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Giới thiệu

Đại diện Tổ chức Maison Chance ở Việt Nam là Văn phòng Dự án, được điều hành dưới sự quản lý
của Tim Aline Rebeaud. Văn phòng gồm có 7 thành viên, ngoài ra, có 5 tình nguyện viên quốc tế
chuyên về các lĩnh vực khác nhau (kiến trúc sư, truyền thông và công nghệ thông tin) hỗ trợ phát
triển các dự án dưới sự điều hành của Văn phòng Dự án.

Tổ chức Maison Chance đảm bảo về tài chính cho Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn
(TTBTXH Nhà May Mắn) tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tiếp tục phát triển các dự án đang
được triển khai.

Đã chính thức đăng ký giấy phép thành lập Văn phòng Dự án tại Việt Nam với chính phủ Việt Nam
từ năm 1998, năm nay, tổ chức Maison Chance được gia hạn giấy phép theo quy định mới cho các
tổ chức phi chính phủ làm việc ở Việt Nam. Tháng 5/2015, tổ chức Maison Chance đã nhận được
giấy phép với thời gian 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 và mở rộng địa bàn hoạt
động trên tỉnh Đắk Nông. Tháng 7, nhận được con dấu Văn phòng Dự án tại thành phố Hồ Chí
Minh.

Văn phòng Dự án làm các thủ tục thị thực visa cho 24 tình nguyện viên quốc tế hợp tác tác với tổ
chức Maison Chance, làm việc trực tiếp với Văn phòng Dự Án và TTBTXH Nhà May Mắn.

Một trong những nhiệm vụ của Văn phòng Dự Án là tìm các đối tác mới để hợp tác và sử dụng
nguồn tài trợ một cách hợp lý nhất. Trong năm nay, Văn phòng Dự án chủ yếu là ký bản thỏa thuận
với Future Foundation First - HSBC, Albatros Foundation, Masikini Foundation và Roche
Diagnostics Việt Nam.

Cuối năm 2013, quyển sách “Nhà May Mắn, một tương lai cho những người kém may mắn tại Việt
Nam” đã được xuất bản tại Pháp. Quyển sách kể lại về câu chuyện của Tim Aline Rebeaud đến Việt
Năm năm 1993. Năm 2014, quyển sách đang dịch sang bản tiếng Việt và Anh.

Ngoài việc tiếp tục giám sát và điều phối các hoạt động của trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn
tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Maison Chance tiếp túc phát triển dự án xây dựng TTBTXH tại
Đắk Nông.

TTBTXH Nhà May Mắn tại Tp. Hồ Chí Minh

TTBTXH Nhà May Mắn tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm có ba cơ sở:
 Nhà May Mắn là chỗ ở cho những người hưởng lợi;
 Trung Tâm Chắp Cánh là nơi đào tạo nghề sản xuất và văn phòng;

 Làng May Mắn là nơi tập hợp những căn hộ phù hợp cho người khuyết tật (33 căn hộ),
trường học, phòng khách, quán ăn và phòng bánh.

Tổ chức Maison Chance đã giám sát và điều phối hoạt động của ba cơ sở. Dưới đây là những thành
tựu chính mà tổ chức đã đạt được.

1. Đối tượng được hưởng lợi
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TTBTXH Nhà May Mắn đã giúp đỡ 550 người:

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp:

- 42 người đang sống tại mái ấm Nhà May Mắn (gồm 29 người khuyết tật
và 13 trẻ em mồ côi);
- 255 trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ở các vùng lân cận, con của các đối tượng hưởng lợi được học miễn phí
tại Làng May Mắn (trường mẫu giáo và tiểu học);
- 104 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại Làng May
Mắn hoặc các khu vực bên ngoài.

Đối tượng hưởng lợi bên ngoài:

149 người, bao gồm trẻ em nghèo, người khuyết tật và các đối tượng
hưởng lợi trước đây. Sự hỗ trợ này bao gồm cung cấp các dịch vụ chăm
sóc y tế, thuốc men, học phí, lương thực và hỗ trợ tài chính được tổ chức
với một hoạt động chuyên nghiệp, đồng thời giúp họ được nhận vào các
trường học, học nghề và tìm kiếm việc làm.

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phát triển về số lượng đối tượng hưởng lợi
sống tại Nhà May Mắn từ năm 1993-2014:

2. Nhân viên và tình nguyện viên.

Đối tượng hưởng lợi của
năm đầu tiên.

Đối tượng hưởng lợi chào
đón trong năm.

