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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2012
Trong năm 2012, Nhà May Mắn tiếp tục thực hiện các chương trình và phát triển những
dự án hiện có. Đây là bản báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động.

1. Đối tượng hưởng lợi:
Nhà May Mắn đã giúp đỡ cho 437 người:
Đối tượng nội trú:

46 người sống tại Nhà May Mắn (27 người khuyết tật và 19 trẻ em
mồ côi)
151 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thiếu niên khuyết tật
(là những trẻ em nghèo của các vùng lân cận, thành viên của Nhà
May Mắn được đi học miễn phí tại làng May Mắn)
90 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân đang
sống tại Làng May Mắn hoặc bên ngoài.

Trợ giúp bên ngoài:

khoảng 150 trẻ em và thanh thiếu niên nghèo hoặc khuyết tật
cũng như những cựu thành viên Nhà May Mắn trước đây đang
trong hoàn cảnh khó khăn.

Sự trợ giúp này bao gồm: chăm sóc y tế, thuốc chữa bệnh, học phí, gạo và một số viện
trợ tài chính để thiết lập một hoạt động chuyên nghiệp, hỗ trợ các em trong việc tìm kiếm
trường học, công việc hay một nơi đào tạo nghề thích hợp.

> Hoạt động cho các thành viên của Nhà May Mắn
Bộ phận xã hội tổ chức các hoạt động sau:
-

-

Tổ chức dạy học và làm bài tập về nhà cho học sinh ở Nhà May Mắn.
Hoạt động nhân dịp Tết Nguyên Đán.
Kỷ niệm ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày của người khuyết tật Việt Nam 14/4, ngày
Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức vui chơi cho các em ngày trung thu (15/8 Al), kỷ niệm
ngày người khuyết tật quốc tế 3/12 và tặng quà Noel cho tất cả thành viên ngày
24/12.
Điều nghiên hoàn cảnh học sinh xin vào học tại Làng May Mắn năm học 2012 –
2013
Hoạt động giải trí hàng tháng như chiếu phim, cho xem xiếc, đi câu cá, cắm trại…

Vài hình ảnh về hoạt động của Nhà May Mắn

Bộ phận xã hội còn tham gia vào các hoạt động trong chương trình bảo vệ môi trường
“Môi Trường Xanh” đã đuợc khai mạc giữa tháng 6 với sự phối hợp tổ chức của Văn
Phòng Dự Án, và trong các sự kiện khác như hội chợ được tổ chức tại Quận Tân Bình
vào ngày 20/4, tiệc mừng khai trương của Công ty Roche tổ chức vào ngày 8/6 hay tổ
chức cho các thành viên đi tham dự chương trình “Đêm thơ Đời vẫn đẹp” của thành viên
Nguyễn Văn Lâm vào ngày 25/11/2012.

2. Nhân viên và tình nguyện viên
Nhà May Mắn có 5 nhân viên làm việc tại Phòng Dự Án và 67 người đảm nhận công tác
quản lý, văn phòng và nghiệp vụ chuyên môn. Thêm vào đó, có 11 tình nguyện viên Việt
Nam và 9 tình nguyện viên nước ngoài cộng tác với hiệp hội. Tổng cộng có 93 người làm
việc với Nhà May Mắn.
Mô tả
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*Thành viên của Ban Quản lý bao gồm 3 thành viên Bộ phận Hành Chính và Tài Chính và
1 thành viên của Bộ phận Giáo dục.

Nhà May Mắn đồng thời còn nhận được sự hỗ trợ của nhiều tình nguyện viên Việt Nam và
nước ngoài trong suốt năm.
Tình nguyện viên Việt Nam:

11 tình nguyện viên làm việc tại Nhà May Mắn (với sự hỗ
trợ về chi phí đi lại) trong những lĩnh vực sau:
Bộ phận giáo dục: 1 tình nguyện viên dạy vi tính.
Bộ phận đào tạo: 1 tình nguyện viên dạy vi tính.
Cơ sở vật chất: 1 tình nguyện viên sửa chữa
Bộ phận y tế: 7 bác sĩ tình nguyện chuyên khoa tiết niệu,
cột sống và nha. Những bác sĩ này đã làm tình nguyện
viên cho Nhà May Mắn trong nhiều năm.
Và 1 tình nguyện viên (chị Hương)
Phòng dự án: 1 tình nguyện viên tham gia xây dựng
cuốn sách viết về kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà May
Mắn.

