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Đại diện Tổ chức Maison Chance ở Việt Nam là Văn phòng Dự Án được điều hành dưới sự quản lý 
của Cô Tim Aline Rebeaud, hiện văn phòng gồm có 07 thành viên. 
 
 
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 những dự án 
khác nhau đang được triển khai. 
 
 
Một trong những nhiệm vụ của Văn phòng Dự Án là tìm nhà tài trợ mới và theo dõi nguồn tài trợ.  
 
Ngoài việc tiếp tục điều phối và giám sát các hoạt động của TTBTXH Nhà May Mắn tại thành phố 
Hồ Chí Minh, Tổ chức Maison Chance tiếp tục phát triển dự án xây dựng tại Đắk Nông. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTBTXH Nhà May Mắn tại TP. Hồ Chí Minh gồm ba cơ sở: 

Ø Nhà May Mắn: nơi ở cho những người hưởng lợi; 

Ø Trung Tâm Chắp Cánh: nơi đào tạo nghề sản xuất cho người khuyết tật, đồng thời 
cũng là văn phòng hành chính; 

Ø Làng May Mắn: gồm 33 căn hộ phù hợp cho người khuyết tật, trường học, 6 phòng 
khách và 1 căn hộ cho thuê, quán ăn và phòng bánh. 

Tổ chức Maison Chance điều phối và giám sát hoạt động của ba cơ sở và một dự án lớn tại Đắk 
Nông. Dưới đây là những thành tựu chính mà Tổ chức đã đạt được trong năm 2017. 

 

TRUNG	  TÂM	  BẢO	  TRỢ	  NHÀ	  MAY	  MẮN	  THÀNH	  PHỐ	  HỒ	  CHÍ	  MINH	  

I. GIỚI	  THIỆU	  	  
II. 	  
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1. Đối tượng hưởng lợi 
 
Tính từ thời điểm đầu năm 2017 đến nay, TTBTXH Nhà May Mắn đã giúp đỡ 551 người. 
Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phát triển về số lượng thành viên Nhà May Mắn từ năm 1993-2017:  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp 
ü 34 người đang sống tại mái ấm Nhà May Mắn gồm 24 người khuyết tật và 10 trẻ 

em mồ côi; 
ü 233 trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các vùng 

lân cận, con em của các đối tượng hưởng lợi được học tại Làng May Mắn (trường 
mẫu giáo và trường tiểu học miễn phí); 

ü 104 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và người thân, được giúp việc làm và 
tạo chỗ ở tại Làng May Mắn. 

 
Đối tượng hưởng lợi bên ngoài 
  
Gồm 180 người, bao gồm trẻ em nghèo, người khuyết tật và các đối tượng hưởng lợi trước đây. Sự 
hỗ trợ này bao gồm việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế, thuốc men, học phí, lương thực và hỗ 
trợ tài chính được tổ chức một cách chuyên nghiệp, đồng thời giúp họ được nhận vào các trường 
học, học nghề và tìm kiếm việc làm. 
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Biểu đồ thể hiện số người được chăm sóc tại Nhà May Mắn đã khỏe mạnh hơn và hòa nhập với 
cộng đồng, tự lập được cuộc sống cá nhân. Thống kê được thực hiện từ năm 1993-2017:  

 
2. Nhân viên và tình nguyện viên 

Tổng cộng có 105 người làm việc cho ba cơ sở trong năm 2017. Trong đó bao gồm 84 nhân viên 
(65 lao động chính thức và 19 lao động thời vụ), 04 tình nguyện viên Việt Nam và 17 tình nguyện 
viên nước ngoài.   

