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NHÀ MAY MẮN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM CHẮP CÁNH

Khánh thành năm 2006, Trung Tâm
Chắp Cánh là nơi đào tạo nghề cho
người khuyết tật, bao gồm phòng
may, phòng vẽ, phòng đá và phòng
tin học. Ngoài ra, các phòng, ban
của Nhà May Mắn cũng tập trung tại
đây.

MÁI ẤM NHÀ MAY MẮN
Mái ấm Nhà May Mắn ra đời năm
1993, là chỗ ở cho trẻ em mồ côi và
người khuyết tật không nơi nương
tựa.

LÀNG MAY MẮN
Làng May Mắn được hoàn thành vào
năm 2011. Làng có nhà trẻ, trường
tiểu học, quán ăn, phòng bánh và hồ
bơi trị liệu. Làng còn là nơi tập hợp
7 phòng khách cho thuê và 33 căn
hộ phù hợp cho gia đình có một hay
nhiều thành viên là người khuyết tật
ngồi xe lăn.
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NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Trong năm 2021, Nhà May Mắn tại TP. Hồ Chí Minh đã
giúp đỡ 1.244 người, bao gồm người khuyết tật, trẻ em
và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.
MÁI ẤM NHÀ MAY MẮN

26

14 người khuyết tật và 12 em là trẻ mồ côi và thanh
thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại Mái
ấm. Năm 2021, năm thành viên được giải quyết hòa
nhập xã hội và tiếp nhận một thành viên mới.
LÀNG MAY MẮN

318

223 trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó
khăn được học miễn phí tại Làng May Mắn. Trong
đó, 27 em khuyết tật vận động và/hoặc trí tuệ.
95 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và
người thân được tạo việc làm và chỗ ở tại Làng
May Mắn.
BÊN NGOÀI

900

Gần 900 người gồm các gia đình học sinh có hoàn
cảnh khó khăn, người khuyết tật và các đối tượng
hưởng lợi trước đây, nhận được sự giúp đỡ của
Trung tâm. Sự hỗ trợ này bao gồm cung cấp các
dịch vụ chăm sóc y tế, thuốc men, học phí, học
bổng, và đợt hỗ trợ lương thực giúp họ vượt qua
khó khăn do dịch Covid-19.
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HỖ TRỢ KHẨN CẤP
TRONG MÙA DỊCH

Năm 2021 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn. Các đợt
giãn cách liên tục nhằm kéo giảm số ca nhiễm từ biến
thể Delta đã khiến người dân Sài Gòn kiệt sức, nhất là
bộ phận người dân lao động, khó khăn. Nhờ sự quyên
góp của nhiều mạnh thường quân từ trong nước đến
nước ngoài, Nhà May Mắn đã tổ chức các đợt cứu trợ
lương thực khẩn cấp cho các gia đình học sinh có hoàn
cảnh khó khăn. Trong vòng 3 tháng liên tục, các túi
lương thực thiết yếu, kèm theo các đồ dùng vệ sinh cá
nhân đã được chuyển đến cho khoảng 900 người, mỗi
phần quà có giá trị tương đương 500.000 VND / người /
tháng.
Vào tháng 9/2021, tổ chức Nhà May Măn cũng đã tiến
hành phát điện thoại thông minh, kết nối Internet cho
58 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp các
em có phương tiện để tham gia học từ xa.
.
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NHÂN SỰ
Năm 2021, Trung tâm có 69 nhân sự làm việc tại ba cơ sở
tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó 54 nhân viên hợp đồng, 10
nhân viên thoả thuận (làm việc thời gian ngắn hoặc bán thời
gian) và 5 tình nguyện viên Việt Nam.

Vật chất
19.5%

Ban giám đốc
2.4%

Giáo dục
36.6%

Nhà bếp
3.7%
Đào tạo sản xuất
13.4%
Xã hội
8.5%

Y tế
9.8%

Hành chính, nhân sự
6.1%

LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG REBEAUD CHO NHÂN VIÊN XUẤT
SẮC NHẤT NĂM CỦA TỔ CHỨC NHÀ MAY MẮN

Xuất phát từ ý tưởng của ân nhân Phùng Liên Đoàn, giải
thưởng này nhằm khen thưởng và ghi nhận tinh thần làm
việc, tạo động lực cho những nhân viên Nhà May Mắn.
Giải thưởng Rebeaud năm 2021 đã được trao cho cô Trần
Thị Thu Lý, phụ trách Nhân sự - Kế toán tại Văn Phòng Dự
Án và Doanh nghiệp Xã hội.
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GIÁO DỤC
Tất cả trẻ em đều có quyền được tiếp cận
với nền giáo dục, không phân biệt hoàn
cảnh gia đình. Một nền giáo dục có chất
lượng sẽ mang đến cho các em một tương
lai tươi sáng hơn. Với suy nghĩ đó, Nhà May
Mắn đã lập ra hai trường tiểu học miễn phí
tại Làng May Mắn TP. Hồ Chí Minh và Trung
tâm BTXH Nhà May Mắn tại tỉnh Đắk Nông.
Các bé được chia ra thành 2 nhóm độ

