To chuc Maison Chance
NHAØ MAY MAÉN

6/17 KP4 Bình Höng Hoaø A Bình Taân
Soá: 01 /BC-NMM-10

TP HCM, ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2010

BAÙO CAÙO HOAÏT ÑOÄNG NHAØ MAY MAÉN
Naêm 2009
I) TOÅ CHÖÙC NHAÂN SÖÏ:
1) Nhaân vieân: Toång soá nhaân vieân cuûa cô sôû: 44 nhaân vieân trong ñoù 20 nam vaø 24 nöõ
-

Ban Chaáp haønh:
Haønh chaùnh, taøi vuï:
Toå chöùc nhaân söï:
BP Xaõ hoäi:
BP Giaùo duïc:
BP Ñaøo taïo – Saûn xuaát:
BP Marketing – Baùn haøng:
BP Y teá:
BP Nhaø beáp:
BP CSVC – söûa chöõa:
+ PT cô sôû vaät chaát:
+ Kho, vaän chuyeån:
+ Söûa chöõa:
+ Baûo veä:
+ Taïp vuï:

6 thaønh vieân.
3 nhaân vieân (cuõng laø thaønh vieân BCH)
1 nhaân vieân.
2 nhaân vieân
6 nhaân vieân (1 nhaân vieân laø thaønh vieân BCH).
6 nhaân vieân
2 nhaân vieân
7 nhaân vieân
2 Nhaân vieân
13 nhaân vieân
1 nhaân vieân
2 nhaân vieân (thuû kho, taøi xeá).
2 nhaân vieân
4 nhaân vieân
4 nhaân vieân

2) Tình nguyeän vieân VN: 18 ngöôøi
Chi hoäi Nhaø May Maén ñöôïc söï giuùp ñôõ tình nguyeän cuûa caùc baùc só, giaùo vieân (nhaïc,
veõ, Anh vaên, vi tính), nhaân vieân xaõ hoäi vaø nhaø beáp.
- Boä phaän Xaõ hoäi: 2 TNV
- Boä phaän Giaùo duïc: 9 TNV
- Boä phaän Y teá: goàm 6 Baùc só tình nguyeän vieân, coù chuyeân moân veà: khoa nieäu, khoa
coät soáng vaø nha só, hoï ñaõ giuùp ñôõ Nhaø May Maén trong nhieàu naêm qua.
- Boä phaän Nhaø beáp: 1 TNV
3) Tình nguyeän vieân nöôùc ngoaøi:
Trong naêm 2009, chuùng toâi ñoùn nhaän taát caû 24 tình nguyeän vieân:
- Ngaén haïn: 18 tình nguyeän vieân (töø 1 ñeán döôùi 03 thaùng)
- Daøi haïn: 6 tình nguyeän vieân (treân 03 thaùng)
Hoï laø caùc giaùo vieân (Phaùp vaên, Anh vaên, vi tính), vaø chaêm soùc söùc khoûe, vaät lyù trò lieäu.
Cuoái thaùng 12/2009 khoâng coøn tình nguyeän vieân laøm vieäc taïi Nhaø May Maén, saép tôùi
(giöõa thaùng 1/2010) coù mot anh (Phaùp) –chuyen vien tap Vaät lyù trò lieäu - laøm vieäc tình
nguyeän töø 15/01/2010 tôùi 15/7/2010.
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4) Thaønh vieân Nhaø May Maén, ñoái töôïng ñaõ hoøa nhaäp trôû laïi laøm vieäc: 6 ngöôøi
-

BP Daïy ngheà – Saûn xuaát: 2 thaønh vieân.
BP Y teá: 2 thaønh vieân
BP Nhaø beáp: 1 thaønh vieân.
Hoã trôï caùc BP khaùc (BP Nhaø beáp, BP Xaõ hoäi): 1 thaønh vieân.
Trôï lyù cho BP Baùn haøng: 1 thaønh vieân