  

Bộ phận Số lượng nhân 
viên 

Tình nguyện 
viên VN 

Tình nguyện 
viên NN Tổng cộng 

Ban giám đốc 3   3 

Hành chính, tài vụ, nhân sự 5 1 3 9 

Xã  hội 6   6 

Giáo dục 21 2 8 31 

Đào tạo sản xuất 13   13 

Y tế 10 1 6 17 
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Nhà bếp 5   5 

Dịch vụ và hàng hóa 

- Kho 

- Sữa chữa 

- Tạp vụ 

- Bảo vệ 

- Lái xe 
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TỔNG CỘNG 84 04 17 105 

 

Nhà May Mắn nhận được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên trong và ngoài nước: 
Tình nguyện viên Việt Nam: gồm có 04 người làm việc trong các lĩnh vực khác nhau được Nhà May 
Mắn hỗ trợ chi phí đi lại: 

ü Giáo dục: 01 giáo viên vi tính, 1 huấn luyện võ Taekwondo 

ü Y tế: 01 bác sĩ tình nguyện chuyên khoa nha khoa; Bác sĩ này đã hợp tác với Nhà 
May Mắn trong nhiều năm qua 

ü Hành chính: 01 nhân viên hành chính, dịch thuật 
 

Tình nguyện viên quốc tế:  gồm có 17 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau:  
ü Y tế: 06 tình nguyện viên quốc tế trong các lĩnh vực y tế gồm có 05 chuyên viên vật 

lý trị liệu, 01 chuyên viên hoạt động trị liệu 
ü Giáo dục: 08 tình nguyện viên: họ hỗ trợ việc dạy tiếng Anh, giúp các lớp mầm non,  

1 huấn luyện viên luyện tập vận động làm việc với các trẻ mắc chứng tự kỷ và chậm 
phát triển 

ü Hành chính: 03 tình nguyện viên này hỗ trợ truyền thông cho Nhà May Mắn TP. 
HCM và cho dự án Đắk Nông 

3. Giáo dục 
a. Thành viên Nhà May Mắn đi học bên ngoài 

Có 11 thành viên của Nhà May Mắn được đi học tại các trường bên ngoài: 
- 05 em học Cấp 2 

- 03 em học Cấp 3 

- 03 em học cao đẳng, đại học. 
b. Học sinh cộng đồng theo học tại Làng May Mắn 

Trẻ em nhận được sự hỗ trợ của Nhà May Mắn là con của các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trong khu vực. Bộ phận Xã hội chịu trách nhiệm điều nghiên gia cảnh từng hộ gia đình các em 
học sinh.  
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Chương trình giảng dạy được thực hiện 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 bơi, với các em có những khuyết tật về vận động 
hoặc tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển, các em được tham gia những giờ học đặc biệt trong nước. 

  
Kỳ thi cuối năm học 2016-2017 được tổ chức từ ngày 25/04 - 10/05/2017, kết quả kỳ thi được đánh 
giá theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo, không còn xếp 
loại học sinh Giỏi và Tiên Tiến nên không tạo áp lực cho học sinh và phụ huynh. Trong năm học 
này, tổng số học sinh các lớp là 181 em, có 170 em đạt kết quả trên trung bình tương ứng với 94%.  
28 em học sinh lớp 05 hoàn thành chương trình tiểu học và vào lớp 6 trường THCS Trần Quốc 
Toản. 
Biểu đồ sau cho thấy số lượng học sinh đã tốt nghiệp tiểu học từ năm 2001 đến năm 2017. 
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Để hỗ trợ thêm cho các em, Nhà May Mắn dạy kèm cho 11 học sinh yếu ngoài giờ. Nhờ vào sự hỗ 
trợ tận tình và phù hợp với nhu cầu mỗi em, kết quả học tập của các em học sinh tiến bộ rõ rệt. 
Ngày 30 tháng 05, Nhà May Mắn đã tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2016-2017 tại Làng May 
Mắn. Tham dự buổi lễ 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 cho các em học sinh lớp 5. Tổng kết năm học có 104 học sinh được khen thưởng về 
thành tích học tập và nhận quà 1/6. 
Năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 14/8/2017.  

c. Các hoạt động văn hóa giải trí 

• Tháng 1/2017: Học sinh được vui chơi theo chương trình Xuân tình nguyện của các anh chị 
sinh viên Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Sư Phạm, trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công 
Nghệ TP. HCM… 

• Tháng 2/2017: Nhóm tình nguyện viên Canada đến sinh hoạt với học sinh, làm vệ sinh và 
sơn lại tường của phòng học lớp 1,2. 