Tình nguyện viên nước ngoài:

Nhà May Mắn đón nhận 9 tình nguyện viên người nước
ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Tiếng Pháp và Tiếng
Anh), sức khỏe và truyền thông:
Ngắn hạn (dưới 3 tháng): 2 tình nguyện viên
Dài hạn (trên 3 tháng): 7 tình nguyện viên

3. Giáo dục
Thành viên của Nhà May Mắn được cho đi học bên ngoài:
-

5 học sinh trung học cơ sở (cấp 2)
2 học sinh trung học phổ thông (cấp 3)
1 sinh viên đại học

Học sinh tiểu học ở Làng May Mắn
Trong học kỳ 2, tất cả 137 học sinh đã vượt qua kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ vào ngày 22/3.
Kỳ thi kiểm tra cuối năm được tổ chức vào ngày 8/5 và 17/5. Tỷ lệ thi đạt ở kỳ thi này là
95.6%: 131 học sinh có thể lên lớp, 65 học sinh đạt kết quả xuất sắc, 46 học sinh đạt kết
quả giỏi và 20 học sinh đạt kết quả trung bình. 6 học sinh không đạt đã thi lại trong tháng
8 và đạt kết quả tốt.

Tất cả 25 học sinh lớp 5 đã hoàn thành kỳ thi cuối cấp với kết quả rất đáng khích lệ, đặc
biệt 5 em trong số đó đã đạt kết quả xuất sắc trong môn tiếng Việt và Toán.
Vào ngày 31 tháng 5, Nhà May Mắn đã tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2011-2012 trong
khuôn viên Làng May Mắn.
Hoạt động hè được bắt đầu vào giữa tháng 6 cùng với Chiến dịch giáo dục ý thức bảo vệ
môi trường nơi các em.
Để chuẩn bị cho năm học 3012-2013, từ đầu tháng 7/2012 bộ phận giáo dục đã bắt đầu
phát và thâu nhận đơn cho học sinh của năm học mới.
Ngày 4/9/2012 khai giảng năm học mới 2012-2013, tuy nhiên học sinh đã bắt đầu học
chính thức từ 15/8/2012. Chương trình dạy từ tuần thứ 1 tới tuần thứ 6 (theo giáo án)
Tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tôn vinh những thầy cô và tinh thần tôn sư
trọng đạo của người Việt Nam.
Từ 07/09/2012 có 133 em học sinh được ăn cơm trưa tại Làng May Mắn.
Ngoài ra, các em còn được tham gia các hoạt động văn hóa và giải trí do các công ty,
đoàn thể khác tổ chức.
Từ 17/09/2012 đến 29/09/2012 tất cả GV của đã tham dự lớp tập huấn về “Tâm lý giáo
dục” và “Bồi dưỡng nghiệp vụ giá viên tiểu học” tại TTCC do Giảng viên trường ĐH Khoa
học Xã hội & Nhân văn tập huấn. (chuyển hoạt động của VPDA)

4. Đào tạo nghề và sản xuất
Khoảng 60 người khuyết tật và những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đang theo
học và làm việc trong 5 phòng đào tạo nghề tại Trung Tâm Chắp Cánh và Làng May Mắn.
Phòng May:

18 học viên đã được học để làm thú nhồi bông, bao nệm, drap trải
giường, quà lưu niệm bằng vải…
Phòng May đã làm ra được 27,258 sản phẩm.

Phòng Vẽ:

17 học viên được làm quen và thực hành kỹ thuật vẽ tranh sơn
dầu và vẽ chân dung. Họ làm ra các bức tranh nhỏ, tranh đồng
hồ và sáng tác theo yêu cầu của các đơn đặt hàng cá nhân.
Những họa sĩ này đã tạo ra được 1.371 tác phẩm.

Phòng mỹ nghệ tre:

3 học viên đã được đào tạo về nghệ thuật cắt tre theo loại và kích
cỡ khác nhau để tạo ra những sản phẩm được Nhà May Mắn bán
hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng như khung tranh ảnh và chụp
đèn, sản phẩm trang trí…
8,985 sản phẩm đã được sản xuất.

Công nghệ thông tin:

16 học viên được học căn bản về máy tính, cách sử dụng các
chương trình đồ họa (Photoshop, Adobe Illustrator) và thiết kế
web. Hiện nay, có 04 học viên đang làm việc cho một công ty Việt
Nam mà không cần đi đến văn phòng làm việc.