Phần lớn các em học sinh Nhà May Mắn
không có giấy khai sinh nên không thể
đăng ký học tại các trường học bình
thường. Cha mẹ các em cũng không có
đủ điều kiện để trả tiền học phí. Ngoài
ra, rất nhiều em chậm đi học và vượt
quá độ tuổi quy định để nhập học vào
các trường công lập.

tuổi khác nhau. Nhóm thứ nhất có độ

KHỐI MẦM NON

tuổi từ 6 tháng đến 3 tuổi. Hoạt động

Trong năm 2021, khối mầm non đón

và khám phá các trò chơi. Nhóm thứ

nhận 48 bé, độ tuổi từ 6 tháng đến 6

hai có độ tuổi từ 3 tuổi đến 6 tuổi.

tuổi, là con em của các thành viên

Các bé được trang bị kiến thức để

khuyết tật hoặc các gia đình lao động

chuẩn bị vào trường tiểu học bao gồm

có hoàn cảnh khó khăn. Từ thứ hai đến

tập viết, tập đọc và toán.

chính của các bé chủ yếu là giáo dục

thứ bảy, các bé được chăm lo với các
Chương trình giáo dục ở các trường của Nhà

bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và theo tiêu

Các bé được học những chương trình

May Mắn bao gồm các môn học được Bộ

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

chủ điểm như Tết và mùa xuân,

Giáo dục và Đào tạo quy định. Các môn học

phương tiện giao thông, động vật,

được các thầy cô dạy miễn phí từ thứ hai

Sức khỏe của các bé cũng được chăm

thực vật, an toàn giao thông, quê

đến thứ bảy. Các em cũng được nhận đồng

sóc theo quy định của Bộ Y tế. Hàng

hương đất nước, hiện tượng tự nhiên,

phục, sách vở và dụng cụ học tập. Ngoài ra,

tháng các bé được cân đo sức khỏe và

trường tiểu học, các kỹ năng mềm.

các em còn được ăn trưa và ăn xế tại

uống thuốc tẩy giun định kỳ (2 lần/

Ngoài ra, còn có các tình nguyện viên

trường.

năm).

đến sinh hoạt, vui chơi và dạy tiếng
Anh cho các bé.
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KHỐI TIỂU HỌC
Năm học 2020 - 2021 của

Năm học mới 2021 - 2022

trường Làng May Mắn kết

bắt đầu vào tháng 8 với

thúc vào cuối tháng 5/2021.

135 em học sinh. Do ảnh

158 em học sinh đã vượt qua

hưởng từ tình hình dịch

kỳ thi cuối năm với kết quả

Covid-19, các em phải học

khả quan. Trong số đó, hơn

theo hình thức trực tuyến.

50% được khen thưởng về
học lực, nghị lực vượt khó

Để các em học sinh có

vươn lên trong học tập.

hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn có phương tiện cần

Tất cả học sinh lớp 5 đều

thiết phục vụ cho việc học

hoàn

tại nhà, Nhà May Mắn đã

thành

chương

trình

tiểu học. Trong đó, 10 em

phát

điện

thoại

thủ khoa (chiếm 42%) đạt

minh

có

tròn 20 điểm thi Tiếng Việt

Internet cho các em.

kết

và Toán.

