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Tổ chức sự kiện và gây quỹ cho Trường khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh

Tổ chức cộng đồng và nhu cầu: Trường khiếm thính Hy Vọng 
Bình Thạnh do một nhóm phụ huynh có con khiếm thính sáng lập. 
Mục đích của nhà trường là dạy văn hóa, các môn năng khiếu và kỹ 
năng sống cho trẻ em khiếm thính. Trường hoạt động dưới dạng phi 
lợi nhuận, vận động sự đóng góp của xã hội, các tổ chức phi chính 
phủ để hỗ trợ cho hoạt động nhà trường.

Do trường hoạt động dưới dạng phi lợi nhuận và phần lớn các em 
học sinh đang theo học thuộc diện mồ côi hoặc gia đình nghèo, 
sống nhờ người thân nên nguồn thu học phí rất hạn chế. Hoạt động 
gây quỹ nhằm giúp cho trường có kinh phí để duy trì và cải thiện các 
hoạt động, mua trang thiết bị và tặng học bổng cho trẻ khiếm thính 
theo học tại trường.
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Mục tiêu phục vụ cộng đồng:
     - Tổ chức sự kiện và truyền thông gây quỹ: nhằm hỗ trợ hoạt 
     động học tập của trẻ em Trường khiếm thính Hy Vọng Bình 
     Thạnh.
     - Tạo sự tham gia của trẻ trong sự kiện nhằm giúp trẻ tự tin và 
     học hỏi thêm nhiều kỹ năng.

Mục tiêu học tập của sinh viên: 
     - Kỹ năng tổ chức sự kiện và truyền thông gây quỹ;
     - Kỹ năng thiết lập dự án và quản lý dự án;
     - Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định;
     - Kỹ năng giao tiếp, tạo sự tham gia;
     - Hiểu biết về một cộng đồng yếu thế và dễ tổn thương 
     (khiếm thính);

Những hoạt động sinh viên sẽ tham gia:
     - Lập kế hoạch và tổ chức sự kiện;
     - Tạo sự tham gia của trẻ khiếm thính với các hoạt động gây quỹ;

Yêu cầu với sinh viên:
     - Có hiểu biết về việc tổ chức sự kiện;
     - Nhiệt tình và yêu thích hoạt động phục vụ cộng đồng;
     - Kỷ luật và có trách nhiệm;
     - Tham gia đầy đủ các hoạt động định hướng, tập huấn và các 
     yêu cầu về báo cáo và giám sát dự án được thiết kế;
     - Tôn trọng và giao tiếp đúng mực với người khuyết tật.

Nội dung sinh viên được tập huấn khi tham 
gia dự án:
     - Cách làm việc và giao tiếp với trẻ khiếm 
thính;
     - Giám sát và đánh giá dự án;
     - Giao tiếp và làm việc nhóm;
     - Kỹ năng gây quỹ và truyền thông cho mục 
     đích xã hội.

Thời gian dự kiến: 2 tháng.