Đối tượng hưởng lợi đã hòa
nhập.
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Có 76 nhân viên đang làm việc tại TTBTXH Nhà May Mắn. Ngoài số nhân viên này còn có 31 tình
nguyện viên Việt Nam và 19 tình nguyện viên nước ngoài đã tham gia hỗ trợ các hoạt động. Tổng
cộng có 126 người đang làm việc cho ba cơ sở trong năm 2014.

Bộ phận Số lượng
nhân viên

Số lượng
tình nguyện

viên

Tổng
cộng

Ban giám đốc 3 3

Hành chính, tài vụ, nhân sự 6* 6*

Bộ phận xã hội 4 4

Giáo dục 16 37 53

Đào tạo - sản xuất 11 3 14

Y tế 11 10 21

Nhà bếp 6 6

Cơ sở vật chất 3 3

Tạp vụ 7 7

Bảo vệ 10 10

Tổng cộng 76 50 126

* Một nhân viên của Bộ phận Hành chánh - Tài vụ đồng thời cũng là thành viên trong Ban Giám
đốc.

Trong suốt năm qua, Nhà May Mắn còn nhận được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên trong và
người nước:
Tình nguyện viên trong nước: 31 tình nguyện viên giúp đỡ trong các lĩnh vực khác nhau (Nhà May
Mắn hỗ trợ chi phí đi lại):

- Giáo dục: 1 giáo viên dạy vi tính, 1 giáo viên dạy vẽ, 23 tình nguyện
viên tham gia sinh hoạt hè.

- Y tế: Có 4 bác sĩ tình nguyện chuyên khoa tiết niệu, cột sống và nha
khoa. Những bác sĩ này đã hợp tác với Nhà May Mắn trong nhiều năm
qua.

- Đào tạo sản xuất: 2 giáo viên đào tạo cho học viên phòng vi tính.

Tình nguyện viên nước ngoài: 19 giáo viên (tiếng Pháp, tiếng Anh và tham gia sinh hoạt hè với các
em học sinh) và các chuyên gia y tế (tập vật lý trị liệu, hoạt động trị
liệu, dược sĩ)…
- Ngắn hạn: 13 tình nguyện viên (dưới 3 tháng)
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- Dài hạn: 6 tình nguyện viên (3 tháng đến 1 năm)

3. Giáo dục
Thành viên Nhà May Mắn
Có 9 thành viên của Nhà May Mắn được đi học tại các trường bên ngoài:

- 4 em học Cấp 2;

- 4 em học Cấp 3;

- 1 em học trường Cao đẳng.

Tất cả các em đã vượt qua các kỳ thi học kỳ với kết quả cao.
Học sinh cộng đồng
Trẻ em nhận được sự hỗ trợ của Nhà May Mắn là con của gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong khu vực. Khi phụ huynh nộp đơn xin nhập học cho các em, Bộ phận Xã hội  sẽ đến từng hộ
gia đình để điều nghiên xem tình hình thực tế trường hợp đó thật sự khó khăn.
Thực hiện chương trình giảng dạy theo đúng quy định của Phòng Giáo dục, bao gồm các môn học
sau: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Nhạc, Vẽ, Thể thao, Giáo dục công dân, Tin học, Lịch sử và Địa
lý. Các em học sinh cũng được tham gia học hơi trong hồ thủy trị liệu.
Trong năm học 2013-2014, học sinh các lớp thi kiểm giữa học kì II bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 đến
ngày 14 tháng 3. Sau đó, các em tiến hành thi kiểm tra cuối năm học từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 9
tháng 5. Tổng số học sinh của các lớp là 173 em, có 158 em được lên lớp, 60 học sinh đạt loại giỏi,
56 em học sinh tiên tiến, 42 học sinh trung bình. Có 15 em học sinh không đủ điểm lên lớp, các em
đó phải thi lại vào tháng 7. Kết quả của năm học 2013-2014 đạt tỉ lệ 96.5%
Khối lớp 5, có 28 em học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với: 24 học sinh giỏi và 4 học sinh
tiên tiến. Đặc biệt, có 4 em xất sắc đạt điểm tuyệt đối (10/10) hai môn Toán và tiếng Việt.
Biểu đồ kế bên cho thấy số lượng học sinh đã tốt nghiệp tiểu học từ năm 2011 đến năm 2014.
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Từ đầu năm học 2013, Bộ phận Giáo dục tiếp tục duy trì các lớp phụ đạo buổi tối để ôn bài cho
những em học sinh yếu được tiến hành ba buổi một tuần. Tổng cộng có 86 em học sinh được dạy
kèm. Nhờ vào sự hỗ trợ tận tình của các thầy cô, kết quả học tập của các em học sinh tiến bộ rõ rệt.
Việc dạy kèm bắt đầu vào tháng 9 cho 93 em học sinh yếu.

