Em không lẻ loi
BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ ÁN
Giai đoạn 24/09 - 31/10/2021
emkhongleloi.com

Tổng số tiền đã gây quỹ

21.115 USD

Từ hơn 300 cá nhân và 1 doanh nghiệp:

https://emkhongleloi.com/

TỔNG KẾT
NGÂN SÁCH
Ngân sách trong báo cáo này được tính trong các tài
khoản được công bố trên trang web
https://emkhongleloi.com
Những khoản ủng hộ cho Em Không Lẻ Loi nhưng
chuyển đến tài khoản riêng của các tổ chức sẽ được
các tổ chức tự chi trong khuôn khổ chiến dịch.

https://emkhongleloi.com/

TIẾN ĐỘ HỖ TRỢ
Giai đoạn 24/09 - 31/10/2021

Tổng số trẻ đăng ký

38

Số trẻ nhận tiếp cận

33

Số trẻ từ chối tiếp cận

3

2 trẻ cùng 1 nhà / trẻ chưa đủ tuổi (1 tuổi) / Trùng tên

Số trẻ chưa tiếp cận

2

Sót tên

Số trẻ nhận hỗ trợ

25
Không đúng đối tượng / Không có số ĐT / Chỉ hỗ trợ 1 trẻ/hộ / Đã được hỗ trợ từ nguồn khác / Mẹ mất
không xác định được do COVID / Gia đình không khó khăn

Số trẻ từ chối hỗ trợ

8

Quỹ (USD)

21.115

Chi (USD)

12.325

25 trẻ

Còn dư (USD)

8.790

Đủ hỗ trợ 18 trẻ

CHI PHÍ HỖ TRỢ MỘT CA ĐIỂN HÌNH
Diễn giải

Đơn vị

Số
lần

1

Quản lý
trường hợp

Nhân viên xã hội quản lý trường
hợp trong 6 - 12 tháng

Trường hợp/ca

1

1.000.000

1.000.000

2

Hỗ trợ khẩn cấp

Điều trị y tế / Chuyển chỗ ở /
Các vấn đề khẩn cấp khác

Trường hợp/ca

1

3.000.000

3.000.000

3

Hỗ trợ tâm lý/
sức khỏe tinh thần

Dịch vụ tham vấn tâm lý / hỗ trợ
sức khỏe tinh thần

Tháng/trẻ

6

300.000

1.800.000

4

Hỗ trợ học bổng

Học phí, đồng phục, sách vở,
BHYT (tùy trường hợp)

Năm học/trẻ

1

4.000.000

4.000.000

5

Tham vấn học tập

Nhân viên CTXH tham vấn, theo
dõi việc học tập của trẻ

Năm học/trẻ

1

500.000

500.000

Chi phí vận hành

Chi phí vãng gia, tiền lương nhân
viên, các chi phí khác của dự án

10%

1.030.000

STT

6

Nội dung

Tổng ngân sách hỗ
trợ 1 trường hợp

Đơn giá

Tổng

11.330.000
(493 USD)

H học lớp 6 tại quận 7, TP. HCM. Mẹ em bỏ đi khi em mới 9
tháng tuổi. Ba em nghiện ngập và giờ không rõ ở đâu. Em
sống với ông bà nội và 4 chị gái của mình.
Trước đây, khi ông bà H còn sức khỏe thì bán hàng tạp hóa
nhỏ lẻ tại nhà. Sau này ông bà lớn tuổi, lại bệnh tật nên
không buôn bán được nữa. Kinh tế chính để nuôi sống gia
đình 7 người phụ thuộc vào tiền lương công nhân của hai chị
gái của H.
Đợt COVID vừa qua đã cướp đi sinh mạng người bà yêu quý
của em, đồng thời ông và chị em cũng mắc bệnh.
Bà là người nuôi và chăm sóc H từ lúc em mới lọt lòng, và khi
mẹ em bỏ đi lúc em mới được 9 tháng tuổi. Vì vậy, bà là người
ảnh hưởng rất lớn đối với H và cả nhà. H nói em thương bà nội
nhất vì những lúc em bệnh thì bà chăm sóc và đưa em đi bệnh
viện. Bà nấu ăn cho em mỗi ngày, dẫn em đi chơi, đi mua đồ
cho em.
Khi hỏi về ước mong của H, em muốn được tiếp tục đi học, lớn
lên đi làm có tiền nuôi ông nội. Em muốn được tiếp tục sống
cùng ông nội và các chị của em.

Trẻ em mồ côi, đặc biệt là trẻ em mồ côi vì COVID,
là những trường hợp đặc biệt nhạy cảm, kể cả đối
với chúng tôi là nhân viên công tác xã hội.
Trẻ em trong hoàn cảnh này cần rất nhiều thời
gian để có thể mở lòng với người lạ. Đặc biệt đối
với các em trong độ tuổi thiếu niên, việc tiếp cận
là rất khó, ngay cả khi nói chuyện online nhiều em
cũng không thoải mái xuất hiện trên video. Trẻ vừa
trải qua một cú sốc lớn trong đời, các em cần thời
gian, không gian, và rất nhiều sự kiên nhẫn cũng
như tôn trọng từ người lớn để dần dần đi qua bi
kịch này và tiếp tục hành trình của mình.

Cô Nguyệt - nhân viên CTXH Saigonchildren

https://emkhongleloi.com/

Tiếp tục giúp đỡ những trẻ em như H tại:

emkhongleloi.com
Liên hệ:
info@saigonchildren.com

