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Các	  Dự	  Án	  
Kita	  Delta	  chủ	  động	  lên	  kế	  hoạch	  cho	  các	  dự	  án,	  dựa	  trên	  niềm	  đam	  mê	  và	  sự	  nỗ	  lực	  của	  đội	  ngũ	  cộng	  tác	  viên,	  với	  
phương	  châm	  “Nắm	  bắt	  từng	  thời	  cơ”.	  
1.	  Dự	  án	  sách	  song	  ngữ	  minh	  họa	  cho	  trẻ	  em:	  “Our	  Words	  Our	  Worlds”	  

Dự	  án	  phát	  triển	  sách	  này	  nhằm	  mục	  đích	  phản	  ánh	  cuộc	  sống	  đa	  văn	  hóa	  trong	  thời	  đại	  toàn	  cầu	  hoá.	  Mặc	  
dù	  văn	  học	  có	  sự	  cách	  biệt	  về	  văn	  hoá,	  song	  điều	  quan	  trọng	  là	  trẻ	  em	  thấy	  được	  bản	  thân	  mình	  hiện	  hữu	  
trong	  những	  cuốn	  sách	  mà	  chúng	  đọc.	  Những	  gì	  trẻ	  em	  nghe	  và	  đọc	  sẽ	  tạo	  ra	  một	  thế	  giới	  của	  riêng	  chúng	  
với	  nền	  văn	  hóa	  và	  những	  giá	  trị	  đáng	  để	  học	  hỏi.	  

2.	  Dự	  án:	  Championing	  local	  change	  makers	  

Chúng	  tôi	  luôn	  nỗ	  lực	  thực	  hiện	  các	  dự	  án	  với	  tư	  cách	  là	  người	  vạch	  ra	  kế	  hoạch	  cũng	  như	  là	  một	  đối	  tác	  tin	  cậy.	  Chúng	  
tôi	  đã	  thực	  hiện	  một	  vài	  dự	  án,	  trong	  đó	  “Trường	  Ka	  Sen”	  là	  dự	  án	  thành	  công	  nhất	  minh	  chứng	  cho	  thái	  độ	  làm	  việc	  
kiên	  quyết	  và	  sự	  giúp	  sức	  từ	  các	  mối	  quan	  hệ	  uy	  tín	  ở	  Việt	  Nam.	  

3.	  Dự	  án	  Khởi	  nghiệp	  –	  “Kickstart	  my	  career”:	  Chương	  trình	  trao	  quyền	  cho	  phụ	  nữ	  

Chương	  trình	  này	  nhằm	  trang	  bị	  cho	  phụ	  nữ	  trẻ	  các	  kỹ	  năng	  để	  khởi	  nghiệp	  thông	  qua	  hội	  thảo	  và	  cố	  vấn	  từ	  các	  chuyên	  
gia	  có	  kinh	  nghiệm.	  Phát	  triển	  kỹ	  năng	  sống	  và	  làm	  việc	  là	  một	  cách	  để	  đào	  tạo	  năng	  lực	  thực	  tế	  nhằm	  định	  hướng	  
tương	  lai	  của	  bản	  thân	  và	  cộng	  đồng	  nói	  chung.	  

Nguồn	  đầu	  tư	  cho	  các	  dự	  án	  

Các	  dự	  án	  chủ	  yếu	  được	  tài	  trợ	  từ	  các	  quỹ	  cá	  nhân,	  hoạt	  động	  tình	  nguyện	  xã	  hội,	  hỗ	  trợ	  bằng	  hiện	  vật	  từ	  các	  cộng	  tác	  
viên	  hoặc	  đôi	  khi	  từ	  sự	  đóng	  góp	  phía	  cộng	  đồng.	  	  

Chúng	  tôi	  lựa	  chọn	  việc	  hợp	  tác	  với	  các	  tổ	  chức	  địa	  phương	  để	  cho	  thấy	  các	  dự	  án	  của	  mình	  có	  thể	  duy	  trì	  lâu	  dài	  ở	  địa	  
phương	  đó.	  Chúng	  tôi	  rất	  hoan	  nghênh	  các	  buổi	  thảo	  luận	  với	  các	  nhà	  tài	  trợ	  tiềm	  năng.	  


