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Báo cáo hoạt động 2013
Tổ chức Maison Chance Việt Nam
I. Nguồn Nhân Lực
1. Đối tượng được hưởng lợi
Tổ chức Maison Chance đã giúp đỡ 515 người:
Đối tượng nội trú:

Hiện nay, có 45 thành viên đang sống tại Nhà May Mắn trong đó có
32 người khuyết tật và 13 trẻ em mồ côi.
183 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.
Hiện đang có 86 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang sống
trong Làng May Mắn hoặc bên ngoài.

Giúp đỡ bên ngoài: Tổng cộng là 201 trường hợp, hỗ trợ những người khuyết tật nghèo
trong đó bao gồm thanh thiếu niên nghèo khuyết tật, trẻ em và các đối
tượng đã hòa nhập xã hội. Sự hỗ trợ bao gồm về thuốc men, chăm
sóc y tế, học phí, gạo và một số hỗ trợ về tài chính để thiết lập một
số hoạt động chuyên nghiệp. Bên cạnh đó hỗ trợ các em trong việc
tìm kiếm trường học, việc làm hoặc một nơi đào tạo nghề thích hợp
với khả năng của từng đối tượng.

Số người được hưởng lợi
đầu năm

Số người được chào đón
trong năm
Số người hòa nhập xã hội
trong năm
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Thông tin về các căn hộ tại Làng May Mắn:
Làng May Mắn là một dãy căn hộ thích hợp cho người khuyết tật di chuyển bằng xe lăn.
Cuối năm 2013, có khoảng hơn 100 cư dân sống tại đây. Và có ít nhất một người bị
khuyết tật trong mỗi hộ gia đình. Các cư dân tại đây đã hoàn thành khóa đào tạo nghề.
Thông thường, mỗi gia đình ở một căn hộ hoặc có thể ở ghép với một bạn đồng nghiệp
của mình khi bắt đầu cuộc sống tự lập.

2. Nhân viên và tình nguyện viên
Maison Chance Việt Nam có cơ cấu tổ chức bao gồm tổng cộng 68 nhân viên và 30
tình nguyện viên. Kể từ tháng 10 năm 2013, Maison Chance Việt Nam đã trở thành
một trung tâm bảo trợ xã hội đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hành chính của chính phủ
Việt Nam theo một bộ luật mới có hiệu lực từ 3 năm trước đây. Các quy định đòi hỏi
trung tâm bảo trợ xã hội cần phải có một tổ chức cụ thể. Chúng ta sẽ nắm rõ chi tiết
hơn về cơ cấu tổ chức này ở sơ đồ bên dưới.
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Ban giám đốc
(Tim là phó giám đốc)

Bộ phận giáo dục
và xã hội

Giáo dục

Đào tạo nghề
và sản xuất

Công tác xã hội

Văn phòng dự án (Tim
là giám đốc)

Bộ phận hành
chính

Bộ phận y tế

Hỗ trợ bệnh
nhân

Hành chính

Cấp dưỡng

Cơ sở vật chất

Tài chính

Bảo vệ

Tạp vụ
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Tổ chức Maison Chance Việt Nam hiện có 4 thành viên trong văn phòng dự án và 64
thành viên trong quản lý và điều hành các hoạt động. Ngoài ra, có 14 tình nguyện viện
Việt Nam và 16 tình nguyện viên nước ngoài đang công tác tình nguyện. Tổng cộng có 98
người làm việc cho tổ chức Maison Việt Nam trong năm 2013.

Số lượng
nhân viên

Số lượng
tình
nguyện
viên

Tổng

Văn phòng dự án

4

8

12

Ban quản lý

5

5

Hành chánh, tài vụ và nhân sự

6*

6

Bộ phận xã hội

4

4

Giáo dục

16

Đào tạo và sản xuất

11

Bộ phận y tế

7

Bộ phận cấp dưỡng

5

Bộ Phận

10

26
11

11

18
5

Hàng hóa và dịch vụ
-

Cơ sở vật chất

3

1

-

Bảo vệ

10

10

-

Tạp vụ

7

7

Tổng cộng

68

30

4

98

* 3 thành viên trong trong bộ phận hành chính và tài chính cũng là thành viên trong ban
quản lý.