• Tháng 3/2017: phòng học lớp 3,4,5 và phòng sinh hoạt được sơn mới từ các tình nguyện 
viên Hongkong và nhóm khách người Úc. Ngoài ra các em còn được vui chơi như thi vẽ 
tranh, ráp xe đạp… 

• Tháng 4/2017: Vui chơi, sinh hoạt với các chị sinh viên Đại Học Luật, Đại Học Sư Phạm. 

• Tháng 5/2017: ngoài việc được vui chơi với các đoàn học sinh, sinh viên đến giao lưu các 
em còn được nhận quà ngày 1/6 từ Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Tân và phường 
Bình Hưng Hòa A. 

• Tháng 8 học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 tham gia cuộc thi vẽ tranh do Công ty Roche tài trợ. 

• Tháng 9/2017 học sinh được tham quan các địa điểm vui chơi của Công ty TinyWorld. 

• Ngoài ra các em còn được học bơi 1 buổi/tuần, học võ Taekwondo 3 buổi/tuần để rèn luyện 
sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần. 

d. Lớp mầm non 
Khối mầm non đón nhận 36 bé (19 nữ, 17 nam). Các bé có độ tuổi 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. 
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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. 

Các bé được chia ra thành 2 nhóm độ tuổi khác nhau: 
- Nhóm thứ nhất có độ tuổi từ 6 tháng đến 3 tuổi. Các hoạt động chính của các bé chủ yếu là 

giáo dục các hoạt động hàng ngày và khám phá các trò chơi. 
- Nhóm thứ hai có độ tuổi từ 3 tuổi đến 6 tuổi. Các bé được trang bị kiến thức để chuẩn bị vào 

trường tiểu học bao gồm tập viết, tập đọc và toán. 
Bên cạnh đó, 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. 
Chương trình giảng dạy: Các bé được học những chương trình chủ điểm như Tết và mùa xuân, 

thực vật, an toàn giao thông, quê hương đất nước, trường tiểu học, và các kỹ năng sống cho các bé. 
Dự án lớp mầm non cho trẻ em khuyết tật, tự kỷ và chậm phát triển đã được thực hiện và đạt 

được nhiều thành công. Nhờ sự giúp đỡ của những tình nguyện viên người nước ngoài đến làm việc 
với lớp mầm non của Nhà May Mắn và 1 giáo viên chuyên biệt, các trẻ tự kỷ đã có những tiến bộ rõ 
rệt trong khả năng nhận thức cũng như giao tiếp.                                            
 

4. Bộ phận xã hội  
Chức năng của bộ phận xã hội: 

ü 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 và quản lý đời sống hàng ngày của các thành viên. 

ü Xem xét hồ sơ những trường hợp khuyết tật hay mồ	  côi xin gia nhập Nhà May Mắn hoặc 
cần được giúp đỡ.  

ü 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: 

-‐ Các nhân viên xã hội kết hợp với bộ phận y tế, đào tạo sản xuất để kiểm tra tình trạng 
sức khỏe và khả năng độc lập về tài chính của thành viên đó. 

-‐ Thông qua các cuộc họp cá nhân, các nhân viên xã hội giúp thành viên chuẩn bị các 
hành trang bước vào cuộc sống tự lập: hướng dẫn cách quản lý tài chính, tư vấn các vấn 
đề về cuộc sống…  

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. Sau khi hoàn thành bậc tiểu học ở Làng May Mắn, các em chuyển ra 
trường ngoài học bởi vì Làng May Mắn không có bậc trung học. 

Các em nhỏ Nhà May Mắn đang chăm sóc các 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.  

Có 08 em đang tham gia lớp học xiếc (3 buổi/tuần). Các em bắt đầu tập từ năm 2013 và có cơ 
hội thi đấu, trình diễn ở một số nơi. 