Phòng làm bánh:

3 học viên được dạy làm nhiều loại bánh Tây và bánh ngọt như
bánh mì que, bánh sừng trâu, bánh nhân sô cô la, bánh mì ngọt

hình tròn, bánh quy, bánh pa tê sô, kem, sô cô la… (Tuấn nghỉ,
Tiên, Trúc chuyển nhà hàng)
Nhà hàng (căn tin)

7 học viên

5. Y tế
Trong năm 2012, đã có 115 trường hợp cần đi khám bệnh bên ngoài và 10 trường hợp
phải nhập viện. Khoảng 40 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú nhận được săn sóc y tế miễn
phí.

Trong tháng 3, 2 tình nguyện viên người Na Uy đã tổ chức nhiều buổi tập huấn liên tiếp
cho những nhân viên y tế và bảo vệ của Nhà May Mắn về các thao tác trong sơ cấp cứu
bằng phương pháp hô hấp nhân tạo.
Vào ngày 25/4, 157 trẻ em và thành viên của Nhà May Mắn đã được các y bác sĩ của
Bệnh viện mắt đến tư vấn và khám mắt. Trong số đó có 32 trường hợp đã được bác sĩ
gửi đến bệnh viện để làm thêm các xét nghiệm khác. Và kết quả cho thấy có 15 người cần
phải đeo kính.
Ngày 24/06 phòng y tế tổ chức buổi thực tập sơ cấp cứu cho toàn bộ bảo vệ của cơ sở
(khóa học kéo dài 01 tháng)
Tháng 11/2012 tổ chức cho 11 nhân viên nhà bếp đi khám sức khỏe tại các bệnh viện bên
ngoài, tất cả đều đạt kết quả tốt.
Bên canh đó, bộ phận y tế còn tiến hành việc gia hạn bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ
hưởng. Nhờ chương trình bảo hiểm này, 80% chi phí được nhà nước hỗ trợ, và bệnh
nhân chỉ trả có 20%.

6. Vật chất
Nhiệm vụ chính của Bộ phận Vật chất là sửa chữa, bảo trì 3 cơ sở của Nhà May Mắn.
Trong năm 2012, Bộ phận Vật chất đã thực hiện những công việc chính sau đây:
- Tháng 1: Thay đổi bảng chỉ dẫn đường đến 3 cơ sở của Nhà May Mắn, mua và lắp đặt
những thiết bị bổ sung cho phòng làm bánh.
-

Tháng 2: Kiểm kê tài sản toàn bộ

- Tháng 3: Cải thiện hệ thống lọc nước uống tại Nhà May Mắn và Trung tâm Chắp Cánh,
hoàn thiện việc lắp đặt thang máy dành cho người khuyết tật tại Làng May Mắn.
- Tháng 4 và tháng 5: Bổ sung máy vi tính cho Phòng Tin học, mua trang thiết bị bổ sung
cho nhà bếp của Trung tâm Chắp cánh, trang bị các tủ chứa đồ và các ghế chuyên dụng
hỗ trợ việc di chuyển xuống hồ bơi của người khuyết tật sao cho thuận tiện hơn, hoàn tất
việc lắp ráp hệ thống thang máy chuyển thức ăn giữa 2 tầng của Quán ăn Làng May Mắn.
- Tháng 6: Thiết lập phòng lưu trữ hồ sơ tại Trung tâm Chắp Cánh, và lắp đặt rèm che
mưa nắng tại Làng May Mắn.
- Tháng 7: làm lại bảng chỉ đường tại TTCC, trang bị máy làm kem tại LMM và lắp đặt
máy chấm công cho cơ sở.

- Tháng 8: Mua sắm thêm trang thiết bị phòng bánh và xây dựng hệ thống nhà vệ sinh
lớp học mầm non tại Làng May Mắn
- Tháng 9: Trang bị máy phát điện tại Nhà May Mắn, mua sắm trang thiết bị nhà trẻ, sửa
lại quán ăn, mua trang thiết bị bếp ăn cho học sinh tại Làng May Mắn.
- Tháng 10: mua sắm bổ sung trang thiết bị nhà bếp, phòng tập vật lý trị liệu tại TTCC,
trang thiết bị nhà trẻ Làng May Mắn
-

Tháng 11: Lắp đặt hệ thống điện phòng bánh mới tại Làng May Mắn

- Tháng 12: Làm lại bảng chỉ đường, mua máy vi tính, trang bị tủ sách trong khối lớp
học, bảo trì (sửa, thay gạch) hồ bơi, lắp đặt mái hiên nhà trẻ tại Làng May Mắn.