Tổ chức Maison Chance cũng nhận được sự hỗ trợ của nhiều tình nguyện viên trong
nước và nước ngoài trong suốt năm:
Tình nguyện viên Việt Nam:

14 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 cho học
sinh, 1 tình nguyện viên dạy vẽ và 5 tình nguyện viên
tham gia các hoạt động trong mùa hè.
Bộ phận y tế: 6 bác sĩ tình nguyện chuyên khoa tiết niệu,
cột sống và nha khoa. Những bác sĩ này đã làm tình
nguyện viên cho Nhà May Mắn trong nhiều năm.
Cơ sở vật chất: 1 tình nguyện viên sửa chữa.
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Tình nguyện viên nước ngoài:
Tổ chức Maison Chance Việt Nam đã đón nhận 16 tình nguyện
viên nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (tiếng Pháp, tiếng Anh,
các hoạt động mùa hè với trẻ em, nhận thức về việc bảo vệ tài
nguyên và môi trường), y tế (tập vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, y
tá), truyền thông:
- Ngắn hạn (dưới 3 tháng): 8 tình nguyện viên
- Dài hạn (trên 3 tháng): 8 tình nguyện viên

II. Báo cáo các hoạt động
1. Giáo dục
9 thành viên của Nhà May Mắn được đi học bên ngoài:
-

4 học sinh trung học cơ sở

-

3 học sinh trung học phổ thông

-

2 sinh viên đại học

Tất cả các em điều hoàn thành các bài kiểm tra và các khóa học tốt.
Trẻ em theo học tại Làng May Mắn:
Tất cả 140 em học sinh điều
vượt qua kỳ thi ngày 13 tháng
3 và ngày 14 tháng 3. Các kỳ
thi cuối năm được diễn ra từ
ngày 7 đến ngày 10 tháng 5. Tỉ
lệ thành công của các đợt kiểm
tra là 100%: Tất cả các em học
sinh điều được lên lớp với kết
quả là: 79 học sinh giỏi, 51 học
sinh khá, 10 học sinh trung
bình.
Có 27 em học sinh lớp 5 dự thi
điều đạt kết quả tốt trong đợt
kiểm tra: 24 em học sinh giỏi, 3 em học sinh khá. Đặc biệt có 2 em học sinh đạt số điểm
xuất sắc (10/10) với hai môn Tiếng Việt và Toán.
Các lớp dạy kèm được bắt đầu vào tháng hai. Đây là một chương trình mới hỗ trợ miễn
phí cho tất cả các em học sinh tại Làng May Mắn và học sinh trong khu vực địa phương.
Tổng cộng là 93 em học sinh.
Ngày 31 tháng 5, tổ chức Maison Chance Việt Nam có tổ chức buỗi lễ tổng kết cuối năm
học và năm học mới bắt đầu ngày 15 tháng 8.
Các em học sinh có khóa học hè bắt đầu ngày 15 tháng 6 và kết thúc ngày 10 tháng 8.
Trong thời gian này, các em có lớp học vào buổi sáng và các hoạt động vào buổi chiều
trong đó bao gồm thể thao, các lớp học tiếng Anh, nấu ăn và các lớp học làm bánh hoặc
các hoạt động sáng tạo. Sau khi kết thúc khóa học hè, các em học sinh có một buổi dã
ngoại tại biển.
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Lớp học nấu ăn và làm diều: 2 hoạt
động động được đề xuất cho các em
học sinh trong mùa hè.