95%
học sinh đạt điều kiện trong
kỳ thi môn Toán

91%
học sinh đạt điều kiện trong
kỳ thi môn Tiếng Việt
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TÌNH HÌNH HỌC TẬP TẠI MÁI ẤM
Có 7 em mồ côi của Mái ấm Nhà May Mắn hiện đang
đi học tại các trường bên ngoài. Trong đó, hai em
học cấp 2, một em học cấp 3 và bốn em hiện là sinh
viên đại học hoặc cao đẳng. Ba thành viên nhỏ tuổi
nhất Mái ấm hiện đang học tại Làng May Mắn.
4
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Ti
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H
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0

Nhằm hỗ trợ việc học của các em tại trường, các buổi
tối trong tuần sẽ có gia sư đến dạy kèm bồi dưỡng văn
hóa và tiếng Anh.
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ĐÀO TẠO VÀ SẢN XUẤT

VẼ

MAY

6 học viên

14 học viên

Học viên xưởng vẽ học và

Các sản phẩm chủ yếu là

thực hành kỹ thuật vẽ sơn

con thú nhồi bông, con rối,

dầu, thực hành vẽ tranh

giỏ xách, ba lô, móc khóa,

copy, sáng tác tranh nhỏ,

các sản phẩm lưu niệm, đồ

Họ sẽ được trả lương theo đặc thù của từng công việc. Các

tranh cảnh vật, tạo mẫu

trang trí, đồng phục học

thiệp Tết và vẽ tranh theo

sinh… và các sản phẩm khác

thành viên được nhận trực tiếp 30% của số lương và 70%

nhu cầu của khách hàng.

sản xuất theo đơn đặt hàng

Có khoảng 50 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.

của khách hàng.

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

LÀM BÁNH

hòa nhập xã hội. Như vậy, mỗi thành viên sẽ có một số vốn

8 học viên

nhỏ khi họ bắt đầu cuộc sống tự lập.

Học viên được đào tạo
làm các loại bánh mì căn
bản, các loại bột đông
lạnh và ứng dụng từng
loại, bánh ngọt và kem
các loại.
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CHẾ TÁC ĐÁ

VI TÍNH

5 học viên

16 học viên

Học viên được học các thao
tác cơ bản về chế tác các
loại đá quý từ đánh bóng
đá đến chạm khắc cơ bản
và làm các đơn đặt hàng
của khách như đồ trang
sức, trang trí, quà tặng.

Học viên được học theo
chương trình đào tạo bao
gồm tin học căn bản, SEO,
lập trình web và thực
hành quản trị website cho
các công ty, cá nhân bên
ngoài.

KHÓA ĐÀO TẠO THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Cuối năm 2020, Nhà May Mắn tổ chức khóa học Đào tạo
Thiết kế Đồ họa nhằm bồi dưỡng thêm cho các học viên của
phòng Vi tính.
Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ thuật thiết kế đồ
họa chuyên sâu cho học viên với các phần mềm Photoshop,
Illustrator và InDesign. Các học viên cũng có thời gian tìm
hiểu và tự thiết kế các ấn phẩm truyền thông như flyer,
poster, banner... cũng như các mẫu logo, tem, nhãn dán,
bao bì sản phẩm.
Sau thời gian đào tạo 6 tháng, 6 học viên đã hoàn thành
khóa học và được cấp bằng chứng nhận.

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP
CHO HỌC VIÊN LỚP BÁNH Á - ÂU
Tháng 12/2021, Nhà May Mắn đã tổ chức lễ trao giấy chứng
nhận tốt nghiệp cho 8 học viên của lớp bánh Á - Âu (một
học viên vắng mặt do dương tính với Covid-19). Khai giảng
vào tháng 10/2020 và dự định kết thúc vào tháng 10/2021,
lớp học đã phải tạm gián đoạn do tình hình dịch, trước khi
có thể học lại vào tháng 12. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, lớp
học cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo đề ra. Tất cả
học viên đều đáp ứng được yêu cầu về tay nghề và tác
phong làm việc.
Khóa học mới sẽ được khai giảng vào tháng 3 năm nay.
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BỘ PHẬN XÃ HỘI
Các nhân viên xã hội xem xét, điều nghiên những trường
hợp người khuyết tật hay trẻ em mồ côi xin vào Nhà May
Mắn. Bộ phận xã hội còn phụ trách chăm lo đời sống, tư
vấn tâm lý, hướng nghiệp cho các thành viên để họ có thể
phát triển bản thân. Ngoài ra, bộ phận xã hội cũng chịu
trách nhiệm chuẩn bị việc tái hòa nhập xã hội cho các
thành viên. Ngoài các nhiệm vụ chính trên, các nhân viên
xã hội còn chăm lo cho khoảng 40 em học sinh nhận học
bổng Maison Chance - Albatros. Học bổng này cho phép
các em tiếp tục việc học sau khi tốt nghiệp tiểu học tại
Làng May Mắn.
Có 8 em mồ côi ở Mái ấm 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.
Trong năm, bộ phận xã hội thường xuyên tổ chức các
hoạt động tập thể như lớp nhạc, sinh hoạt thư viện, các
hoạt động giao lưu... nhằm tăng cường tình đoàn kết, giúp
đỡ lẫn nhau giữa các thành viên cũng như tạo điều kiện
cho mỗi thành viên mạnh dạn, chủ động và trở nên có
trách nhiệm hơn.
Năm 2021, bộ phận xã hội đã điều phối, tổ chức các đợt
cứu trợ lương thực khẩn cấp, hỗ trợ kịp thời cho các
thành viên khuyết tật cũng như các gia đình học sinh gặp
khó khăn do dịch Covid-19.
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SỐ THÀNH VIÊN MÁI ẤM NHÀ
MAY MẮN QUA CÁC NĂM