7. Phòng dự án
Trong nửa năm đầu 2012, Phòng dự án đã thực hiện được những dự án sau:
Nhà May Mắn ở vùng nông thôn
Mục tiêu của dự án này là thiết lập lại mô hình Nhà May Mắn ở vùng nông thôn nghèo
(350km về phía Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh), nơi có tỷ lệ khá cao người khuyết tật và
trẻ em không được đến trường.
Đây là một dự án lớn sẽ cho phép giúp đỡ rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em
và người già, mang lại cho họ một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ hơn, bởi vì mỗi khoảnh
khắc của cuộc sống là rất quý giá và mọi người đều có quyền sống trong những điều kiện
tốt nhất có thể.
Dưới đây là những mục tiêu:
-

Cải thiện cuộc sống của trẻ em và người khuyết tật
Trợ giúp người khuyết tật phục hồi sức khỏe
Trợ giúp họ tái hòa nhập xã hội một cách tốt nhất
Dạy các gia đình và nhân viên cách chăm sóc người khuyết tật

Trung tâm Nhà May Mắn mới sẽ bao gồm khu nhà ở dành cho trẻ em và người khuyết tật
nghèo cũng như các chương trình giáo dục khác nhau, các dịch vụ y tế và các cơ sở sản
xuất để đảm bảo thu nhập trực tiếp cho chương trình. Nơi đây sẽ bao gồm một trang trại
(chăn nuôi thỏ, nhím, ngựa...) và các dịch vụ gắn với du lịch sinh thái. Nhà May Mắn mong
muốn tạo một hồ nước sạch để phát triển khu vực này.
Trong suốt 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát khác nhau để có
sự hiểu biết tốt hơn về các đối tượng cần trợ giúp (tức là dân số địa phương, số lượng
người già, người khuyết tật). Trong khi đó, chúng tôi cũng thực hiện 4 chuyến đi khảo sát
ở những vùng khác nhau tìm ra nơi phù hợp để triển khai mô hình Nhà May Mắn trong
tương lai ở vùng nông thôn. Cuối cùng, chúng tôi chọn tỉnh Dak Nông ở Tây Nguyên (khu
vực tô màu hồng trên bản đồ).
Những chuyến đi này cũng là cơ hội để đoàn khảo sát ghé thăm những cơ
quan đang quản lý các đối tượng của dự án, để tìm hiểu nhu cầu thực tế của khu vực và
tiếp xúc với các đối tác tiềm năng để thực hiện dự án chính trong tương lai.

Trường mẫu giáo
Ở Việt Nam, phụ huynh có thể gửi trẻ đến trường bắt đầu từ 9 - 12 tháng tuổi vì không có
nhiều trường chịu nhận trẻ sơ sinh vì trách nhiệm và khối lượng công việc cao. Ngoài ra,
học phí hàng tháng cũng khá cao nên chỉ những bé của các gia đình khá giả thì mới đủ
điều kiện theo học. Đây là lý do tại sao trẻ em thường được cho đi học khi đã qua 2 tuổi.
Như vậy, nhà trẻ dành cho trẻ ít tháng tuổi trở thành một trong những nhu cầu thiết thực
của người dân nghèo. Nếu không có những cơ sở nêu trên, các bậc cha mẹ sẽ không thể
đi làm lúc con còn nhỏ và như thế sẽ dẫn đến sự thiếu hụt tài chính trong một thời gian dài
của nhiều gia đình vốn dĩ đã đang ở trong tình trạng túng thiếu nay càng không thể thoát
khỏi cảnh khó nghèo.
Nhà May Mắn cũng nhận ra rằng việc tạo ra một trung tâm giáo dục cho trẻ em khuyết tật
là một nhu cầu không thể bỏ qua. Đây là lý do tại sao trường mẫu giáo sẽ tập trung nuôi
giữ các em, sau đó các em có thể tiếp tục học lên bậc tiểu học.
Văn phòng Dự án đang làm các thủ tục giấy tờ, chuẩn bị cơ sở và trang thiết bị, tuyển
dụng giáo viên, quản lý và bảo mẫu để trường mẫu giáo có thể hoạt động từ giữa tháng
9/2012.