Bênh cạnh các hoạt động này, Trung Tâm Chắp Cánh còn hỗ trợ địa điểm dạy võ cho câu
lạc bộ Taekwondo của quận. Tổng cộng 50 em học sinh đang tham gia khóa học, 3
lần/tuần tại Trung Tâm Chắp Cánh.
Nhà trẻ
Năm 2013, có 17 trẻ tham gia lớp mầm non. Các em có độ tuổi từ 6 tháng trở lên (có thể
tự ngồi một mình).
Lớp học từ thứ Hai đến thứ Bảy (7 giờ sáng - 5 giờ chiều). Tại đây, các em được cung
cấp đầy đủ các bữa ăn (bữa sáng, buổi trưa, và ăn xế).
Sức khỏe của các bé được giám sát theo quy định của Bộ Y tế: Hàng tháng trẻ được cân
đo sức khỏe và uống thuốc tẩy giun định kỳ (2 lần/năm). Tất cả các bé điều khỏe mạnh.
Nhà trẻ được xây dựng kế hoạch phòng chống các bệnh lây lan và các bệnh theo mùa:
Tay chân miệng, H1N1, …
100% trẻ đạt bé khỏe

2. Bộ phận xã hội
Công việc của các nhân viên xã hội là chăm sóc các nhu cầu hàng ngày của các thành
viên tại tổ ấm Nhà May Mắn như chăm lo đời sống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, hướng
dẫn đối thành viên tại Cơ sở thực hiện tốt nội quy, quy chế.
Ngoài các hoạt động thường xuyên, bộ phận xã hội đã tổ chức các hoạt động cho thành
viên như sau:
-

Dạy kèm và hỗ trợ các em học sinh làm bài tập và ghi danh các lớp học bên ngoài
Các hoạt động trong Tết.
Tổ chức thăm tại Làng Nghề Một Thoáng Việt Nam.
Ngày 25/5 tổ chức buổi giao lưu và diễn thuyết với anh Nick Vuijic là một nhà diễn
thuyết truyền động lực người Úc, 23 tuổi. Anh sinh ra không có 2 chi trên và dưới.
Từ thuở ấu thơ, anh đã phải đấu tranh cả về tinh thần và thể xác để vượt qua mọi
khó khăn của mình nhờ sự giúp đỡ của gia đình và người thân của anh. Bây giờ
8
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anh dành cuộc sống mình để chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khuyết tật
khác.
-

Bộ phận xã hội cũng tổ chức lễ 8/3 cho chị em khuyết tật, kỷ niệm ngày khuyết tật
Việt Nam 18/4, 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 tổ chức tiệc Noel cho
tất cả thành viên.

Các hoạt động trong dịp lễ kỷ niệm
ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Tổ chức trò chơi và ăn nhẹ mừng
ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Kể từ tháng sáu năm 2013, có khoảng 10 em tham gia lớp học xiếc (3 buổi/tuần). Các em
được tổ chức cuộc thi và khen thưởng vào cuối năm.
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3. Đào tạo và sản xuất.
Có khoảng 60 người khuyết tật và thanh thiếu niên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn đang
được đào tạo nghề và làm việc trong sáu ngành nghề sản xuất khác nhau tại Trung Tâm
Chắp Cánh và Làng May Mắn. Họ sẽ được trả lương theo tính đặc thù từng công việc.
Các thành viên được nhận trực tiếp 30% và 70% còn lại được gửi tiết kiệm trong tài khoản
riêng của mỗi người. Toàn bộ số tiền tiết kiệm sẽ được giao lại khi thành viên đó hồi gia.
Như vậy, mỗi thành viên sẽ có một số vốn nhỏ khi họ bắt đầu cuộc sống tự lập.
Xưỡng may

Xưỡng vẽ

Có 17 học viên đang được đào tạo làm
thú nhồi bông, chăn đệm, drap trải
giường và quà lưu niệm bằng vải thổ cẩm
Xưởng đã sản xuất 36,065 sản phẩm

Có 19 học viên và họa sĩ đang thực
hành kỹ thuật tranh sơn dầu và vẽ chân
dung nghệ thuật, làm những bức tranh
nhỏ hặc theo đơn đặt hàng cá nhân.
Các họa sĩ đã tạo ra 1,818 bức tranh