5) Ñoái töôïng ñöôïc söï giuùp ñôõ tröïc tieáp :
Toång coäng thaønh vieân höôûng lôïi: 390 ngöôøi trong ñoù:
 Treû em coäng ñoàng giuùp hoïc vaên hoùa mieãn phí: 170 em (giaûm 4 so vôùi ñaàu
naêm 2009)
 Soá löôïng thaønh vieân ñöôïc giuùp ñôõ aên ôû taïi toå aám Nhaø May Maén trong 2009:
51 ngöôøi. Goàm coù: 29 ngöôøi khuyeát taät, 22 treû moà coâi. (02 hoài gia, 04 hoøa
nhaäp xaõ hoäi, giaûm 6 so vôùi ñaàu naêm 2009)
 Ngoaøi ra coøn taïo vieäc laøm cho ngöôøi khuyeát taät soáng beân ngoaøi: 32 ngöôøi
(ngöôøi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo taïi Trung Taâm Chaép Caùnh)
 Trong naêm 2009 coøn giuùp ñôõ 136 tröôøng hôïp vaõng lai: Giuùp ñôõ vieän phí,
thuoác men, hoïc phí, gaïo, giuùp voán möu sinh, 1 laàn hoaëc thöôøng xuyeân cho
beänh nhaân / ngöôøi khuyeát taät ngheøo, ñoái töôïng ñaõ hoøa nhaäp xaõ hoäi....
II) TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG:
1) Giaùo duïc:
 Daïy vaên hoùa töø lôùp 1 tôùi lôùp 5 cho moät soá ñoái töôïng taïi Nhaø May Maén vaø hoïc
sinh ngheøo taïi ñòa phöông, khoâng coù ñieàu kieän ñeán tröôøng. Muïc ñích laø giuùp
ñoái töôïng hoaøn taát chöông trình tieåu hoïc. Ñoái vôùi thaønh vieân cuûa Nhaø May
Maén, sau khi hoïc xong tieåu hoïc, neáu coù khaû naêng caùc em ñöôïc ñöa ñeán caùc
tröôøng beân ngoaøi ñeå tieáp tuïc hoïc cao hôn.
 Hieän nay taïi Cô sôû coù 5 lôùp hoïc vaên hoùa. Caùc em ñöôïc cung caáp mieãn phí
saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp vaø ñöôïc aên böõa côm tröa. Chöông trình giaûng daïy
cuõng nhö caùc kyø thi hoïc kyø, thi cuoái caáp ñöôïc Phoøng Giaùo duïc quaän Bình Taân
höôùng daãn toå chöùc theo chöông trình phoå thoâng.
 Kyø thi cuoái naêm 2008-2009 coù 153 em tham döï ñeàu leân lôùp thaúng, ñaït 100%.
Coù 60 em ñaït danh hieäu Gioûi vaø Tieân tieán ñöôïc phaùt thöôûng cuoái naêm hoïc.
 17 em hoïc sinh lôùp 5 thi cuoái HK 2 (chöông trình phoå thoâng) coù 16 em ñaït HS
gioûi vaø 1 haïng Khaù.
 Trong cuoäc thi veõ do Nhaø Thieáu Nhi TP toå chöùc, em Thu Thaûo (lôùp 4) ñaït giaûi
nhì vaø em Ngoïc Bích (lôùp 3) ñaït giaûi khuyeán khích.
 Ngaøy 17/08/2009 coù 10 em thi khaûo saùt vaøo lôùp 6 tröôøng THCS Bình Trò
Ñoâng A, keát quaû 9 em ñaït vaøo heä chính quy vaø 1 em vaøo heä phoå caäp.
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 Ngoaøi hoïc vaên hoùa caùc em coøn hoïc vi tính, ngoaïi ngöõ, aâm nhaïc, voõ thuaät vaø
tham gia caùc sinh hoaït ngoaïi khoùa nhö: tham quan du lòch, giao löu vôùi caùc
tröôøng, maùi aám khaùc vaø tham gia caùc hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí do nhöõng cô
quan, ñoaøn theå toå chöùc.
+ 10/03/2009, Nhoùm aûo thuaät haøi nöôùc ngoaøi: Ñan Maïch, Haø Lan, TBN,
UÙc ñeán bieåu dieãn vaø giao löu vôùi hoïc sinh coäng ñoàng.