Tổ chức các hoạt động khác nhau cho thành viên tại Nhà May Mắn như:  
- Tham gia chương trình “Mái ấm gia đình Việt” do Tập đoàn Tôn Hoa Sen tổ chức;  
- Tham gia Ngày hội xuân do Sacombank tổ chức; 
- Tổ chức tiệc tất niên cuối năm: tổ chức cho toàn thể thành viên Nhà May Mắn đón giao 

thừa, mọi người cùng nhau ăn tối và bốc thăm nhận tiền lì xì đầu năm; 
- Tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày hội Người khuyết tật Việt Nam 18/4, ngày 

quốc tế thiếu nhi 1/6; 
- 01/12/2017 tổ chức chương trình Ngày Quốc tế vì Người khuyết tật (tổ chức thi đấu các 

môn thể thao); 
- Tổ chức chương trình Noel 24/12/2017, chương trình tết Dương lịch 31/12/2017; 
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- Ngày 30/12 đưa các thành viên đi thăm Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Thủ Đức. Có 
tặng quà cho 1300 bệnh nhân (gồm áo thun, bánh kẹo) 
 

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 sáu 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 30% 
của số lương và 70% 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:  
18 thành viên ở phòng may học và làm các con thú nhồi bông, con rối và các sản phẩm bằng vải 

như: giỏ xách, móc khóa với các con thú nhỏ, ngôi sao, trái tim, quần áo học sinh, áo thun, ba lô và 
những sản phẩm, quà lưu niệm. 

Trong năm tổng sản phẩm phòng may làm được: 33.433 sản phẩm 
 
   - Phòng Vẽ:  
Có 10 học viên xưởng vẽ học và thực hành kỹ thuật vẽ sơn dầu, thực hành vẽ tranh copy, sáng 

tác tranh nhỏ, tranh cảnh vật, tạo mẫu thiệp Tết và vẽ gia công lên các bình cắm hoa, vẽ tranh theo 
nhu cầu của khách hàng. 

Số lượng sản phẩm làm được: 659 sản phẩm 
 
   - Phòng Mỹ nghệ tre:  
Các em được dạy và sản xuất các sản phẩm bằng tre, làm khung tranh, đồng hồ, con chuồn 

chuồn bằng tre, móc khóa, thánh giá bằng gỗ... Ngoài ra phòng này còn sản xuất các đồ dùng, đồ 
trang trí bằng tre, gỗ và làm các vật dụng theo nhu cầu của khách hàng. 

Tổng số sản phẩm: 2274 sản phẩm 
 
   - Phòng học Vi tính: 
Có 15 học viên (đa số bị liệt tứ chi) được học theo chương trình đào tạo: tin học căn bản, SEO, 

lập trình web và thực hành quản trị website cho các công ty, cá nhân bên ngoài. 
 
- Phòng bánh: 
3 học viên được đào tạo làm các loại bánh như: Các loại bánh mì căn bản, Sandwich, các loại 

bột đông lạnh và ứng dụng từng loại, bánh ngọt và kem các loại. 
 
- Phòng chế tác đá quý:  
Bắt đầu hoạt động tháng 10/2016, 8 học viên được học các thao tác cơ bản về chế tác các loại đá 

quý. Học viên đã học xong giai đoạn đánh bóng đá (06 tháng) hiện nay song song với việc thực 
hành đánh bóng, học viên bắt đầu học chạm khắc cơ bản. Tháng 11/2017 phòng nhận được hợp 
đồng sản xuất dĩa đựng ly bằng đá do Công ty Roche đặt hàng để làm quà tặng cho khách của công 
ty nhân dịp Tết nguyên đán, với số lượng 6600 sản phẩm. 

6. Bộ phận y tế 

Trong năm 2017, có 64 trường hợp đi khám bệnh bên ngoài và 1 trường hợp nhập viện điều trị chấn 
thương cột sống cổ. Ngoài ra, bộ phận y tế đã làm thủ tục Bảo Hiểm Y Tế cho 59 người. Các hoạt 
động thường xuyên vẫn duy trì như sau: 

- Chăm sóc sức khỏe: 
Những chăm sóc viên vẫn hàng ngày những người bị liệt những hoạt động sống cơ bản: ăn uống, 
đánh răng, mặc quần áo, chải tóc, đi vệ sinh, thay ống dẫn tiểu, sục rửa bàng quang… 
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- Tập vật lý trị liệu: 
Tổ chức các buổi tập vật lý trị liệu hàng ngày để giảm đau, duy trì độ mạnh các cơ bắp và các 

khớp xương của người khuyết tật. 
-‐ Thủy trị liệu: 
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 thăng bằng nhẹ nhàng 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, phù hợp cho 
người bệnh. 