Quán ăn
Mục tiêu là để tạo công việc làm cho các thành viên của Nhà May Mắn, những người thích
công việc buôn bán. Thành viên sẽ được đào tạo để sau đó họ có thể mở ra kinh doanh
riêng. Ngoài ra, quán ăn còn là điểm phục vụ dành cho các du khách hay thành viên và
nhân viên. Quán ăn cũng có thể tổ chức các sự kiện như đám cưới, sinh nhật… theo yêu
cầu.
Trong đó, hai thành niên được đào tạo nghề nấu ăn và tiếp khách tại Know One Teach
One (Koto), một tổ chức phi chính phủ của Úc hỗ trợ đào tạo cho những thanh niên có
hoàn cảnh khó khăn. Hai nhân viên này đã nhận bằng tốt nghiệp khóa đào tạo. Hiện tại,
đang tham gia vào việc thành lập quán ăn. Song song đó, tình nguyên viên người Úc cũng
nhận dạy các lớp nấu ăn cho các thành viên Nhà May Mắn trong suốt 6 tháng.
Sự phát triển của dự án sẽ được thực hiện chia thành nhiều giai đoạn. Trong tháng 9, một
quán cà phê sẽ được mở. Quán sẽ cung cấp cà phê, nước trái cây, cocktail và các món
ăn nhẹ. Khi quán cà phê tổ chức tốt, quán ăn cũng sẽ được thành lập.

Hệ thống sưởi cho hồ bơi trị liệu
Nhằm nâng cao chất lượng cho vật lý trị liệu, Nhà May Mắn đã xây dựng một hồ bơi với
những thiết kế đặc biệt cho người khuyết tật. Những bài tập dưới nước sẽ mang lại nhiều
lợi ích cho tất cả các loại khuyết tật, thậm chí khuyết tật nặng nhất. Trạng thái không trọng
lượng khi ở trong nước sẽ làm giảm áp lực lên lưng và các khớp xương, làm giảm đi cảm
giác nặng nề của người bệnh.
Khi ở dưới nước, các hoạt động cơ bắp của bệnh nhân, thông qua các bài tập, sẽ đi sâu
hơn vào từng nhóm cơ, đồng thời nhẹ nhàng làm thư giãn toàn bộ cơ thể, chứ không chỉ

riêng một bộ phận hay một nhóm bộ phận nào đó. Vật lý trị liệu dưới nước còn giúp cho
những điều trị về tâm lý, phục hồi chức năng sau tai nạn, các vấn đề về cơ và xương ...
hiệu quả hơn.
Từ đầu năm 2012, các bài tập vật lý trị liệu dưới nước đã được thiết lập. Tuy nhiên, các
hoạt động đã phải ngừng lại sau đó vì nhiệt độ của nước không cho phép. Thân nhiệt của
những người khuyết tật thường thấp hơn so với người bình thường; nhân viên vật lý trị
liệu nhận thấy rằng người khuyết tật sẽ nhanh chóng bị lạnh trong nước làm cho những
bài tập kém hiệu quả.
Để giải quyết vấn đề này, một công ty Việt Nam đã được giao nhiệm vụ tìm ra giải pháp
tốt nhất để sưởi ấm hồ bơi. Ý tưởng là sử dụng một hệ thống bơm nhiệt. Nhà sản xuất
máy bơm này là một công ty của Canada. Thông qua Nhà May Mắn ở Canada, chúng tôi
đã liên hệ với công ty này đặt mua trực tiếp.

Xe buýt chuyên dụng
Việc di chuyển người khuyết tật ở Việt nam rất phức tạp vì cách bố trí nhà ở, đường xá,
vỉa hè kém thích nghi với nhu cầu của họ.
Hiện tại, Nhà May Mắn giúp đỡ nhiều người khuyết tật nhưng tổ chức chỉ có 1 chiếc xe
buýt cũ 16 chỗ ngồi. Mặc dù nó không phải là xe chuyên dụng, các nhân viên phải khiêng
người khuyết tật từ xe lăn lên ghế ngồi trên xe, điều này rất mệt mỏi trong những chuyến
đi xa hay du lịch vì lý do y tế.
Nhận thức nhu cầu cấp bách cho việc di chuyển người khuyết tật, Nhà May Mắn đã làm
việc với vài công ty xe buýt trong hơn một năm qua để tìm ra giải pháp. Loại xe chuyên
dụng này không có ở Việt Nam, vì vậy những công ty đối tác cũng gặp nhiều khó khăn để
hiểu rõ nhu cầu thực tế và hầu hết đều từ chối tiếp quản dự án này. Vì vậy, chúng tôi đã
cố gắng tìm kiếm ở các công ty ngoài nước nhưng một lần nữa lại thật khó khăn để tìm ra
một chiếc xe đáp ứng tất cả những yêu cầu về kỹ thuật và tiện ích. Thật vậy, Nhà May
Mắn muốn mua một chiếc xe buýt 30 chỗ ngồi với những thiết kế dành riêng của những
người khuyết tật.

