Em không lẻ loi
BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ ÁN
Giai đoạn 01/11 - 30/11/2021
emkhongleloi.com

Tổng số tiền đã gây quỹ:
(24/09 - 30/11/2021)

29.949 USD
Số tiền gây quỹ trong tháng 11:

8.834 USD

https://emkhongleloi.com/

Tài trợ từ doanh nghiệp
(24/09 - 30/11/2021)

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 01/11 - 30/11/2021

Tổng số trẻ đăng ký

87

Số trẻ nhận tiếp cận

71

Số trẻ từ chối tiếp cận

16

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

Số trẻ nhận hỗ trợ

49

Quận 1, 6, 8, Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi, Thủ Đức, Gò Vấp

8

2-3 trẻ cùng gia đình / Trẻ chưa đủ tuổi hỗ trợ / Trẻ không đủ tiêu chí hỗ
trợ / Trẻ nằm ngoài địa bàn

Số trẻ từ chối hỗ trợ

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)

Tiếp tục giúp đỡ những trẻ em mồ côi vì
COVID tại:

emkhongleloi.com
Liên hệ:
info@saigonchildren.com