-‐ Nha khoa: 
Có 1 nha sĩ tình nguyện tới khám và điều trị răng miễn phí. Trong năm 2017 đã tổ chức 30 buổi 

khám và điều trị cho 157 lượt bệnh nhân. 
 
7. Bộ phận hành chính 
Công việc của bộ phận hành chánh là tổ chức và quản lý các hoạt động hàng ngày của Nhà May 

Mắn. Trong năm, bộ phận hành chánh đã thực hiện những công việc nổi bật như sau: 
- Thăm hỏi, chúc tết các cơ quan đoàn thể nhân dịp Tết cổ truyền. 
- Liên hệ công an địa phương để làm sổ tạm trú cho trẻ mồ côi, thành viên khuyết tật tại Nhà May 

Mắn và Làng May Mắn. 
- Tiếp đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy thuộc Công an Quận Bình Tân đến kiểm tra và làm 

hoàn tất hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy. 
- Đăng ký tạm trú và thực hiện các thủ tục liên quan đến tình nguyện viên nước ngoài đến làm 

việc tại Trung tâm. 
 

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: 
- Sửa chữa và bảo trì thường xuyên trang thiết bị, hệ thống thượng và hạ tầng; 
- Kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất tại 3 địa điểm; 
- Sửa chữa, bảo trì toàn bộ xe lăn, xe điện cho thành viên khuyết tật; 
- Làm hệ thống cấp nước máy cho các nhà bếp; 
- Bảo trì toàn bộ các máy phát điện tại 3 địa điểm, nạo vét các hố ga, đường cống thoát nước tại 

Trung Tâm Chắp Cánh và Làng May Mắn. 
- Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Làng May Mắn.  
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Văn phòng Dự án của Tổ chức Maison Chance tiếp tục phát triển dự án thành lập trung tâm bảo trợ 
xã hội tại Đắk Nông – một tỉnh thuộc cao nguyên, cách phía Bắc TP. Hồ Chí Minh 345 km. 
Trong năm 2017, ngoại trừ những hạng mục đang được xây dựng theo đúng tiến độ, một ký túc xá 
cho toàn bộ học sinh đến tham gia học tập và sinh hoạt đã phát sinh để đảm bảo các em nhà rất xa 
có thể được đến lớp học thường xuyên. Việc này làm tăng chi phí thêm khoảng 250.000USD so với 
dự toán ban đầu. Tiến độ thực hiện dự án được tóm tắt như sau: 

1. Khối lượng công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện tính đến cuối năm 2017 

- Đã xây dựng và đang hoàn thiện các hạng mục tường rào, san lấp mặt bằng, đào hồ trái tim, 
nhà tình nguyện viên, khu chuồng trại chăn nuôi, khu trường học gồm 05 phòng học cho 
khối học sinh tiểu học, 03 phòng học cho học sinh chuyên biệt + phòng giáo vụ, phòng đa 
năng, khu dạy nghề, nhà ăn + bếp, 02 nhà ở đối tượng, bể nước ngầm và đài nước. 

- Đang triển khai xây dựng: nhà làm việc, nhà y tế và vật lý trị liệu, phòng bảo vệ, cổng chính, 
kè bờ và làm nhà thủy tạ trong hồ trái tim, nhà trưng bày sản phẩm và quán cà phê, sân quần 
ngựa, lắp đặt hệ thống PCCC cho các hạng mục đã được xây dựng.  

- Những hạng mục còn lại sẽ có kế hoạch xây dựng trong năm 2018: khu nhà hai tầng cho đối 
tượng và học sinh nội trú, nhân viên, khu phụ trợ, hồ bơi, nhà xưởng sữa xe lăn, nhà khách, 
nhà để xe. 

2. Chi phí xây dựng  

Trong năm 2017, với tiến độ xây dựng đã được dự định, dự án đã giải ngân $427,298. 