Mỹ nghệ

Công nghệ thông tin

Có 5 học viên đã được đào tạo nghề tại
phòng mỹ nghệ như nghệ thuật cắt tre
theo nhiều loại và dạng kích cỡ khác
nhau, tạo ra các sản phẩm được Nhà May
Mắn bán hoặc theo đơn đặt hàng của
khách hàng như khung tranh, móc khóa,
đèn ngủ và các vật dụng trang trí
Có 3,216 sản phẩm đã được sản xuất

Có 17 học viên, trong đó có 7 học viên
đang được đào tạo cơ bản trong lĩnh
vực lập trình web, SEO và 10 người
thực hành quản trị website cho các
công ty, cá nhân bên ngoài, ngoài ra
còn thiết kế, quản lý website và bán
online các sản phẩm của Nhà May Mắn.
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Phòng Bánh

Các học viên của phòng bánh đã hoàn
thành khóa đạo tạo chuyên môn. Các
em có thể làm các loại bánh ngọt và
bánh Châu Âu như là bánh mì baguet,
bánh sừng trâu, bánh socola, bánh su
kem, bánh nướng, bánh quy.

Nhà Hàng

Các học viên được đào tạo về
nghiệp vụ nhà hàng. Để các em có
thêm kinh nghiệm trong cách quản
lý, kinh doanh và tìm nguồn khách
cho quán, Nhà May Mắn đã cho một
cá nhân bên ngoài thuê lại quán kinh
doanh và hướng dẫn, đào tạo các
em

4. Bộ phận y tế
Trong năm 2013, có 127 trường hợp đi khám bệnh, điều trị các bệnh tai mũi họng, cột
sống, bàng quang. Ngoài ra, có 36 bệnh nhân ngoại trú nhận được săn sóc y tế miễn phí.
Ngoài việc chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu và thủy trị liệu cho tất cả thành viên, phòng y
tế còn thực hiện các công việc như sau:
-

Tổ chức khám nha khoa tổng quát cho 139 học sinh. Các tình nguyện viên nha sĩ
đã khám và trị các bệnh về răng cho 146 học sinh, thành viên và nhân viên.

-

Tổ chức các lớp học tuyên truyền và phổ biến về bệnh truyền nhiễm, phòng ngừa
đau lưng. Đặc biệt là ngày 22 tháng 6, bác sĩ phụ khoa có buổi tuyên truyền về
bệnh phụ khoa cho các thành viên nữ và đội ngũ nhân viên.

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%.

5. Báo cáo hành chánh
Công việc của bộ phận hành chánh là tổ chức và quản lý các hoạt động hàng ngày của
Nhà May Mắn tại Việt Nam. Trong suốt năm qua, bộ phận hành chánh đã thực hiện những
công việc cụ thể như sau:
a. Nhiệm vụ quan trọng nhất là soạn đề án và làm thủ tục để chuyển đổi Nhà May
Mắn thành Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn theo đúng bộ luật mới của
Việt Nam.Trong suốt cả năm, bộ phận hành chính đã làm việc với nhiều ban
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ngành liên quan. Ngày 5/11/2013 Nhà May Mắn nhận được quyết định số
5989/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân TP HCM về việc cho phép thành lập
TTBTXH Nhà May Mắn.
b. Làm thủ tục xin cấp số nhà cho Làng May Mắn.
c. Chuẩn bị hồ sơ để phát hành cuốn sách gia đình Nhà May Mắn. Các hồ sơ đã
sẵn sàng nhưng còn phải đợi con dấu mới của Nhà May Mắn.
d. Làm hồ sơ xin miễn thuế sử dụng đất của Làng May Mắn.
e. Viết gia hạn thỏa thuận giữa Tổ Chức Maison Chance Việt Nam với Hội Bảo
Trợ Bệnh Nhân Nghèo Thành Phố.
g. Viết bản báo cáo thành tích hoạt động của Tổ Chức Maison Chance gửi cho
UBND TP HCM trình Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng trao tặng Bằng
khen về công tác từ thiện xã hội.
Bên cạnh đó bộ phận hành chánh cũng tham gia tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của
tổ chức Maison Chance.

