CHƯƠNG TRÌNH
VIÊN GẠCH NHỎ - THAY ĐỔI LỚN
Bản tin Cộng đồng tháng 7– tháng 12 năm 2019

Kính gửi Nhà tài trợ,
Năm cũ sắp qua đi, một năm mới lại đến với biết bao hy vọng. Thay mặt cho các đồng nghiệp tại
Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), tôi xin phép gửi lời cảm ơn chân
thành và sâu sắc đến Quý vị đã dành trọn niềm tin vào AFV, cũng như chia sẻ tấm lòng, kết nối
yêu thương tới người nghèo, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số trên
khắp mọi miền Tổ Quốc. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin được gửi tới Quý vị lời chúc:

SỨC KHỎE – BÌNH AN – HẠNH PHÚC
Năm 2019 đã cộng thêm một tuổi cho chuyến đồng hành của AFV cùng với cộng đồng nghèo và
dễ bị tổn thương tại Việt Nam. Có những điều ước của bà con đã trở thành sự thật, có những điều
vẫn khiến chúng tôi trăn trở, nhưng chúng tôi có thể tự hào vì đã nỗ lực hết sức để trao sức mạnh
cho người dân địa phương.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chúng tôi tin rằng với sự tin tưởng
và đồng hành của Quý vị, những nỗ lực trong năm 2020 sẽ tiếp tục cho ra những trái ngọt, để
nhiều hơn nữa những đồng bào trên mảnh đất Việt Nam có được cuộc sống tốt đẹp. Xin chân
thành cảm ơn và xin chúc Quý vị một năm 2020 tràn đầy hạnh phúc!
Trân trọng,
Nhà báo Tạ Việt Anh

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ AFV

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Tổ chức tập huấn cho 35 em học sinh nữ đến

Tổ chức 2 khóa tập huấn kỹ năng sử dụng phần

từ 12 trường THCS tại Cao Bằng về phòng

mềm Cảnh báo sớm rủi ro thiên tai (PDG) cho 99

chống xâm hại tình dục nhằm trang bị kiến

học viên là cán bộ của 3 xã. Sau các khóa tập

thức và kỹ năng xử lý cho các em khi gặp tình

huấn, học viên biết cách sử dụng ứng dụng trên

huống trong thực tế.

điện thoại và máy tính để có thể cập nhật thông

Tổ chức tập huấn cho 35 cán bộ thuộc Hội
phụ nữ cấp Huyện và Xã về Cộng đồng An
toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Chương trình đặt
mục tiêu giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình
và xâm hại tại không gian công cộng cả về cả
tinh thần lẫn thể xác cho phụ nữ và trẻ em gái.

tin về thiên tai có nguy cơ hoặc đã xảy ra tại địa
phương, từ đó đưa ra biện pháp ngăn chặn
nhằm hạn chế thiệt hại cho cộng đồng.
Hỗ trợ kinh phí khắc phục 4 điểm sạt lở nghiêm
trọng tại 3 xã vùng dự án, khắc phục kịp thời
các điểm sạt lở, giúp việc đi lại và giao thương
hàng hóa của 7.665 người dân trong và ngoài
vùng dự án cũng như việc học tập của 1.045 học

Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

sinh được đảm bảo. Can thiệp của AFV cũng

Tổ chức lễ Kỷ niệm Ngày quốc tế Người khuyết

cây ăn trái, ruộng lúa, hoa màu.

giúp tránh ngập úng, hư hại cho 870 ha vườn

tật cho 125 người từ 3 xã để chia sẻ gương
người khuyết tật vượt khó và trao quà cho
người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn.

Huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
Tổ chức 22 lớp tập huấn cho 550 người về
phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục đối với

Thực hành khảo sát đánh giá các công trình

trẻ em và phụ nữ tại 3 xã, nhằm giảm thiểu và

tiếp cận người khuyết tật trên địa bàn 3 xã

dần xóa bỏ tình trạng trên, đặc biệt là tại các

với 24 người tham gia trong vòng 5 ngày.

thôn/buôn người đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình nhằm mục đích khảo sát tình
hình tiếp cận công trình công cộng của người
khuyết tật và vận động chính sách để thay đổi
hiện trạng về các công trình xây dựng chưa
thân thiện với người khuyết tật.

Tổ chức 3 cuộc đối thoại giữa Lãnh đạo chính
quyền và 300 phụ nữ từ 3 xã về các vấn đề liên
quan đến bạo lực gia đình, xâm hại tình dục.
Buổi đối thoại nhằm đưa ra các giải pháp để
giảm thiểu và xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình,
xâm hại tình dục, và tảo hôn trên địa bàn.

HỖ TRỢ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CANH TÁC GỪNG
HỮU CƠ CHO 59 HỘ DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ
KHĂN TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG

Trong năm 2019, nền nông nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do hạn hán, nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến
năng suất và sản lượng cây trồng. Đồng thời, quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ
buộc các các hộ gia đình phải tái phân bổ lao động từ nông nghiệp truyền thống sang các hình thức sản xuất nông
nghiệp khác có năng suất cao hơn, để đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như tăng thu nhập cho gia đình.

Tại huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Chất đất khô cằn, tứ bề
là núi đá, dẫn đến năng suất cây trồng thấp, khiến cuộc sống hàng ngày thêm phần cơ cực. Hoàn cảnh gia đình
chị Đường Thị Huế (38 tuổi) tại xóm Gạm Dầu, xã Lương Can, cũng không phải ngoại lệ:

“Nhà tôi có hai vợ chồng với hai con nhỏ. Lâu nay thu nhập chính của gia đình đều từ trồng trọt các loại cây
lúa, ngô, chăn nuôi gia súc gia cầm. Dù nhà tôi bao năm nay vẫn làm theo kỹ thuật được cha mẹ truyền lại,
nhưng phần lớn là do đất đai ở đây cằn cỗi quá, nên trồng cây nào cũng năng suất thấp. Giá cả ngày càng
tăng cao, tiền học của hai cháu cũng tốn kém, nên cuộc sống sinh hoạt ngày càng khó khăn hơn.” Chị Huế
ngâm ngùi tâm sự.

Hiểu được những khó khăn của người dân nơi đây, đầu năm 2019, sau một thời gian nghiên cứu thổ nhưỡng và
những vấn đề trong việc nuôi trồng tại địa phương, AFV đã triển khai chương trình trồng gừng hữu cơ tại 4 xã
trên địa bàn huyện Thông Nông. Gia đình chị Huế là một trong 59 hộ dân được tham gia tập huấn trồng gừng
theo quy trình kỹ thuật cải tiến. Các hộ dân đã được hướng dẫn tỉ mỉ từ khâu làm đất, ủ phân, điều chế dung
dịch bón hữu cơ để phòng trừ sâu bệnh, cách chăm sóc, bảo quản gừng đến khâu bao tiêu sản phẩm cho công ty CP
Nông sản.

Sau khi tham gia khóa tập huấn, chị Huế chia sẻ lại cảm xúc với chúng tôi, niềm vui ánh lên từ đôi mắt chị:

“Trước đây gia đình và người dân trong xóm chưa bao giờ tham gia chương trình nào như thế này cả. Sau
khi được tập huấn mô hình trồng gừng hữu cơ do AFV hỗ trợ, chúng tôi rất hào hứng nhiệt tình tham gia
trồng gừng theo kỹ thuật mới. Mặc dù năng suất tốt, cây gừng rất dễ nhiễm bệnh từ các cây hoa màu
khác nên thật sự không dễ chăm chút nào cả. Gia đình tôi trồng gừng trên tổng diện tích khoảng 1,000
m2, nhờ phòng bệnh kịp thời và chăm sóc đúng cách nên cây phát triển tốt, không bị ảnh hưởng nhiều
bởi sâu bệnh. Đặc biệt trong năm nay năng suất thu hoạch là 2 tấn, thu được tận 14 triệu, sản lượng lại
được công ty nông sản thu mua tại vườn nên rất thuận lợi trong khâu tiêu thụ. Thu nhập từ mô hình gừng
hữu cơ đã phần nào cải thiện đời sống của cả gia đình. Chúng tôi rất biết ơn các anh chị AFV và các nhà
tài trợ đã quan tâm và giúp đỡ trong suốt thời gian qua.”