+ Nhaân ngaøy quoác teá thieáu nhi (01/06/2009) caùc em ñöôïc Cô sôû toå chöùc ñi
tham quan ôû khu du lòch Ñaïi Nam, Bình Döông.
+ Chieán dòch “Muøa heø xanh“ naêm 2009, sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc
ñeán sinh hoaït vôùi hoïc sinh coäng ñoàng töø ngaøy 21/07/2009 ñeán ngaøy
08/08/2009.
+ 22/07/2009, ñoaøn xieác cuûa Phaùp - 5 ngöôøi – ñeán bieåu dieãn taïi Nhaø May
Maén cho hoïc sinh vaø thaønh vieân cuûa Cô sôû.
+ Ñeâm 10/07/2009 caùc em tham gia buoåi giao löu, dieãn vaên ngheä vaø baùn
haøng do coâng ty coâng ty Roche toå chöùc. Em Nguyeãn Thò Thu Thaûo vaø Laâm
Hoaøng Hieáu laø hoïc sinh lôùp 4 ñaõ veõ tranh taëng coâng ty Roche.
+ Ngaøy 15/08/2009 coù 15 em hoïc sinh ñi tham quan, toâ maøu vaø baùn ñaáu
giaù saûn phaåm ôû coâng ty Minh Long - Bình Döông do coâng ty Johson Control
toå chöùc.
+ Dòp Teát Trung thu 2009 SV tröôøng ÑH y döôïc (26/09/2009), Chi ñoaøn 4
cuûa Vietcombank (03/09/2009) vaø coâng ty Roche toå chöùc vui Trung Thu vaø
taëng baùnh cho caùc em.
Ñeâm 24/12/2009, cô sôû toå chöùc buoåi leã möøng Noel 2009 vaø taëng quaø cho
caùc em taïi Nhaø May Maén
2) Vieäc daïy ngheà:
Ñoái töôïng ñöôïc nhaän vaøo hoïc ngheà laø ngöôøi khuyeát taät, treû moà coâi vaø thanh thieáu
nieân coù hoaøn caûnh khoù khaên. Phaàn lôùn ngöôøi khuyeát taät coù söùc khoeû khoâng oån
ñònh, vaø khoâng coù ñuû ñieàu kieän ñeå hoïc caùc tröôøng ñaøo taïo ngheà beân ngoaøi.
Nhaø May Maén coù 4 phoøng daïy ngheà: may, veõ, vi tính vaø myõ ngheä (maây tre), daïy
ngheà cho khoaûng 50 hoïc vieân.
Phoøng May:
Coù 13 hoïc vieân, caùc em hoïc vaø thöïc haønh may quaàn aùo nam nöõ vaø laøm caùc saûn
phaåm trang trí, quaø löu nieäm, ñoà duøng baèng vaûi.
Phoøng Veõ:
Coù 18 hoïc vieân hoïc veõ tranh sao cheùp vaø saùng taùc tranh baèng sôn daàu, veõ böu
thieáp.
Phoøng Myõ ngheä tre:
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Soá löôïng 06 hoïc vieân, caùc em thöïc taäp saûn xuaát caùc ñoà duøng, ñoà trang trí baèng
tre, goã vaø laøm caùc vaät duïng theo nhu caàu cuûa khaùch haøng.
Phoøng hoïc Vi tính:
Coù 09 em hoïc vieân ñöôïc hoïc tin hoïc caên baûn, thieát keá, quaûn lyù website, caùc
chöông trình ñoà hoïa ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu cuûa thò tröôøng.
Ngoaøi ra coøn coù 49 em hoïc sinh lôùp 4, 5 ñöôïc hoïc vi tính ñeå naâng cao kieán thöùc,
hoã trôï cho chöông trình hoïc sau khi caùc em toát nghieäp baäc tieåu hoïc
*Trong nam 2009 co 4 em khuyet tat hoc vi tinh da tim duoc viec lam trong mot cty nuoc
ngoai o TP
Laøm saûn phaåm:
Khi tay ngheà cuûa hoïc vieân (caùc phoøng may, veõ, myõ ngheä vi tính) ñaõ khaù seõ ñöôïc
chuyeån sang boä phaän laøm saûn phaåm. Hoï laøm nhöõng saûn phaåm phuø hôïp vôùi thò
tröôøng vaø theo ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng trong, ngoaøi nöôùc.