6. Cơ sở vật chất.
Nhiệm vụ chính của bộ phận vật chất là sửa chữa và bảo trì các trang thiết bị tại 3 trung
tâm của tổ chức Maison Chance Việt Nam.
Trong năm 2013, bộ phận vật chất đã thực hiện các công việc như sau:
-

Tháng 1: Kiểm kê toàn bộ tài sản ở 3 địa điểm

- Tháng 2: Mở rộng thêm phòng mỹ nghệ và di chuyển trang thiết bị phòng mỹ nghệ ra
phía ngoài để tránh bụi trong Trung tâm Chắp Cánh. Khoan giếng công nghiệp và bổ sung
trang thiết bị cho nhà trẻ tại Làng May Mắn.
-

Tháng 3: Sửa chữa và bảo trì 3 máy phát điện tại 3 Cơ sở.

- Tháng 4, 5: Sửa chữa ghế cho phòng nha. Bổ sung trang thiết bị nhà trẻ và quán ăn
LMM.
-

Tháng 6: Lắp đặt hệ thống nước nóng cho hồ trị liệu.

- Tháng 7: Xét nghiệm chất lượng mẫu nước của 3 Cơ sở, lắp hệ thống nước nóng tại
Nhà May Mắn và bổ sung trang thiết bị nhà trẻ Làng May Mắn.
-

Tháng 8: Sửa chữa hàng rào tại Làng May Mắn.

- Tháng 9: Mua thảm lót sàn cho lớp học xiếc, trang bị thêm bàn ăn cơm căn tin và lắp
sàn gỗ cho nhà trẻ LMM.
-

Tháng 10: Sửa chữa quán ăn, mua thêm trang thiết bị cho nhà trẻ LMM.

- Tháng 11: Mua nệm và bàn học cho thành viên NMM. Mua tủ hồ sơ giáo viên, bàn học
cho lớp học.
-

Tháng 12: Lắp đặt máy vi tính mới cho phòng vi tính TTCC.
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7. Văn phòng dự án
Về việc hành chính, Văn phòng dự án đang tiếp tục cập nhật giấy phép hoạt động nằm
trong bộ luật mới của Ban Công Tác Phi Chính Phủ tại Việt Nam cũng như phần mở rộng
địa bàn hoạt động đến tỉnh Đắk Nông.
Văn phòng dự án cũng đảm bảo thực hiện và giám sát các công tác của 16 tình nguyện
viên nước ngoài đã hợp tác với Nhà May Mắn trong năm nay.
Một trong những nhiệm vụ của Văn phòng dự án là để tìm kiếm đối tác mới và kiểm tra
việc sử dụng đúng cách các khoản đóng góp. Trong năm 2013, Văn phòng dự án chủ yếu
là ký bản thỏa thuẩn với quỹ đầu tư Frist Future Foundation-HSBC, The Albatros
Foundation and Masikini
Tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm của Tổ Chức Nhà May Mắn.
Trong năm 2013, Tổ Chức Maison Chance đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.
Văn phòng dự án đã phối hợp với cơ quan hành chính tổ chức một buổi lễ tại Nhà Hát
Lớn tại Sài Gòn vào ngày 5 tháng 7. Nhà May Mắn đã hoạt động 20 năm tại Việt Nam.
Cũng nhân cơ hội này, Nhà May Mắn cảm ơn các đối tác và các nhà tài trợ trong suốt
nhiều năm qua.
Một tháng sau đó, một sự kiện khác được tổ chức tại công viên Đầm Sen vào ngày 04
tháng 8. Mục tiêu là để giới thiệu và công bố cho cộng đồng người Việt Nam biết đến Nhà
May Mắn nhiều hơn.
Qua việc trao đổi, các hoạt động, trò chơi tương tác giữa khách và các thành viên đã
được tổ chức, khách tham quan có thể làm quen với các chương trình của Nhà May Mắn
trong khi thảo luận với những người khuyết tật.
Trong năm 2013, Văn Phòng Dự Án cũng hỗ trợ Tim trong việc viết cuốn sách 20 năm
thành lập. Cuốn sách nói về quá trình hình thành và sự trưởng thành của Tổ Chức Maison
Chance tại Việt Nam. Cuốn sách được xuất bản ở Pháp vào mùa thu năm 2013, bản tiếng
Việt và tiếng Anh sẽ được xuất bản cuối năm 2014.
Nhà May Mắn ở nông thôn.
Trong năm 2013, Văn phòng Dự Án có 2 chuyến đi công tác và tiếp xúc với người dân địa
phương và cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông. Ngoài các buổi thảo luận với các ban
ngành về việc ký kết hợp tác xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội đầu tiên của tỉnh, đoàn
Nhà May Mắn cũng trao tặng nhiều xe lăn, xe lắc và các trang thiết bị cần thiết cho những
người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Làm việc với Ủy Ban địa phương
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Cuộc gặp gỡ với người dân địa phương
và tặng trang thiết bị cho người khuyết tật
có hoàn cảnh khó khăn