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN
TÁI HÒA NHẬP QUA CÁC NĂM

BỘ PHẬN Y TẾ
Bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe thể chất
và tinh thần của các thành viên.
Các buổi tập vật lý trị liệu, thủy trị liệu được tổ chức hàng
ngày tại Trung tâm Chắp Cánh và Làng May Mắn để giảm
đau, duy trì các cơ bắp và độ linh hoạt của các khớp xương
ở người khuyết tật. Hàng tuần, các thành viên có khoảng 7
tiếng tập vật lý trị liệu và 3 tiếng thủy trị liệu.
Ngoài ra, một bác sĩ nha khoa tình nguyện tới khám và điều
trị răng miễn phí cho các thành viên (học sinh, người khuyết
tật) vào chiều thứ 5 hàng tuần tại Trung Tâm Chắp Cánh.
Các vấn đề sức khỏe cơ bản khác cũng được bảo đảm cho
thành viên. Riêng các trường hợp cần được điều trị đặc biệt,
bộ phận y tế sẽ sắp xếp đưa thành viên đến bệnh viện
chuyên khoa.

9.678 GIỜ
TẬP VẬT LÝ TRỊ LIỆU

172
LƯỢT KHÁM NHA

ĐƯỢC BỘ PHẬN Y TẾ TỔ CHỨC

DO BÁC SĨ NHA KHOA TÌNH
NGUYỆN THỰC HIỆN

64 LƯỢT
THĂM KHÁM TẠI BỆNH VIỆN
NHẰM KIỂM TRA SỨC KHỎE
HOẶC ĐIỀU TRỊ BỆNH
MaisonChance
Chance- Báo
- Rapport
annuel
2020
||
1414
Maison
cáo hoạt
động
2021

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH
Công việc của bộ phận hành chính là tổ chức và quản lý các
hoạt động hàng ngày của Nhà May Mắn. Trong năm 2021,
bộ phận hành chính đã thực hiện những công việc nổi bật
như sau:
- Liên hệ công an địa phương để làm sổ tạm trú cho thành
viên khuyết tật tại Mái ấm 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.

BỘ PHẬN VẬT CHẤT

- Chuẩn bị hồ sơ và tiếp đoàn thanh tra thuộc Phòng Lao
Động Quận Bình Tân đến kiểm tra.
- Tham dự các cuộc họp giao ban, tập huấn chuyên môn,
đánh giá hoạt động do Sở Lao Động, chính quyền địa
phương hoặc các cơ quan liên quan tổ chức.

Nhiệm vụ chính của bộ phận vật chất là bảo trì ba cơ sở của
Nhà May Mắn tại TP. Hồ Chí Minh. Trong năm 2021, bộ
phận vật chất đã thực hiện các công việc như sau:
- Sửa chữa, bảo trì xe lăn, xe lăn điện cho các thành viên
khuyết tật.
- Sạc các bình chữa cháy; bảo trì toàn bộ các máy phát điện
và máy lạnh cũng như hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống
lọc nước tại 3 cơ sở; Bảo trì hệ thống thang máy Làng May
Mắn.
- Đăng kiểm, mua bảo hiểm xe 7 chỗ và 29 chỗ.
- Sửa chữa, bảo trì các máy vi tính, máy móc, công cụ tại các
phòng học nghề.
- Nạo vét các hố ga, đường cống thoát nước tại Trung Tâm
Chắp Cánh và Làng May Mắn.
- Theo dõi công trình sửa chữa, cải tạo tại Trung Tâm Chắp
Cánh và Làng May Mắn.
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CÔNG TRÌNH NÂNG NỀN
TẠI TRUNG TÂM CHẮP CÁNH
Sau gần 2 tháng sửa chữa, công trình nâng nền chống ngập
tại Trung Tâm Chắp Cánh đã hoàn tất. Dự án được khởi
công nhằm khắc phục triệt để tình trạng ngập nước mỗi khi
trời mưa, ảnh hưởng tới những sinh hoạt thường ngày tại
Trung Tâm cũng như gây rất nhiều khó khăn cho những
người khuyết tật phải di chuyển bằng xe lăn.
Sau khi sửa chữa, nền tầng trệt Trung Tâm đã được nâng
lên cao hơn 40 cm và nền sân ngoài cao hơn 60cm. Công
trình hoàn thành giúp các hoạt động của nhân viên và
thành viên khuyết tật tại Trung Tâm được thuận lợi, dễ dàng
hơn.