“Xin cảm ơn AFV và các nhà tài trợ vì những hỗ trợ kịp thời và quý báu cho gia đình và làng xóm tôi trong suốt
thời gian qua!” chị Huế (38 tuổi) chia sẻ

GÓC CỦA TRẺ
“Lần đầu tiên con được gặp Nhà tài trợ,
con cảm thấy rất vui”
“Con xin chào Nhà tài trợ ạ! Con tên là Triệu Văn Sơn, năm nay con học lớp 7 trường THCS Thị Xuân, xã Đa Thông,
huyện Thông Nông. Con thích nhất là môn toán học, vì môn toán giúp con biết tính toán các con số, cộng đếm dễ
dàng và con còn giúp bố mẹ con biết cách tính tiền hàng hóa nữa. Ước mơ của con sau này là được làm chú bộ đội để
bảo vệ được đất nước ạ.
Con cảm ơn cô chú vì đã mời con tham gia chương trình Bảo trợ trẻ. Nhờ có chương trình, con được kết nối với Nhà tài
trợ của con. Lần đầu tiên con được gặp Nhà tài trợ, con cảm thấy rất vui. Con rất thương bà. Bà thật hiền, dễ gần, và
bà luôn cười với con. Nụ cười của bà làm con có cảm giác như hai người thân thiết đã lâu. Hai bà con nói cũng không
được nhiều chuyện lắm vì bà không có thời gian ở lâu nên chỉ hỏi thăm sức khỏe, việc học của con, và kể về cuộc sống
của gia đình bà. Bà tặng con nhiều quà như vở viết, bản đồ, quần áo, và cả một quả bóng nữa. Giờ đây con có thêm
quần áo mới, có bóng để cùng chơi với bạn bè. Con cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi được bà tới thăm.
Con nhớ nhất khi bà nắm tay con chào tạm biệt, bà đã khóc.
Còn con dù không khóc nhưng con buồn nhiều vì mới gặp
mà đã phải xa. Bà cũng như bà của con vậy. Con thương bà
rất nhiều dù tuổi đã cao mà bà vẫn dành thời gian qua thăm
con. Con mong sao bà luôn khỏe mạnh và có thời gian trở lại
Cao Bằng thăm con cùng gia đình. Các bạn ở trường con
cũng rất muốn gặp bà. Con cảm ơn bà nhiều lắm, con cũng
không biết nói gì chỉ biết mong sao bà luôn khỏe để hai bà
con lại được gặp nhau.
Ở trường, nhờ sự giúp đỡ của các cô chú AFV, con được tham
gia các hoạt động như tết thiếu nhi, vui truntg thu được rước
đèn, được xem văn nghệ, được thi tìm hiểu kiến thức về
quyền trẻ em, và học về phòng tránh đuối nước. Các cô chú
còn giúp làm nhà vệ sinh cho trường chúng con nữa. Con
thật lòng cảm ơn các Nhà tài trợ, đặc biệt là Nhà tài trợ kết
nối với con qua chương trình, vì bà đã dành thời gian viết
thư, gửi quà cho con, rồi còn đến thăm gia đình con nữa.
Năm mới đến rồi, con chúc các Nhà tài trợ luôn mạnh khỏe
và vui vẻ ạ!”

Quỹ Hỗ trợ chương trình,
dự án an sinh xã hội Việt Nam

Em Triệu Văn Sơn (giữa) chơi bóng cùng các bạn
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