Ngày 31 tháng 5, Nhà May Mắn đã tổ
chức buổi lễ tổng kết năm học tại
Làng May Mắn. Tham dự buổi lễ tổng
kết có đại diện của các đơn vị đối tác
của Nhà May Mắn, đại diện Phòng
Giáo dục phường Bình Hưng Hòa A.
Các em học sinh trình diễn những tiết
mục văn nghệ, sau đó là trao bằng tốt
nghiệp các em học sinh lớp năm. Tất
cả 173 em học sinh đều nhận được
những món quà để động viên tinh thần
các em.

Sau một tháng nghỉ hè, các em học sinh có khóa
sinh hoạt hè từ ngày 17 tháng 7 và kết thúc vào
ngày 9 tháng 8. Tổng cộng có 156 em học sinh và
28 tình nguyện viên trong và ngoài nước tham gia
sinh hoạt. Tổ chức ôn học hè cho học sinh vào buổi
sáng. Buổi chiều các em sinh hoạt với các nội dung
khác nhau: thể thao, ngoại ngữ, sáng tạo, kỹ năng
sống và trò chơi âm nhạc.
Năm học mới 2014-2015 chính thức bắt đầu từ ngày
5 tháng 9, tuy nhiên tất cả các em học sinh đã trở lại
trường từ ngày 11 tháng 8. Tổng cộng có 213 em
thuộc diện hoàn cảnh khó khăn được học miễn phí

tại Làng May Mắn.

Ngoài các môn học chính, các em còn được tham gia các hoạt động văn hóa và giải trí như sau:

- Tháng 1/2014: Các em được sinh hoạt, giao lưu với sinh viên trường đại học Nguyễn Tất Thành,
công ty Nalco, vui chơi tại Kiz Citi theo chương trình Mái ấm gia đình Việt – Xuân Giáp Ngọ.

- Tháng 4/2014: Sinh viên khoa Răng hàm mặt của Đại học Y – Dược đến giáo dục về cách vệ sinh
răng miệng, khám tổng quát răng miệng cho toàn thể học sinh và cho đi điều trị với các trường hợp
cần nhổ hoặc trám – BPGD có lấy ý kiến của phụ huynh trước khi cho con em họ đi điều trị răng
miệng .

- Tháng 5/2014: Tổng kết cuối năm học và kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6). Nhà trường đã tổ
chức cho học sinh đi Công viên nước Củ Chi, ngoài ra các em cũng được đến thăm và trao những
món quà nhỏ cho những em nhỏ tại mái ấm Thiện Duyên.

- Nhân dịp trung thu, ngày 6 tháng 9 (13/8 âm lịch) đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng đến vui
chơi phát quà cho học sinh. Ngày 7 tháng 9 (14/8 âl) tổ chức cho các em học sinh đi dự lễ hội trăng
rằm do Tôn Hoa Sen tổ chức tại sân Lan Anh.
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- Tháng 10-11: Học sinh Nhà May Mắn tham gia giải bóng đá được tổ chức bởi các hiệp hội và
công ty để cải thiện kỹ thuật đá bóng và đánh giá khả năng của các em bằng cách thi đấu với các đội
khác.

- Trong khuôn khổ các hoạt động xã hội, các em học sinh lớp 4 và lớp 5 đã đến thăm hai trung tâm
bảo trợ xã hội. Những chuyến đi này cũng giúp các em học sinh của Nhà May Mắn có một bài học
thực tế về chia sẻ tình thương yêu với những mảnh đời kém may mắn hơn mình.

Ngoài các hoạt động xã hội, Nhà May Mắn tổ chức lớp võ Taekwondo. Gần 100 trẻ em của Nhà
May Mắn và các vùng lân cận đã tham gia lớp võ ba buổi cho một tuần.
Lớp mầm non
Năm 2014, khối mầm non đón nhận 42 bé. Các bé có độ tổi từ 6 tháng đến 6 tuổi. Lớp học từ thứ
Hai đến thứ Bảy (7 giờ đến 17 giờ). Tại đây, các bé được cung cấp đầy đủ các bữa ăn (bữa sáng,
trưa và ăn xế) theo tiểu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sức khỏe của các bé cũng được giám sát theo quy định của Bộ Y tế: Hàng tháng bé được cân đo sức
khỏe và uống thuốc tẩy giun định kỳ (2 lần/năm). Tất cả các bé đều khỏe mạnh.
Nhà trẻ xây dựng kế hoạch phòng chống các bệnh lây lan và các bệnh theo mùa: Tay chân miệng,
H1N1.