Maison Chance - Báo cáo hoạt động 2021 | 16

NHÀ MAY MẮN
TẠI ĐẮK NÔNG
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NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Trong năm 2021, Trung tâm BTXH Nhà May Mắn tại Đắk
Nông đã giúp đỡ 1.276 người, bao gồm trẻ em nghèo,
người khuyết tật và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại tỉnh.
TRUNG TÂM BTXH

186

138 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại tỉnh và các vùng lân cận hiện đang học tại
trường của Trung tâm. Trong đó, 95% các em
thuộc các gia đình dân tộc thiểu số. Vì gia
đình ở cách xa Trung tâm, các em học tập và
sinh hoạt tại Trung tâm các ngày trong tuần.
25 trẻ em khuyết tật về thể chất và trí tuệ
được chăm sóc và dạy dỗ bởi các giáo viên
giáo dục chuyên biệt.

NHÂN SỰ
Trung tâm hiện tại có 49 nhân viên, làm việc ở nhiều bộ
phận khác nhau, nhiều nhất ở bộ phận Giáo dục và Y tế.
Ngoài ra, còn có 13 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ.

23 người khuyết tật đang học tập và làm việc
tại Trung tâm.

BÊN NGOÀI

1090

1.090 người có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ
trợ lương thực khẩn cấp trong mùa dịch
Covid-19. Các phần quà bao gồm gạo, mì và
các thực phẩm thiết yếu khác.
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Nhà bếp
10.2%

Nông nghiệp
8.2%

Giáo dục & Đào tạo
22.4%

Xã hội
14.3%

Vật chất, bảo vệ, vệ sinh
20.4%

Ban giám đốc & Hành chính
6.1%

Y tế
18.4%

GIÁO DỤC
TRƯỜNG TIỂU HỌC
Trường tiểu học Trung tâm

27 em học sinh lớp 5 được

BTXH Nhà May Mắn tại Đắk

cấp

Nông có 5 lớp tiểu học và 3

thành chương trình tiểu

lớp giáo dục đặc biệt. Mặc

học. 23 em được hỗ trợ

dù chịu ảnh hưởng nhiều từ

học bổng để tiếp tục học

dịch bệnh, năm học 2020-

lên cấp 2 tại các trường

2021 đã kết thúc tốt đẹp.

trong tỉnh.

135 em học sinh tham gia kỳ

Năm học mới 2021-2022

thi cuối năm học. Trong đó,

bắt đầu với 163 em học

25 em được khen thưởng vì

sinh.

chứng

đạt kết quả tốt.

98%
học sinh đạt điều kiện trong
kỳ thi môn Toán

97%
học sinh đạt điều kiện trong
kỳ thi môn Tiếng Việt
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nhận

hoàn

Nhằm cải thiện sức khỏe và khả năng vận động ở trẻ, giáo
dục chức năng được thực hiện thông qua các bài tập vật
lý trị liệu, thủy trị liệu và các phương pháp trị liệu thông
qua âm nhạc, hội họa, thông qua việc tiếp xúc, chơi đùa
với động vật hay hoạt động làm vườn. Ngoài ra, các em
cũng tham gia tích cực vào các hoạt động thể dục thể
thao khác như bơi lội, nhảy múa tập thể... cùng các bạn
học sinh các lớp tiểu học.
Các kỹ năng sống, các hành vi cá nhân các em được học
bao gồm tự giới thiệu bản thân; kỹ năng diễn đạt trình
bày; khả năng tập trung và ghi nhớ; kỹ năng làm việc
nhóm, giao tiếp hai chiều. Các giáo viên cũng dành thời
gian giúp các em phát triển năng khiếu nghệ thuật, khả
năng sáng tạo thông qua các tiết học vẽ, học hát và múa,
theo phương pháp vừa học, vừa chơi để các em thoải mái,
hứng thú với việc học.