Song song đó, hai tình nguyện viên (một giáo dục viên đặc biệt và một nhà tâm lý học) đã
thu thập được một số thông tin về cách chăm sóc người tâm thần. Các chuyên viên của
Nhà May Mắn không có nhiều kinh nghiệm với loại bệnh này. Điều quan trọng là Tổ chức
Maison Chance cũng cần phải tìm hiểu và nghiên cứu để có một cơ sở lý luận và thực tế
trước khi bắt đầu thực hiện một dự án thực tế.
Hệ thống máy nước nóng cho hồ thủy trị liệu
Để nâng cao chất lượng của việc vật lý trị liệu và thủy trị liệu, Maison Chance đã xây dựng
một hồ bơi trị liệu cho người khuyết tật. Các bài tập dưới nước rất có lợi cho người khuyết
tật, thậm chí là những căn bệnh nghiêm trọng nhất. Lực đẩy của nước làm giảm áp lực
trên lưng và các khớp xương.
Trong các buổi trị liệu đầu tiên, nhiệt độ trong hồ nước bị lạnh là vấn đề cần phải giải
quyết cho người khuyết tật. Nhà vật lý trị liệu cho rằng, nhiệt độ trong hồ giảm đi là sẽ
không tốt cho người khuyết tật. Để giải quyết vấn đề này, Nhà May Mắn đã mua hai hệ
thống máy làm nước nóng trực tiếp từ Canada. Hai máy đã được lắp vào hồ thủy trị liệu
vào cuối tháng 12 năm 2012.
Xe buýt
Phương tiện vận chuyển người khuyết tật luôn gặp nhiều khó khăn bởi vì cách bố trí xây
nhà, đường phố và lề đường không phù hợp với người khuyết tật ở Việt Nam
Nhờ vào sự hỗ trợ của tổ chức Masikini Foundation, tổ chức Maison Chance có thể mua
một chiếc xe buýt 29 chỗ ngồi phù hợp cho người khuyết tật
Xe buýt mới làm phương tiện vận chuyển cho các thành viên Nhà May Mắn tại 3 trung
tâm bắt đầu từ tháng tư.
Mổ một thành viên tại Pháp
Cuối năm 2013, văn phòng dự án phối hợp với hiệp hội La Papaye Verte để bắt đầu
chuẩn bị cho Vương chuyến đi điều trị tại Pháp.
Vương là một thanh niên trẻ 24 tuổi. Anh bị chứng bệnh vẹo cột sống nặng do ảnh hưởng
của tai nạn khi 15 tuổi. Cột sống luôn luôn đau và anh thường xuyên gặp khó khăn khi
thở.
Tháng 11 vừa rồi, nhân dịp đến Sài Gòn, một bác sĩ phẫu thuật người Pháp đến thăm và
kiểm tra cho Vương. Theo chuẩn đoán của bác sĩ: một ca phẫu thuật cột sống rất cần thiết
cho sự tồn tại của anh ấy. Đây là một ca phẫu thuật nặng và cũng không thể thực hiện tại
Việt Nam. Văn phòng dự án đã sắp xếp và lo thủ tục cho Vương để đến Pháp thực hiện
ca phẫu thuật này trong tháng 4.
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Phòng Bánh
Tháng 12 năm 2011, 9 thanh thiếu niên được đào tạo học cách làm bánh mì, bánh sừng
trâu, bánh sừng trâu socola, bánh quy, và bánh nướng v.v... và những đều cơ bản về bánh
ngọt.