Các bé được chia ra thành 2 nhóm độ tuổi khác nhau. Nhóm thứ nhất có độ tuổi từ 6 tháng đến 3
tuổi. Nhóm thứ hai có độ tuổi từ 3 tuổi đến 6 tuổi. Các hoạt động chính của nhóm thứ nhất chủ yếu
là giáo dục và khám phá các trò chơi. Các bé ở nhóm thứ 2 được trang bị kiến thức để chuẩn bị vào
trường tiểu học bao gồm tập viết, tập đọc và toán.

Trong năm học 2014, lớp mầm non có các tình nguyện viên đến sinh hoạt, vui chơi và dạy tiếng
Anh cho các bé, chủ yếu là các bài hát.

Người phụ trách khối mầm non ở Làng May Mắn là một cựu thành viên khuyết tật của Nhà May
Mắn. Trước khi bị tai nạn cô đang theo học về Quản lý giáo dục mầm non nên việc học của cô còn
dang dở. Nhà May Mắn đã giúp đỡ cô đi học lấy chứng chỉ Quản lý Giáo dục Mầm non.

4. Bộ phận xã hội
Nhiệm vụ đầu tiên của bộ phận xã hội là công tác chăm lo đời sống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp,
hướng dẫn thành viên tại mái ấm Nhà May Mắn thực hiện tốt nội quy, quy chế. Ngoài ra, bộ phận
xã hội hỗ trợ và hướng dẫn hồ sơ những trường hợp khuyết tật xin vào Nhà May Mắn hoặc xin giúp
đỡ.

Chịu trách nhiệm chuẩn bị cho những thành viên hưởng lợi của Nhà May Mắn tái hòa nhập xã hội,
đây là một quá trình dài gồm nhiều giai đoạn.
Thứ nhất, các nhân viên xã hội kết hợp với bộ phận y tế, đào tạo sản xuất để kiểm tra tình trạng sức
khỏe và đảm bảo được thu nhập tài chính của thành viên đó có khả năng bắt đầu cuộc sống tự lập.
Bên cạnh đó, tổ chức cuộc họp cá nhân cho từng đối tượng hưởng lợi để họ chuẩn bị sẵn sàng về cả
vật chất lẫn tinh thần cho cuộc sống mới và hướng dẫn họ cách quản lý tài chính của mình một cách
hợp lý nhất.
Ngoài các hoạt động thường xuyên, bộ phận xã hội còn tổ chức những hoạt động sau:
Mỗi buổi tối, dạy kèm và hỗ trợ các em học sinh của mái ấm Nhà May Mắn đang học tại các trường
bên ngoài làm bài tập.
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Tổ chức tiệc tất niên cuối năm, đón giao thừa cho thành viên tại Nhà May Mắn vào ngày
30/01/2014 tức 30 tết AL. Tham gia chương trình “Mái ấm gia đình Việt do Tập đoàn Tôn Hoa Sen
tổ chức.
Tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 cho các chị em khuyết tật. Tất cả các thành viên nữ được nhận
hoa và cùng nhau hát karaoke.

Tổ chức ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) cho toàn thể TV, chương trình diễn ra tại Làng
May Mắn.

Bộ phận xã hội cũng tổ chức lễ Giáng sinh và
Tết Tây cho các thành viên của Nhà May Mắn
hay những người thành viên không còn người
thân và gia đình. Nhà May Mắn là gia đình mới
của họ.

Các con của Nhà May Mắn đang chăm sóc hơn
mười con chó và khu vườn nhỏ. Những hoạt
động này góp phần giáo dục để dạy cho các em
hiểu được mình phải có trách nhiệm với công
việc.
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Kể từ tháng sáu năm 2013, có khoảng 10
em đang tham gia lớp học xiếc (3
buổi/tuần). Các em có cơ hội thi đấu và
trình diễn ở một số nơi.

5. 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 năm ngành nghề sản xuất khác nhau tại Trung Tâm Chắp Cánh và Làng
May Mắn. Họ sẽ được trả lương theo đặc thù của từng công việc. Các thành viên được nhận trực
tiếp 20% của số lương và 80% còn lại gửi tiết kiệm trong tài khoản riêng của mỗi người. Toàn bộ số
tiền tiết kiệm sẽ được giao lại khi thành viên đó hòa nhập xã hội. Như vậy, mỗi thành viên sẽ có một
số vốn nhỏ khi họ bắt đầu cuộc sống tự lập.