Caùc hoïc vieân tham gia saûn xuaát taïi caùc phoøng may, veõ, myõ ngheä. Hoï seõ ñöôïc traû
löông treân moãi saûn phaåm ñaït chaát löôïng (theo baûng giaù quy ñònh saün). Hoïc vieân
noäi truù taïi Cô sôû seõ ñöôïc nhaän 20% toång soá tieàn laøm ñöôïc trong thaùng, 80% coøn
laïi Chi hoäi seõ göûi vaøo taøi khoaûn cuûa hoïc vieân vaø trao laïi cho hoï khi hoøa nhaäp xaõ
hoäi.
Song song vôùi saûn xuaát, hoïc vieân cuõng ñöôïc hoïc moät soá buoåi trong tuaàn ñeå naâng
cao tay ngheà.
3) Y teá, chaêm soùc söùc khoûe:
- Veà nhaân vieân Y Teá :
Nhaân vieân taïi choã: goàm coù 01 quaûn lyù y teá, 01 döôïc só, 2 chuyeân vieân vaät lyù trò
lieäu vaø 03 lao ñoäng phoå thoâng (chaêm soùc, phuï giuùp thaønh vieân töù chi yeáu).
Caùn boä coâng taùc (TNV):
- Caùc Baùc só chuyeân khoa ñeán 1 naêm 1 laàn khaùm toång quaùt (caùc baùc só phoøng
khaùm ña khoa Hoaøn Myõ, TP HCM).
- Moät soá baùc só ôû Trung Taâm Chaán Thöông Chænh Hình, BV Bình Daân, BV Chôï
Raãy saün saøng ñeán khi coù yeâu caàu.
- Phoøng khaùm nha khoa Phuù Myõ (Q. Taân Phuù, TP HCM) ñieàu trò mieãn phí cho
thaønh vieân khi coù nhu caàu ñieàu trò.
Haøng tuaàn boä phaän y teá toå chöùc caùc buoåi thuyeát trình veà caùc loaïi beänh thöôøng
gaëp, caùch chaêm soùc söùc khoeû ñeå thaønh vieân Nhaø May Maén hieåu theâm kieán thöùc
vaø coù theå töï giöõ gìn söùc khoeû moät caùch toát hôn.
- Trong naêm toaøn boä thaønh vieân, hoïc sinh vaø nhaân vieân ñöôïc toå chöùc khaùm toång
quaùt, xeùt nghieäm lao (thaùng 1/2009), xeùt nghieäm maùu (thaùng 11/2009) ñeå kòp thôøi
phaùt hieän, phoøng ngöøa vaø chöõa trò caùc beänh vieâm gan sieâu vi B, C, HIV, kyù sinh
truøng vaø caùc beänh khaùc.
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III) Dự án Làng May Mắn: Song song với hoạt động nêu trên, chúng tôi đang thực hiện Dự án
“Làng May Mắn” (thời gian xây dựng 14 tháng). Ngày 27 tháng 10 năm 2009 đã tổ chức Lễ
Động thổ của Làng May Mắn, và cuối năm 2009 đã hoàn thành san lấp, tường rào, và đã
khoan xong cọc của 2 khối nhà. Mục đích của địa điểm mới này là đáp ứng nhu cầu về nhà
ở cho người khuyết tật đã hòa nhập xã hội. Kế hoạch xây dựng với diện tích 3.513 m2 gồm:
40 căn hộ (dự tính cho khoảng 125 người khuyết tật sử dụng), nhà trường (180 học sinh),
sân thể thao và hồ phục hồi chức năng, căn tin / quán ăn, phòng cho tình nguyện viên,
phòng cho nguoi khuyết tật nước ngoài thuê, phòng y tế...
IV) Quản lý thu chi: Trong năm 2009 chi phí thường xuyên của tổ ấm Nhà May Mắn và Trung
Tâm Chắp Cánh là 249,582.00 USD. Tổng thu trong năm là 423,847.25 USD.
- Tổng chi phí đầu tư xây dựng Làng May Mắn (từ 2007 tới hết năm 2009): 726,479.44
USD (do sự đóng góp của Ân nhân Maison Chance ở nước ngoài).
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