Giáo viên của khóa đạo tạo này là một người trước đây cũng có hoàn cảnh khó khăn và
anh có cơ hội sang Bỉ để được đào tạo chuyên môn. Sau khi hoàn thành các khóa học 6
năm tại Bỉ, anh quyết định quay về lại Việt Nam có thể chia sẽ kinh nghiệm của mình cho
người đang cần sự giúp đỡ bằng cách giúp đỡ các em ở Nhà May Mắn. Ưu điểm của anh
là hiểu được sự khác biệt của hương vị và kỹ thuật sản xuất. Anh cho phép học viên làm
bánh Châu Âu theo khẩu vị của người Việt Nam trong giáo trình của mình.
Do lịch trình bận rộn nên anh chỉ có thể đảm bảo ba buổi học trong tuần. Thời gian còn lại
sẽ được một em học viên được đào tạo sẽ quản lý và giám sát. Khóa đạo tạo kéo dài hơn
một năm. Hiện tại các em có thể tự sản xuất ra các loại bánh ngọt và bánh mì.
Mục tiêu cuối của phòng đào tạo là thiết lập mạng lưới phân phối các loại bánh chất lượng
Châu Âu như bánh sừng trâu, bánh sừng trâu socola và các loại bánh ngọt cho các khách
sạn, nhà hàng tại trung tâm thành phố có khách hàng người nước ngoài. Đối với khách
hàng địa phương, phòng bán sẽ phân phối các loại bánh mì đáp ứng theo nhu cầu thị hiếu
của họ. Phòng bánh cũng tiếp nhận các đơn đặt hàng cho buỗi lễ kỷ niệm đặc biệt như
bánh sinh nhật. Gần một năm trở lại đây, phòng bánh đã sản xuất theo đơn đặt hàng nội
bộ cho các đối tượng hưởng lợi tại Nhà May Mắn và bán các loại bánh ngọt cho các em
học sinh tại Làng May Mắn
Để đi đến một hệ thống sản xuất chuyên nghiệp, cần phải có đầy đủ các giấy tờ hành
chính như phải có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Ngoài ra
thêm một yêu cầu khác là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với người tiêu
dùng.
Văn phòng dự án đã lên kế hoạch phát triển bánh trong vòng 3 năm để có một tầm nhìn
tổng thể và mục tiêu cụ thể. Bước đầu tiên: tổ chức lại nhiệm vụ của từng nhân viên, phân
tích về bộ phận quản lý, nhân sự và trang thiết bị; có được một giấy phép kinh doanh và
giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Bước thứ hai: Khi có đầy đủ các giấy tờ pháp lý, sẽ có thể liên hệ với các công ty, đề nghị
hợp tác hỗ trợ để có được nguyên liệu miễn phí hoặc với giá thấp, cũng như bắt đầu liên
hệ những khách hàng đầu tiên. Điều này sẽ tốt hơn khi bắt đầu có một số ít khách hàng
và số lượng khách hàng tăng dần.
Bước Ba: Nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch, chiến dịch thương mại dự kiến sẽ bắt đầu
vào nửa cuối năm 2014.
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III. Bản báo cáo tài chính
Bản chi năm 2013
TT