Phòng may

Với sự giúp đỡ của một nhà thiết kế tình nguyện, 17 thành viên
đã tạo ra mẫu con dê mới trong bộ sưu tập 12 con giáp cho
năm 2015. Phòng may đã sản xuất 5,000 ngôi sao và hợp tác
với phòng mỹ nghệ để tạo ra 15,000 cần câu con thú.  Như vậy,
tổng cộng đã sản xuất 61,974 sản phẩm.

Phòng vẽ

Có 19 học viên và họa sĩ đang tiếp tục học vẽ và thực
hành kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu, chân dung, sáng tác tranh
nhỏ, tranh đồng hồ và vẽ tranh theo nhu cầu của khách
hàng. Phòng vẽ nhận được đơn đặt hàng mới là làm thẻ
đánh dấu sách. Năm 2014, phòng vẽ đã tạo ra hơn 330 bức
tranh và khoảng 1,200 sản phẩm mới.

Phòng mỹ nghệ
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Số lượng 05 học viên, các em được dạy làm khung tranh, đèn ngủ để bán cho Nhà May Mắn và
theo nhu cầu của khách hàng. Phòng mỹ nghệ cũng nhận được đơn đặt hàng 15,000 cần câu con
thú. Phòng mỹ nghệ chịu trách nhiệm cắt và mài cần câu trong khi đó phòng may sẽ sản xuất các
con thú nhỏ, được treo ở cuối cần câu để làm mồi.

Phòng vi tính.

Năm 2014, có 17 học viên đã hoàn thành khóa học bán
hàng online. Sau khóa đào tạo này, Ban giam đốc đã tổ
chức một cuộc thi để tìm ra một người có khả năng thiết
kế và quản lý website để bán online các sản phẩm của
Nhà May Mắn.
Tháng 12, Nhà May Mắn nhận được hợp đồng nhập dữ
liệu hộ tịch chuyển từ văn bản viết tay sang dữ liệu trên
máy tính của Ủy ban nhân dân Quận 5. Hợp đồng này
đảm bảo công việc cho các thành viên phòng vi tính liên
tục trong một năm.

Phòng bánh

Đã nhận được giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
và giấy phép hoạt động kinh doanh của phòng bánh. Sau
đó, phòng bánh đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên là
3,600 hộp bánh quy.

6. Bộ phận y tế
Trong năm 2014, có 106 trường hợp đi khám bệnh bên ngoài và 8 ca nhập viện, ngoài ra bộ phận y
tế của Nhà May Mắn đã giúp đỡ 50 lượt bệnh nhân ngoại trú.
Có 3 nha sĩ tình nguyện đã đề xuất khám và điều trị răng miễn phí cho tất cả họ sinh, thành viên và
nhân viên của Nhà May Mắn. Sau khi kiểm tra, có 107 người đã được điều trị.
Tổ chức các bài tập trị liệu bằng nước tại hồ thủy trị liệu của Làng May Mắn cho những người
khuyết tật. Các bài tập dưới nước rất tốt cho người khuyết tật kể cả những trường hợp nặng nhất.
Trạng thái không trọng lượng dưới nước làm giảm các áp lực trên lưng và khớp cũng như giảm các
giác nặng nề cho người bệnh. Nhiệt độ nước trong hồ luôn luôn được giữ ấm cho người bệnh.
Trong năm 2014, có 2 thành viên nhận được sự can thiệp đáng kể: Trần đã được phẫu để thay thế
khớp háng giả. Hiện tại, Trần có thể tự đi lại một mình và trong tương lai có thể anh sẽ không cần
ngồi trên xe lăn nữa.
Vương được phẫu thuật để chỉnh lại cột sống lưng tại Pháp vì cột sột sống vẹo cho nên anh không
thở được như những người bình thường. Sau đó anh từ từ thay đổi nẹp cứng sang nẹp mềm. Kết quả
lớn nhất sau ca phẫu thuật là bây giờ anh ấy đã thở bình thường vì cột sống của anh đã cao lên và
thẳng lại.
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Ngày 13/09 đoàn từ thiện thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo đến khám sức khỏe cho toàn thể
nhân viên, học sinh, thành viên (hòa nhập, giúp đỡ ngoài). Tổng số người được khám là 485 người.
Bên cạnh đó, bộ phận y tế còn tiến hành việc gia hạn bảo hiểm y tế cho 57 thành viên và 208 em
học sinh tại Làng May Mắn. Nhờ chương trình bảo hiểm này, 80% chi phí được nhà nước hỗ trợ, và
bệnh nhân chỉ trả 20% chi phí.