CÁC LỚP GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
Tùy theo thể lực và trí lực của bản thân, 25 em học sinh
chuyên biệt sẽ được sắp xếp vào một trong ba lớp giáo dục
đặc biệt theo các trình độ khác nhau.
Chương trình giáo dục dành cho các em được xây dựng với
hai nội dung chính là giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội,
đan xen giáo dục hành vi cá nhân và tập vật lý trị liệu, cải
thiện, phục hồi chức năng vận động.
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VIỆC GIẢNG DẠY VĂN HÓA HƯỚNG TỚI VIỆC
TẬP CHO CÁC EM CÓ THỂ ĐỌC, VIẾT CHỮ VÀ
ĐẾM SỐ.

ĐÀO TẠO VÀ SẢN XUẤT
Hiện đang có 23 thành viên khuyết tật đang học tập và làm
việc tại bốn phòng học nghề của Trung tâm BTXH Nhà May
Mắn tại Đắk Nông, gồm phòng tin học, phòng vẽ, phòng chế
tác đá và phòng may.

VI TÍNH

MAY

6 học viên

7 học viên

Ngoài các kiến thức cơ bản về
thiết kế trang Web và quản trị
mạng, các học viên được làm
quen với kỹ thuật thiết kế đồ
họa với các phần mềm như
Photoshop, Illustrator.

Lớp may đào tạo cho các chị em
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
được học nghề may công
nghiệp trong vòng 1 năm.

VẼ

CHẾ TÁC ĐÁ

5 học viên

5 học viên

Các thành viên tiếp tục hoàn
thiện kỹ thuật cá nhân và sáng
tác theo các chủ đề tranh
phong cảnh, tĩnh vật...Ngoài
ra, ba thành viên có tay nghề
khá nhất còn tham gia giảng
dạy môn vẽ cho các em học
sinh tiểu học.

Học viên tiếp tục học và luyện
tập các thao tác cơ bản như cắt
đá, mài đá, đánh bóng đá, chạm
khắc cơ bản. Ngoài ra, họ cũng
bắt đầu làm các sản phẩm nhỏ
như tượng con thú, tượng Phật...
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Trong năm 2021, bộ phận đã điều phối việc tổ chức đợt cứu
trợ lương thực khẩn cấp cho các gia đình đồng bào thiểu số
trong vùng gặp nhiều khó khăn do các đợt dịch Covid-19 kéo
dài gây ra.
Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11, chương trình đã trao tận
tay cho khoảng 1.090 người khó khăn các túi quà bao gồm
gạo, mì gói và các loại lương thực thiết yếu khác, tương
đương 500.000 VND / người / tháng.

BỘ PHẬN XÃ HỘI
Bộ phận xã hội phụ trách chăm lo các mặt đời sống của các
thành viên tại Trung tâm nhằm đảm bảo họ có thể thích ứng
và phát triển bản thân một cách tốt nhất.
Bộ phận xã hội cũng phụ trách tiếp nhận, điều nghiên và xét
duyệt các hồ sơ xin vào Trung tâm. Các nhân viên xã hội giữ
liên lạc thường xuyên với gia đình, phụ huynh học sinh, học
viên nhằm nắm bắt những thông tin cần thiết và kịp thời có
giải pháp hỗ trợ.
Ngoài ra, Bộ phận xã hội còn giúp đỡ, hỗ trợ cho khoảng 40
em học sinh được nhận học bổng Nhà May Mắn. Học bổng này
cho phép các em tiếp tục việc học lên các cấp học cao hơn sau
khi hoàn tất chương trình tiểu học tại Trung tâm.
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BỘ PHẬN Y TẾ
Bộ phận y tế gồm 9 thành viên chịu trách nhiệm chăm lo
sức khỏe tinh thần và thể chất cho 184 thành viên Trung
tâm BTXH Nhà May Mắn tại Đắk Nông.
Hàng ngày, bộ phận y tế tổ chức các buổi tập vật lý trị liệu,
thủy trị liệu cho thành viên. Công tác chăm sóc sức khỏe cơ
bản, cấp phát thuốc, bổ sung vitamin... thường xuyên được
thực hiện. Các vấn đề sức khỏe răng miệng của thành viên
cũng được đảm bảo. Riêng các trường hợp cần được điều
trị đặc biệt, bộ phận y tế sẽ sắp xếp đưa thành viên đến các
bệnh viện chuyên khoa tại TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2021, bộ phận y tế còn thực hiện công tác an toàn vệ
sinh thực phẩm, tuyên truyền phòng chống dịch và đảm bảo
Trung tâm được trang bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, nước
khử khuẩn, xà phòng.... Việc xét nghiệm được định kỳ tổ
chức. Đến nay, tất cả nhân viên và thành viên từ 12 tuổi trở
lên đều đã được tiêm ngừa đầy đủ.