Ngoài ra, dự án đã nhận được sự tài trợ về vật liệu xây dựng gồm có: 

- 63 cửa gỗ từ Cty Jeldwen Suisse SA (Thụy Sĩ) trị giá 49.318USD 
- Hệ thống thép, xà gồ, ống nước từ tập đoàn Tôn Hoa Sen trị giá 39.066USD 
- Sơn lót chống thấm công trình từ Công Ty Sika Việt Nam trị giá khoản 49.318USD 

 
 

	  	  	  	  DỰ	  ÁN	  XÂY	  DỰNG	  TRUNG	  TÂM	  BẢO	  TRỢ	  XÃ	  HỘI	  NHÀ	  MAY	  MẮN	  TẠI	  ĐẮK	  NÔNG 
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3. Công tác xã hội  

Trong năm 2017, Maison Chance đã tổ chức: 

- Cuộc viếng thăm dự án cho các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, tặng quà cho 89 lượt đối tượng 
trẻ em và người khuyết tật (xe lăn cho các đối tượng và các thiết bị hỗ trợ khác);  

- Phối hợp với các cán bộ Sở Y tế tỉnh, huyện Krông Nô, vào tháng 8 đoàn Bác Sĩ thiện 
nguyện từ Canada, gồm 12 người đã đến khám bệnh về chân và tặng quà cho 77 bệnh 
nhân ở huyện Krông Nô.  

4. Tuyển dụng nhân viên tương lai 

Trong năm 2017, tổ chức đã nhận được 125 hồ sơ ứng tuyển các vị trí. Hiện các hồ sơ đang trong 
giai đoạn sàng lọc, các vị trí ưu tiên tuyển trước sẽ dành cho các bộ phận khởi động trước: 

- Tổ chức đã lựa chọn được Giám đốc Trung Tâm Đắk Nông và đang tiến hành quy trình 
bổ nhiệm. 

- Tổ chức cũng đang cho thử việc vị trí Giám Sát Nông Nghiệp để chuẩn bị cho nguồn 
thực phẩm an toàn được thu hoạch kịp thời điểm đón người thụ hưởng. 

5. Trồng trọt và chăn nuôi 

Trong năm 2017, Nhà May Mắn đã trồng thử nghiệm cây nghệ trên khu vực nông nghiệp và dự tính 
thu hoạch sau tháng 3/2018. 

Vật nuôi đầu tiên được triển khai thử nghiệm là gà ta, dự kiến sẽ nuôi thêm chó, ngựa và dê trong 
năm sau. 

Mục tiêu của những hoạt động này là tạo việc làm cho các thành viên của trung tâm và cho người 
khuyết tật nặng tham gia sản xuất đồng thời cũng có tác dụng trị liệu. 
 
 
 
 
 
Tổng chi phí đã chi năm 2017 là 1,116,869USD: 
 

II.	  BÁO	  CÁO	  TÀI	  CHÍNH	  
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Stt Các loại chi phí 
TTBTXH 
Nhà May 