7. 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. Tháng 11 năm 2013, Nhà May Mắn đã trở thành Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn theo
quy định của pháp luật Việt Nam về công tác xã hội. Sau khi được công nhận, bộ phận hành chánh
đã tiếp tục hoàn tất các quy chế của Trung tâm theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã
hội. Các quy định đã được thông qua vào 2/6/2014. Sự thay đổi lớn này bắt buộc người lao động
phải đăng ký với Phòng Lao động. Họ có thể được hưởng lợi từ bảo hiểm xã hội (thai sản, thất
nghiệp, nghỉ hưu) và bảo hiểm y tế.

b. Trường mẫu giáo đã hợp thức hóa và chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ đón nhận con của
những người khuyết tật và bây giờ là mở cửa cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn trong khu vực. Nhà trẻ nhận chăm sóc các bé từ 6 tháng đến 6 tuổi.

c. Đăng ký các hoạt động "thương mại" cho cá mặt hàng khác nhau của Nhà May Mắn. Bán các
sản phẩm thủ công mỹ nghệ, bánh và nhà khách (thiết kế đặc biệt thích hợp cho người khuyết tật)
tại Làng May Mắn.

d. Ở Việt Nam cũng như một số quốc gia khác trên thế giới, mỗi gia đình đều có một cuốn sổ hộ
khẩu để ghi tên các thành viên trong gia đình. Nhà May Mắn đã liên hệ Công an Quận Bình Tân để

Trần đang luyện tập
hàng ngày để có thể

đi trở lại.

Vương đã cao thêm được
17cm sau khi phẫu thuật.
Hiện tại, Vương phải đeo

nẹp để cố định lại cột sống
mới của mình,



Báo cáo hoạt động 2014

13

đăng ký hộ khẩu tập thể cho Nhà May Mắn. Nhờ đó, trẻ mồ côi và trẻ em đường phố và những
người khuyết tật của Nhà May Mắn không có giấy chứng minh nhân dân nhưng cuối cùng có được
nó.

e. Trong tháng 5, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Bình Tân đã tiến hành kiểm tra hồ
sơ sổ sách của 3 địa điểm Nhà May Mắn. Trung tâm Y tế quận Bình Tân đến kiểm tra vệ sinh an
toàn thực phẩm tại Trung Tâm Chắp Cánh và Nhà May Mắn. Mục đích chính của việc kiểm tra này
là để xác minh nhà bếp thực hiện đúng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Hai cơ sở của tổ
chức Maison Chance đều thực hiện đúng quy định.

8. Bộ phận cơ sở vật chất
Nhiệm vụ chính của bộ phận Cơ sở vật chất là bảo trì ba cơ sở của Nhà May Mắn. Ngoài việc sửa
chữa vào bảo trì hàng ngày, thì bộ phận vật chất đã thực hiện các công việc dưới đây:
- Hoàn thiện việc lắp đặt bảy phòng khách tại Làng May Mắn;
- Bảo trì thang máy và các máy bơm nhiệt của hồ thủy trị liệu tại Làng may Mắn;
- Bổ sung đèn chiếu sáng trong sân của Làng May Mắn nhằm thúc đẩy việc luyện tập thể dục thể

thao cho người khuyết tật. Những người khuyết tật ngồi xe lăn sống trong Làng May Mắn đã
được chơi bóng rổ. Việc lắp đặt thiết bị này cũng sẽ cho phép họ chơi quần vợt;

- Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy của ba cơ sở;
- Cải tạo đường thoát nước trước cổng, lên kế hoạch tìm đơn vị cải tạo chống dột giếng trời tại

Trung Tâm Chắp Cánh;

- Mua sắm dụng cụ cho nhà bếp, lớp học mầm non, văn phòng, nhà bánh, các lớp tiểu học và
phòng của thành viên.