Bảo vệ môi trường và hoạt động hè
"Hãy sử dụng các nguồn tài nguyên của trái đất và thiên nhiên theo cách tốt nhất có thể”.
Chúng ta không thừa hưởng trái đất từ cha mẹ chúng ta; Chúng ta đang mượn nó từ con
em chúng ta” (Tục ngữ Ấn Độ)
Để giáo dục thành viên và nhân viên theo lý tưởng này, chương trình “Cùng nhau hành
động để bảo vệ môi trường” đã được đưa ra vào ngày 15/06/2012 cùng với các hoạt động
hè. Cả 2 chương trình này sẽ diễn ra đến cuối tháng 7.
Nhiều hoạt động mang tính giải trí sẽ được tổ chức để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi
trường. Những ngày hành động theo chủ điểm: làm thế nào để tiết kiệm năng lượng,
nước, giấy, làm thế nào để giảm tiêu thụ nhựa…sẽ được tổ chức thường xuyên cho
người khuyết tật và thành viên của Nhà May Mắn.

Lịch trình các hoạt động hè năm 2012
Nhà May Mắn vẫn thường tổ chức đào tạo tiểu học trong thời gian 9 tháng cho khoảng
150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo chương trình giảng dạy, các em sẽ được nghỉ
hè 1 tháng vào tháng 6. Tháng 7 và tháng 8, các em chỉ học vào buổi sáng.

Hoàn cảnh khó khăn của các gia đình nghèo không cho phép những bậc phụ huynh, vốn
luôn bận rộn với công việc mưu sinh, nghĩ đến các hoạt động vui chơi cho con trẻ. Ngoài
ra, một số em còn là nguồn thu nhập chính của gia đình. Có những em phải phụ giúp công
việc nhà hay bán vé số ngoài đường… Đây là lý do tại sao Nhà May Mắn dành nhiều ưu
tiên cho các hoạt động hè. Hoạt động hè cho các em cơ hội có những ngày hè tươi đẹp,
và hiểu rõ về giá trị cao đẹp của tình thân ái và tương trợ lẫn nhau. Các hoạt động đưa ra
cho phép các em phát triển các kỹ năng trong rèn luyện thể lực, làm việc tay chân và ngôn
ngữ, nhằm giúp các em không mất đi các thói quen tốt có được trong suốt năm học.
Các hoạt động hè được đề xuất bao gồm: múa, hát, vẽ, ngoại ngữ, thể thao, võ thuật…
Ở cấp độ hành chính, Phòng Dự án bắt đầu quy trình xin lại giấy phép hoạt động của Văn
phòng Dự Án theo đúng điều luật mới quy định về hoạt động của các tổ chức phi chính
phủ ở Việt Nam có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6.
Ở Việt Nam, có nhiều loại giấy phép hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ. Từ năm
1998 đến năm 2010, Nhà May Mắn làm việc dựa trên giấy phép hoạt động đơn thuần.
Trong năm 2010, Tổ chức Nhà May Mắn đã được cấp phép thành lập Văn phòng Dự án.
Vì trong tương lai sẽ có sự mở rộng hoạt động ra các tỉnh thành khác, nên sẽ thuận tiện
hơn nếu xin được giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Mọi thủ tục hồ sơ xin giấy
phép sẽ được hoàn thành trong 6 tháng cuối năm.
Phòng Dự án cũng đã xin cấp thị thực nhập cảnh cho 8 nhân viên và tình nguyện viên
nước ngoài. Phòng Dự án cũng đảm bảo việc thực hiện và giám sát các công việc của 9
tình nguyện viên nước ngoài đã hợp tác với Nhà May Mắn trong 6 tháng đầu năm nay.

8. Báo cáo tài chính
Tổng thu nhập cho 2 quý đầu năm là 4'762'193'635 đồng, được phân bổ như sau:

Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm, giúp đỡ và hợp tác!

Báo cáo bằng văn bản của Nhà May Mắn Việt Nam vào tháng

năm 2012.