151 LƯỢT
KHÁM NHA
DO CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ TRUNG
TÂM THỰC HIỆN

59 LƯỢT
THĂM KHÁM TẠI BỆNH VIỆN
NHẰM KIỂM TRA SỨC KHỎE HOẶC
ĐIỀU TRỊ BỆNH
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BỘ PHẬN
NÔNG NGHIỆP
Công việc chính của bộ phận nông nghiệp là trồng
và chăm sóc hoa màu, vườn cây ăn quả, chăm sóc
vật nuôi ở trang trại của Trung tâm (ngựa, dê, thỏ,
gà, vịt, chim trĩ, bồ câu...). Ngoài ra, còn có nhiều
loại cá được nuôi thả trong hai hồ lớn tại Trung tâm.
Nhiều loại rau, quả tiếp tục được trồng tại trang
trại, cung cấp rau xanh tươi, sạch cho bếp, phục vụ
bữa ăn cho các thành viên, nhân viên của Trung
tâm. Các loại cây ăn quả như chuối, xoài, đu đủ, mít,
ổi, nhãn... cũng bắt đầu cho quả.
Các biện pháp canh tác sinh học được áp dụng để
hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất, phân bón
hóa học.

Maison Chance - Báo cáo hoạt động 2021 | 24

BỘ PHẬN BẾP
Các nhân viên bộ phận bếp đảm nhận trách nhiệm phục vụ
3 bữa ăn cho các thành viên và nhân viên Trung tâm. Hàng
ngày, trung bình 550 suất cơm được bộ phận bếp nấu và
phục vụ. Thực đơn được thay đổi thường xuyên, đảm bảo
cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển thể chất
của các em học sinh và sức khỏe của các thành viên khuyết
tật.
Chất lượng các bữa ăn được đảm bảo nhờ vào nguồn rau,
củ, thịt tươi, sạch do trang trại Trung tâm cung cấp. Các
món tráng miệng thường là trái cây theo mùa, yaourt. Vệ

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

sinh an toàn thực phẩm được các nhân viên tuân thủ
nghiêm ngặt từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu chế biến.

Bộ phận hành chính phụ trách soạn thảo công văn đi, nhận
công văn đến, quản lý giấy tờ một cách khoa học. Bộ phận
cũng chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện của Trung tâm,
đăng kí tạm trú cho khách đến Trung tâm và thực hiện các
thủ tục liên quan cho tình nguyện viên trong và ngoài nước
đến làm việc tại Trung tâm.

BỘ PHẬN VẬT CHẤT
Bộ phận vật chất chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng các
trang thiết bị, cơ sở vật chất của Trung tâm. Ngoài ra, bộ
phận còn sửa chữa xe lăn, xe điện của các thành viên cũng
như đảm bảo các trang thiết bị, máy tính tại các phòng
chuyên môn, các phòng nghề và lớp học được hoạt động
tốt.
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VĂN PHÒNG DỰ ÁN
Đại diện Tổ chức Maison Chance ở Việt Nam là Văn phòng
Dự Án, hoạt động dưới sự quản lý của Tim Aline Rebeaud.
Hiện văn phòng gồm có 5 nhân viên. Trong năm 2021, tất cả
nhân viên đều phải làm việc từ xa do tình hình dịch tại TP.
Hồ Chí Minh.
Tổ chức Maison Chance đảm bảo về tài chính cho Trung tâm
BTXH Nhà May Mắn tại TP. Hồ Chí Minh và Đắk Nông cũng
như tiếp tục phát triển những dự án khác nhau nhằm hỗ trợ

BAN ĐIỀU PHỐI

những cộng đồng yếu thế trong xã hội.
Một trong những nhiệm vụ của Văn phòng Dự Án là tìm nhà
tài trợ mới và quản lý các nguồn tài trợ. Ngoài ra, Văn phòng
Dự Án có nhiệm vụ báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động
của các Trung tâm BTXH Nhà May Mắn với cơ quan nhà
nước và các nhà tài trợ.
Văn phòng cũng phụ trách mảng truyền thông của Tổ chức
Maison Chance và các Trung tâm BTXH Nhà May Mắn.