9. Tiếp tục phát triển các dự án

Nhà khách tại Làng May Mắn

Thông qua việc triển khai dự án này, chúng tôi quyết định mở Nhà khách May Mắn để phục vụ cho
người khuyết tật và người khỏe mạnh. Tất cả các căn phòng đều được trang bị những tiện nghi thích
hợp cho những người bị giới hạn khả năng di chuyển và đây là sẽ môi trường mà họ thực sự cảm
thấy thoải mái và được tôn trọng. Bên cạnh đó, Nhà khách May Mắn cũng tạo cơ hội cho những
khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới có thể lưu lại một vài ngày ở tổ chức của chúng tôi, để trải
nghiệm và hiểu thêm đời sống văn hóa, sinh hoạt hàng ngày của những người khuyết tật tại Làng
May Mắn và con người Việt Nam.
Văn phòng Dự án đã phối hợp với hai tình nguyện viên để hoàn thiện lắp đặt các phòng khách,
thuyết trình về dự án và hoàn thiện các phương tiện truyền thông để quảng bá cho dự án phát triển
phòng khách May Mắn.
Đang thiết lập một trang web để khách có thể đặt phòng trên mạng. Năm 2014, Nhà May Mắn đã
nhận được giấy chứng nhận kinh doanh phòng khách. Mặc dù các chiến dịch quảng bá truyền thông
về dự án phòng khách chưa bắt đầu, nhưng chúng tôi đã có khách lưu trú tổng cộng 178 đêm kể từ
đầu tháng 6.

Trường mầm non cho các bé bị khuyết tật

Dự án trường mầm non đã hoàn thành, đón nhận các bé con của những người khuyết tật và nhân
viên Nhà May Mắn. Bước tiếp theo, dự án của trường mầm non là tiếp nhận những bé bị khuyết tật.
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Vì vậy trường mầm non sẽ đề ra kế hoạch giảng dạy để những em này có thể tiếp tục học lớp tiểu
học tại Làng May Mắn.
Văn phòng dự án đang tiếp tục triển khai dự án này và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2015.

Phát triển quảng bá truyền thông các sản phẩm bánh của Nhà May Mắn

Ngoài việc phân tích các nhu cầu về trang thiết bị, đội ngũ nhân viên và các thủ tục hành chánh cho
phòng bánh, tổ chức Maison Chance nhận được giấy phép hoạt động kinh doanh cho phòng bánh
vào tháng 10.
Phòng bánh cũng nhận được đơn đặt hàng từ một số khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, với sự giúp
đỡ của một nhà hảo tâm, phòng bánh được một mặt bằng miễn phí để bán các sản phẩm vào giữa
năm 2015. Cuối cùng phòng bánh cũng nhận được đơn hàng chính thức đầu tiền là 3,600 hộp bánh
quy cho Tết. Mỗi hợp bánh có 80 bánh quy.

Dự án Trung tâm bảo trợ xã hội tại tỉnh Đắk Nông

Văn phòng Dự án đang tiếp tục phát triển dự án thành lập trung tâm bảo trợ xã hội đầu tiện tại Đắk
Nông – tỉnh nằm trên cao nguyên, cách phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh 350 km.

Việc chuẩn bị của dự án này bao gồm một số khía cạnh phát triển song song:

Thủ tục hành chính: Ngày 3 tháng 3 năm 2014, Tổ chức Maison Chance và Ủy ban nhân Dân Tỉnh
Đắk Nông có một buổi họp tại Ủy ban tỉnh. Tất cả ban ngành liên quan đều ủng hộ dự án và nhất trí
cấp cho Tổ chức Maison Chance lô đất với tổng diện tích là 27,719 m2 ở huyện Krông Nô để xây
dựng trung tâm bảo trợ xã hội trong tương lai.

Cuối tháng 5, tổ chức Maison Chance nhận giấy quyết định được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh
Đắk Nông từ Bộ Ngoại giao. Sau đó, tổ chức Maison Chance đã nộp hồ sơ xin thành lập Cơ sở bảo
trợ xã hội Nhà May Mắn tại Krông Nô. UBND huyện Krông Nô tiến hành thực hiện công tác đền
bù, giải phóng mặt bằng đối với diện tích thu hồi phục vụ mụch đích xây dựng Cơ sở bảo trợ xã hội
Nhà May Mắn.

Điều nghiên xã hội: Năm 2014, tổ chức Maison Chance đã có 4 chuyến công tác điều nghiên xã hội
và trao tặng các loại xe chuyên biệt (xe lăn, xe lắc, xe bại não) và các trang thiết bị cho 69 trường
hợp trong đó bao gồm những người bị bại não và người khuyết tật lớn tuổi.

Bãn vẽ kiến trúc: Một số kiên trúc sư tình nguyện đã bắt đầu lên bản vẽ kiến trúc cho miếng đất của
dự án, nhưng đang chờ phê duyệt.

Chăn nuôi và trồng trọt: Đã tiến hành một số cuộc khảo sát và nghiên cứu để tìm hiểu về khu vườn
sinh học, chăn nuôi và trị liệu với con ngựa và sản xuất các loại mứt bằng trái cây tại địa phương.
Mục tiêu của việc này là tạo việc làm cho các thành viên của trung tâm và cho người khuyết tật
nặng tham gia sản xuất hay lao động trị liệu.

