơi, giải trí 13 744,00      2 Chi phsi đào tạo 158 949,00   5 Chi phí nhà cửa 264 339,00          
2,1 Thức ăn, ga, nước uống 255 632,50    5,5 Xe lăn 7 910,00        2,1 Phòng vi tính 12 594,00      5,1 Điện nước sinh hoạt 60 614,50             
2,2 Lương 23 700,00      6 Chi phí nhà cửa 186 959,50    2.1.1 Trang thiết bị, chi phí linh tinh 4 870,00        5,2 Sửa chữa, bảo hành 69 168,00             
2,3 Dụng cụ bếp, chi phí khác 314,00           6,1 Điện nước sinh hoạt 49 700,00      2.1.2 Sửa chữa máy 4 124,00        5,3 Mua sắm trang bị 55 563,50             
3 Phòng vi tính 48 137,00      6,2 Sửa chữa, bảo hành 48 754,50      2.1.3 Lương giáo viên 3 600,00        5,4 Lương vệ sinh 31 980,00             

3,1 Điện 11 450,50      6,3 Mua sắm trang bị 16 405,00      2,2 Phòng may 47 593,00      5,5 Lương sửa chữa 14 127,00             
3,2 Thuê bao internet 9 240,00        6,4 Lương bảo vệ 27 557,00      2.2.1 Nguyên phụ liệu, chi phí linh tinh 29 168,00      5,6 Lương quản lý cơ sở vật chất 5 100,00               
3,3 Trang thiết bị, sửa chữa 4 794,00        6,5 Lương vệ sinh 18 950,00      2.2.2 Lương giáo viên 18 425,00      5,7 Lương bảo vệ 27 786,00             
3,4 Thưởng 22 652,50      6,6 Lương sửa chữa 17 443,00      2,3 Phòng vẽ 21 773,50      6 Chi phí sản xuất/bán hàng 611 343,10          
4 Tạm ứng -                 6,7 Lương quản lý cơ sở vật chất 8 150,00        2.3.1 Nguyên vật liệu, chi phí linh tinh 8 873,50        6,1 Phòng vẽ 163 615,00           

2.3.2 Lương giáo viên 12 900,00      6,2 Phòng may 358 079,00           
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2008 2,4 Phòng mỹ nghệ 48 188,50      6,3 Phòng mỹ nghệ 1 256,00               

Kế toán Đại diện tổ chức Maison Chance 2.4.1 Nguyên vật liệu, chi phí linh tinh 19 513,00      6,4 Chi phí chuyển sản phẩm 53 217,50             
2.4.2 Lương giáo viên 28 675,50      6,5 Chi phí bán hàng -                       

2,5 Chi phí học nghề ở ngoài 28 800,00      6,6 Lương điều hành sản xuất 25 206,60             
3 Chi phí y tế 1 845,00       6,7 Lương bán hàng 9 969,00               

Nguyen Thi Phuong Lan Tim Aline Rebeaud 3,1 Dụng cụ y tế, thuốc 295,00           7 Tạm ứng -                       

3,2 Lương 1 550,00        

802 246,00    1 479 918,10        

167 844,00    71 848,00             
43 792,50      25 121,00             
45 960,00      24 496,50             
21 051,50      22 230,50             
57 040,00      22 304,50             

113 914,00    155 858,00           
34 383,50      106 935,40           

673 087,40           

248 524,00           

3 203 775,50        

Tổng chi phí chung 

Chi phí đầu tư 

TỔNG CỘNG CHI PHÍ  (VND)

Tư vấn tâm lý - xã hội Chi phí quản lý 
Giúp đỡ bên ngoài Văn phòng dự án

Chi phí tiếp khách Lương tài xế 
Lương bộ phận hành chánh Chi phí tình nguyện viên 

Điện thoại, fax, thư tín, bưu điện Xăng xe 
Văn phòng phẩm Sửa chữa và bảo  trì 

Tổng chi phí Nhà May Mắn Tổng chi phí Trung Tâm Chắp Cánh 

CHI PHÍ CHUNG
Chi phí hành chánh Chi phí vận chuyển 

CHI PHÍ TRUNG TÂM CHẮP CÁNH VÀ NHÀ MAY MẮN
CHI PHÍ 2007

NHÀ MAY MẮN TRUNG TÂM CHẮP CÁNH 