Danh mục chi phí

I.

MC VIETNAM

1

3

CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chi phí trang thiết bị
Chi phí tu sửa quan trọng
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
Chi phí cấp dưỡng
Chi phí y tế
Chi phí giải trí
Chi phí xã hội
Chi phí giáo dục
Chi phí nhà trẻ
Chi phí đào tạo nghề
Chi phí vận chuyển
Chi phí hành chính
Chi phí tiếp tân
Chi phí cho tình nguyện
viên
Chi phí cơ sở vật chất
Chi phí cho nhân viên
Chi phí khác
CHI PHÍ SẢN XUẤT

II.

VĂN PHÒNG DỰ ÁN

2

Trung Tâm
Chắp Cánh

Làng
May Mắn

125'055

236'999

206'560

568'613

125'055
31'883
24'214
15'171
12'604
9'999
10'214
-

16'787
16'787
139'965
22'021
19'362
15'805
8'697
1'963
22'769
1'682

28'167
23'083
5'083
178'393
25'103
563
464
49'679
11'764
29'863
2'846
204

44'953
39'870
5'083
443'413
79'006
44'138
15'171
28'874
49'679
11'764
38'560
11'962
35'829
1'887

Nhà May Mắn

20'971
-

924
32'711
13'755
276
80'247

56'788
220
899
-

924
110'469
13'975
1'175
80'247

44'967

Tiền lương
Chi phí hoạt động
Công tác nước ngoài
Hỗ trợ các tổ chức từ thiện khác
Kiểm toán

TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN
III.

Tổng
Cộng

CHI PHÍ CHO DỰ ÁN ĐẮK NÔNG

17'732
20'670
3'945
2'620

613'580
3'688

IV. CHI PHÍ CHO LỄ 20 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA MAISON CHANCE

23'656

V.

56'588

MUA VÀ SỮA CHỮA XE BUÝT
TỔNG CHI

697'512
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Doanh thu trong cùng giai đoạn là 736,801 USD:

Các danh mục
1

Số tiền gốc

Tỷ giá

Doanh thu sản xuất
2'029'535'242 VND
1'650.64 CHF
6'242.54 EUR
11'153.98 USD

Doanh thu sản xuất

21'080
1.12
1.37
1.00

Tổng cộng

2

Số tiền tính
USD
96'277.76
1'848.72
8'552.28
11'153.98
117'832.74

Hỗ trợ
Maison Chance Thụy Sĩ
Maison Chance Mĩ
Maison Chance Canada
Maison Chance Úc
Terre des Hommes Alsace, France
Maison Chance Pháp
Fondation Albatros, Thụy Sĩ
Fondation Masikini, Thụy Sĩ
HSBC Future First
Cie Roche Vietnam
Cá nhân
Doanh thu tiền thuê căn hộ
Doanh thu khác
Tiền lãi từ ngân hàng

94'942.10
166'500.00
30'000.00
6'259.40
26'900.00
8'000.00
10'000.00
60'000.00
56'980.50
50'647.00
197'070'908
1'064'913'465
5'411.00
506'830'000
162'594'733
190.23
7'400'655
11.78
30.01

Tổng

USD
USD
CAD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
VND
VND
USD
VND
VND
USD
VND
AUD
EUR

1.00
1.00
0.94
1.00
1.37
1.37
1.00
1.00
1.00
1.00
21'080
21'080
1.00
21'080
21'080
1.00
21'080
0.89
1.37

94'942.10
166'500.00
28'200.00
6'259.40
36'853.00
10'960.00
10'000.00
60'000.00
56'980.50
50'647.00
9'348.71
55'928.72
24'043.17
7'713.22
592.90

618'968.73

Tổng cộng

736'801.46

Cám ơn sự quan tâm và hợp tác quý giá của Quý ân nhân.
Văn bản được soạn thảo bởi Tổ Chức Maison Chance Vietnam
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