Ngoài việc trình bày dự án xây dựng cơ sở bảo trợ Nhà May Mắn tại Đắk Nông đến các nhà hảo
tâm, đơn vị tiềm năng để tài trợ cho dự án, văn phòng Dự án sẽ thường xuyên cập nhật những thông
tin mới về dự án.
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Báo cáo tài chính

Tổng chi phí đã chi trong năm 2014 là 622,367 USD:

Stt Các loại chi phí
TTBTXH
Nhà May

Mắn

Trung
Tâm
Chắp
Cánh

Làng
May
Mắn

Tổng
cộng

I. TTBTXH Nhà May Mắn 123,380 217,868 227,661 568,909
1 Chi phí đầu tư 1,596 4,640 7,069 13,305

Trang thiết bị 1,596 4,640 5,083 11,318
Sửa chữa - - 1,986 1,986

2 Chi phí hoạt động 121,784 148,259 220,592 490,634
Thực phẩm 29,947 22,357 33,779 86,083
Chi phí y tế 26,340 26,964 1,484 54,788
Tiền lương 11,011 - - 11,011
Chi phí xã hội 8,806 10,441 2,106 21,353
Chi phí giáo dục - - 56,969 56,969
Chi phí trường mầm non - - 22,028 22,028
Chi phí đào tạo - 11,193 28,283 39,476
Chi phí đi lại 9,331 2,259 - 11,590
Chi phí hành chính 12,275 23,278 1,985 37,538
Chi phí tiếp khách 4 784 - 788
Chi phí cho tình nguyện viên 140 638 - 778
Chi phí vật chất 23,706 41,536 71,548 136,790
Chi phí cho nhân viên 115 8,363 1,346 9,824
Các chi phí khác 110 445 1,063 1,618

3 Chi phí sản xuất - 64,970 - 64,970
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II. Văn phòng dự án 41,852
Tiền lương 23,796
Chi phí hoạt động 11,542
Chi phí đi công tác nước ngoài 3,543
Chi phí hỗ trợ các trung tâm khác 397
Chi phí kiểm toán 2,574

TỔNG CỘNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 610,762
III. CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẮK NÔNG 4,679
VI. CHI PHÍ CHO VƯƠNG PHẪU THUẬT TẠI PHÁP 6,926

TỔNG CHI 622,367

Doanh thu trong cùng giai đoạn là 772,563 USD:

Các danh mục Số tiền Tỉ giá Số tiền
(USD)

1 Doanh thu sản xuất

Doanh thu sản xuất
892,187,647 VND 21,385 41,720

1,210.00 EUR 1.21 1,464
28,107.17 USD 1.00 28,107

Tổng cộng 71,292
2 Hỗ trợ

Maison Chance Mĩ 216,720.33 USD 1.00 216,720
Maison Chance Thụy Sĩ 99,941.50 USD 1.00 99,942
Fondation Masikini Thụy Sĩ 90,489.76 USD 1.00 90,490
HSBC Future First, Việt Nam 58,993.00 USD 1.00 58,993
Fondation Albatros, Thụy Sĩ 49,980.50 USD 1.00 49,981

Cá nhân

787,379,000 VND 21,385

45,161
2,000 AUD 0.82
4,712 EUR 1.21

1,000.00 USD 1.00
Terre des Hommes Alsace, Pháp 27,098.20 EUR 1.21 32,789
Maison Chance Canada 30,000.00 USD 1.00 30,000
Maison Chance Quốc tế 13,885.49 USD 1 13,885
Cie Roche Việt Nam 252,263,134 VND 21,385 11,796
Maison Chance Pháp 9,000.00 USD 1.00 9,000
Maison Chance Úc 4,615.66 USD 1.00 4,616

3 Doanh thu khác
Doanh thu tiền cho thuê căn hộ ở Làng
May Mắn 530,951,000 VND 21,385 24,828

Doanh thu học phí tiền mầm non 199,302,000 VND 21,385 9,320
Doanh thu khác 52,640,600 VND 21,385 2,462
Doanh thu nhà khách Làng May Mắn 16,789,500 VND 21,385 785

Tiền lãi từ ngân hàng

189.61 USD 1.00

504
5,979,243 VND 21,385

4.20 AUD 0.82
26.26 EUR 1.21
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Tổng 701,271
Tổng cộng 772,563

Tỷ giá ngoại tệ được tính từ ngày 31/12/2014

Cám ơn sự quan tâm và hợp tác quý báu của Quý ân nhân!

Báo cáo được soạn thảo bởi Tổ chức Maison Chance Việt Nam