Mắn 

Trung 
Tâm  Chắp 

Cánh 

Làng May 
Mắn Tổng cộng 

A. TTBTXH Nhà May Mắn - Hồ 
Chí Minh 121,444 258,702 246,806 626,952 

I. Chi phí đầu tư              802            2,123                  -             2,925  

1 Trang thiết bị              802            2,123             2,925  

2 Sửa chữa                         
-                       -    

II. Chi phí hoạt động 120,642 196,585 189,796 507,023 

1  Chi phí ăn uống  17058.0 12113.0 24483.0        53,654  

2  Chi phí y tế            5,948          15,063                434         21,445  

3  Chi phí xã hội              899          19,793           20,692  

4  Chi phí đi lại           8,607            3,634           12,241  

5  Chi phí đào tạo           10,913                779         11,692  

6  Chi phí giáo dục               18,628         18,628  

6.1       + Tiểu học                9,800          9,800  

6.2       + Mầm non                8,828          8,828  

7  Chi phí sinh hoạt          10,343             10,343  

8  Chi phí hành chánh               824            6,148                718           7,690  

9  Chi phí tình nguyện viên                391                391  

10  Chi phí tiếp khách, nhận viện 
trợ             2,578             2,578  

11  Chi phí lương/thưởng         68,620         
105,841         113,863       288,324  

12 
 Chi phí khác cho nhân viên (trợ 
cấp nghỉ việc, BHYT, thai 
sản…. 

            1,553             1,553  

13  Chi phí đào tạo nhân viên                      -    

14  Chi phí điện nước            4,095            6,685           18,784         29,564  

15  Chi phí mua sắm trang thiết bị               502            1,659                649           2,810  

16  Chi phí sửa chữa           2,350            7,862             7,667         17,879  

17  Chi phí vệ sinh nhà cửa            1,239            2,192             3,176           6,607  

18  Chi phí khác              157               160                615              932  

III. Chi phí lao động dịch vụ                -            59,994      57,009.96       117,004  

B. Văn phòng Dự Án 62,618 

1 Chi lương & bảo hiểm cho nhân viên 25,869 
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2 Chi phí hoạt động 17,194 

3 Chi phí đi nước ngoài 16,386 

4 Chi phí kiểm toán 2,426 

5 Chi phí tài chính 743 

C Dự Án TTBTXH Nhà May Mắn Đắk Nông 427,299 

1 Chi phí xây dựng 389,388 

2 Chi phí lương và BH cho nhân viên 18,961 

3 Chi phí công tác 7,000 

4 Chi phí trang thiết bị và dụng cụ 8,872 

5 Chi phí hành chánh, mua xe lăn, khác 3,078 

  Tổng cộng 1,116,869 
 
Tổng thu nhập trong cùng giai đoạn là 1,301,531USD: 

Stt Các doanh mục Số tiền  Tỉ giá  Số tiền 
(USD) 

1 Doanh thu      151,991 

  Sản xuất và dịch vụ 3,445,644,542 VND 22,670.00 151,991 

2 Tài trợ dự án tại Hồ Chí Minh     504,479 

  Maison Chance Thụy Sỹ 131,885 USD 1.00 131,885 

  Maison Chance Mỹ 120,000 USD 1.00 120,000 

  Maison Chance Canada 76,717 USD 1.00 76,717 

  Halyard Australia Pty Ltd 4,993 USD 1.00 4,993 

  Roche Việt Nam 198,640,000 VND 22,670.00 8,762 

  Công ty CP Kềm Nghĩa 50,000,000 VND 22,670.00 2,206 

  Terre Des Hommes Alsace 24,000 EUR 1.19 28,651 

  Maison Chance Pháp  3,000 EUR 1.19 3,581 

  La Bonne Etoile 5,000 EUR 1.19 5,969 

  Enfance Partenariat Vietnam 3,000 EUR 1.19 3,581 

  Cá nhân & tổ chức khác 

2,326,289,404 VND 22,670.00 102,615 

15,304 USD 1.00 15,304 

180 EUR 1.19 215 

3 Tài trợ dự án tại Đăk Nông     591,143 
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  Maison Chance Thụy Sỹ 273,696 USD 1.00 273,696 

  Maison Chance Mỹ 60,000 USD 1.00 60,000 

  Tao Trust Singapore Pte. Ltd 24,997 USD 1.00 24,997 

  Basaid 15,560 USD 1.00 15,560 

  Phùng Liên Đoàn 4,990 USD 1.00 4,990 

  La Bonne Etoile 117,226 EUR 1.19 139,942 

  Maison Chance Pháp  9,820 EUR 1.19 11,723 

  Terre Des Hommes Alsace 7,991 EUR 1.19 9,539 

  Cá nhân và tổ chức khác 1,149,272,080 VND 22,670.00 50,696 

4 Doanh thu khác       53,918 

  Cho thuê căn hộ Làng May Mắn 597,068,000 VND 22,670.00 26,337 

  Mầm non 335,974,000 VND 22,670.00 14,820 

  Nhà khách + cho thuê xe 154,125,000 VND 22,670.00 6,799 

  Thu khác:thanh lý, lãi ngân hàng 135,158,025 VND 22,670.00 5,962 

  Tổng cộng       1,301,531 
 
 
  

* Tỷ giá ngoại tệ được tính theo NH Eximbank 31/12/2017 
 

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 