Ban điều phối được thành lập vào tháng 5/2020 nhằm tăng
cường chặt chẽ hơn công tác chia sẻ thông tin, phối hợp
giữa các Trung tâm BTXH Nhà May Mắn, Doanh nghiệp Xã
hội và Văn phòng Dự án, và từ đó, đẩy mạnh hiệu quả của
các chương trình, dự án mà Nhà May Mắn đang thực hiện.
Ban điều phối gồm 13 thành viên, trong đó có 1 Trưởng ban
và 1 Phó ban. Các thành viên của Ban điều phối cũng là
nhân viên đại diện cho hai Trung tâm BTXH, Doanh nghiệp
Xã hội và Văn phòng Dự án. Việc tham gia vào Ban điều phối
của các thành viên là tự nguyện và không nhận lương.
Hàng tháng, Ban điều phối sẽ họp định kỳ ít nhất 1 lần tại
Trung tâm Chắp Cánh nhằm điểm lại tình hình hoạt động
chung của tổ chức và cùng nhau tháo gỡ các khó khăn nếu
có.
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Chủ tịch Hội đồng quản trị của Doanh nghiệp xã hội là Tim
Aline Rebeaud và Giám đốc điều hành là Lý Thị Bích Trâm, một
thành viên từng được Nhà May Mắn giúp đỡ phát triển và
trưởng thành. Ngoài ra, còn có 4 nhân viên hợp đồng.
CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH

Ngoài các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như thú nhồi bông,
tranh vẽ, các sản phẩm đá trang trí, đá trang sức, Doanh
nghiệp còn phát triển các mặt hàng nông sản từ Đắk Nông
như hạt điều, hạt mắc-ca, hạt tiêu, mật hoa cà phê, tinh bột
nghệ, viên nghệ mật ong, cà phê, bắp Nữ Hoàng. Ngoài ra, còn
có các sản phẩm bánh ngọt theo phong cách Á - Âu, do các
thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn làm ra với các nguyên
liệu tươi, không chất bảo quản.
Doanh nghiệp còn quản lý các phòng khách tại TP. Hồ Chí
Minh và Đắk Nông và tổ chức các tour du lịch cộng đồng cho
du khách có nhu cầu.

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
NHÀ MAY MẮN
Được thành lập năm 2019, Doanh nghiệp xã hội Nhà May Mắn
có chức năng giới thiệu và thực hiện các hoạt động kinh
doanh dựa trên các sản phẩm và dịch vụ do người khuyết tật,
thanh thiếu niên kém may mắn tại Trung tâm Chắp Cánh tại
TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm BTXH Nhà May Mắn tại tỉnh Đắk
Nông làm ra.
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KẾT QUẢ KINH DOANH 2021

Tình hình dịch kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt
động kinh doanh của Doanh nghiệp Xã hội năm 2021, đặc biệt
trong khoảng thời gian TP. Hồ Chí Minh tiến hành giãn cách xã
hội từ tháng 6 đến tháng 9. Các nhân viên phải làm việc từ xa
để thích ứng với tình hình. Tháng 10, các hoạt động của Doanh
nghiệp dần dần được khôi phục lại.
Mặc dù nhiều thử thách, kết quả kinh doanh trong năm của
Doanh nghiệp Xã hội rất đáng khích lệ. Các mặt hàng nông
sản và sản phẩm may ghi nhận được doanh thu tốt nhất, nhờ
các đơn hàng từ Singapore, Úc, Pháp hoặc Thụy Sĩ. Tiếp theo
là các mặt hàng bánh ngọt, tranh vẽ, sản phẩm đá điêu khắc.
Riêng dịch vụ du lịch không mang lại doanh thu, do ảnh hưởng
từ dịch Covid-19.
Trong năm 2022, Doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển thêm
sản phẩm mới, đặc biệt là các mặt hàng nông sản tốt cho sức
khỏe. Chúng tôi cũng hy vọng mảng du lịch sẽ được nhanh
chóng tái khởi động khi Việt Nam mở cửa chào đón du khách
trở lại.
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I. Chi phí TTBTXH Nhà May Mắn tại TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

II. Chi phí TTBTXH Nhà May Mắn tại Đắk Nông
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III. Chi phí đầu tư

IV. Chi phí Văn phòng Dự án
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I. Tài trợ các chương trình tại TP. Hồ Chí Minh

II. Tài trợ các chương trình tại Đắk Nông

III. Doanh thu
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2021

MAISON CHANCE
TRUNG TÂM CHẮP CÁNH
19A ĐƯỜNG SỐ 1, KP9, P. BÌNH HƯNG HÒA A
Q. BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH

