CHƯƠNG TRÌNH
VIÊN GẠCH NHỎ - THAY ĐỔI LỚN
Bản tin Cộng đồng tháng 1 – tháng 6 năm 2019
Kính gửi Nhà tài trợ,
Thay mặt cho các đồng nghiệp tại Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và
các đối tác, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới những Nhà tài trợ đã và đang
đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đấu tranh với đói nghèo và bất công tại chính mảnh đất
quê hương Việt Nam.
Như một thông lệ thường niên, trên tay quý vị hiện giờ là bản báo cáo tổng kết những hoạt động
và thành quả mà AFV đã đạt được trong sáu tháng đầu năm 2019. Không chỉ đơn thuần là những
câu chuyện chia sẻ hay những con số thống kê, bản báo cáo này còn là một minh chứng rõ ràng
cho những thay đổi tích cực AFV đang ngày đêm nỗ lực mang tới cho những cộng đồng chịu nhiều
thiệt thòi, phụ nữ, trẻ em nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền
đất nước. Những thành tựu này chắc chắn sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu đi những tấm
lòng nhiệt thành và sự hỗ trợ bền bỉ từ khắp mọi nơi của các Nhà tài trợ hảo tâm.
Một lần nữa, AFV xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý vị, và mong rằng Quý vị sẽ tiếp tục là người
bạn đồng hành thân thiết với chúng tôi trên con đường dài vì sự phát triển vững bền phía trước.
Kính chúc Quý vị và gia đình dồi dào niềm vui và sức khỏe!

Trân trọng,
Nhà báo Tạ Việt Anh

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ AFV

Kết nối trái tim, thay ổi cuộc sống
GÓC CỦA TRẺ
“CHÚNG CON RẤT HÁO HỨC KHI THAM GIA SỰ KIỆN THU THẬP THÔNG ĐIỆP TRẺ CỦA AFV”
“Con xin chào nhà tài trợ ạ! Con tên là Lê Khánh Vy, năm nay con 10 tuổi ạ. Con sống với gia đình ở thôn
Phụng, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Con đang học ở lớp 5A của trường tiểu học An Mỹ 2 và là
một trẻ được bảo trợ trong chương trình Bảo trợ trẻ em của AFV. Khi con lớn lên, con mong muốn trở thành
một bác sĩ để giúp đỡ những người bệnh ở quê con.

Ở trường, con rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa với bạn bè, đặc biệt là sự kiện thu thập thông
điệp trẻ em do các cô chú ở AFV tổ chức. Chúng con được chơi trò chơi, trả lời các câu đố và xem biểu diễn
văn nghệ. Sau đó, các cô sẽ phát cho chúng con sữa, bánh quy, giấy vẽ và rất nhiều bút màu để vẽ. Chúng
con có thể vẽ về bất cứ chủ đề gì như trường học, nhà cửa, vật nuôi hoặc về một dịp đặc biệt như Tết Nguyên
đán và Tết Trung thu.
Mỗi lần được tham gia sự kiện thu thập thông điệp trẻ, con và các bạn đều rất háo hức vì con biết đây là cơ
hội để chúng con chia sẻ về cuộc sống của bản thân, gia đình và làng xóm mình đến các bác Nhà tài trợ. Con
cũng rất mong được nghe thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống của Nhà tài trợ, và con hi vọng bác ấy sẽ đến
thăm huyện Kế Sách quê hương con.
Con xin chúc Nhà tài trợ của con và các Nhà tài trợ tốt bụng khác thật nhiều may mắn và hạnh phúc ạ!”

Em Khánh Vy (thứ ba từ bên phải sang) và các bạn nhỏ trường Tiểu học An Mỹ 2 rất hào hứng khi được tham
gia sự kiện thu thập thông điệp trẻ của AFV

Kết nối trái tim, thay ổi cuộc sống
TẬP HUẤN VỀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VÀ THÍCH ỨNG CỦA
NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI XÃ HÒA PHONG,
HUYỆN KRÔNG BÔNG
Trong suốt nhiều năm qua, thiên tai và biến đổi khí hậu đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đến môi trường và
xã hội Việt Nam. Theo thống kê từ Ngân hàng Thế giới, chỉ số GDP của Việt Nam giảm từ 1-1,5% hàng năm do hậu
quả sau thiên tai, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Tại huyện Krông Bông, biến đổi khí
hậu đã dẫn tới hạn hán, lũ lụt, lở đất và mưa kéo dài thường xuyên. Trong năm 2017, mưa lớn và lũ lụt tại Krông Bông
đã phá hủy 3.582,2 ha lúa, đậu, ngô, và cà phê, khiến 430 hộ gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.

Chị H’ Nga (áo đỏ, phía bên phải) và các thành viên trong nhóm thảo luận về kế hoạch hành động chống thiên tai
và biến đổi khí hậu tại thôn mình.
Cảm thông với những khó khăn mà cộng đồng tại huyện Krông Bông phải gánh chịu, AFV đã hợp tác với chính quyền
địa phương để cung cấp gạo, nước sạch và mì cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề ngay sau lũ lụt. Trong các năm
2018, 2019, nhiều chương trình tập huấn về các mô hình sinh kế thay thế bền vững được triển khai cho với sự tham
gia của hơn 350 người nhằm giúp người dân phục hồi khả năng kinh tế. Bên cạnh những hỗ trợ về mặt vật chất,
trong năm 2019, AFV còn tổ chức các khóa đào tạo về Đánh giá mức độ tổn thương có sự tham gia của cộng đồng
tại các xã dự án. Trong buổi học, các học viên được thực hành phân tích các yếu tố gây tổn thương tại địa bàn xã
mình, xác định khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và xây dựng lịch kế hoạch trồng trọt theo mùa. Ngoài ra, cán
bộ của AFV cũng hướng dẫn họ lập kế hoạch hành động để ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.
Chị H’ Nga Eung (25 tuổi), sống cùng chồng và con trai tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông đã chia sẻ với AFV
về cuộc sống của gia đình chị sau trận lụt lịch sử năm 2017. Trước đó, gia đình chị kiếm sống từ việc trồng lúa,
sắn và ngô trên mảnh đất cằn cỗi của mình để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Thu nhập của nhà chị vốn
chẳng mấy khấm khá, vậy mà, trận lụt còn phá hủy vụ mùa và khiến nhiều đất canh tác, nhà cửa tại xã Hòa
Phong chìm trong biển nước. Kinh tế gia đình chị H’ Nga tuột dốc từ đó và không sao vực dậy trở lại được.
“Nhờ có sự giúp đỡ của AFV, gia đình chúng tôi lên kế hoạch cẩn thận để bắt đầu một mùa vụ mới với các nông
sản truyền thống như lúa, ngô, sắn. Giống được AFV hỗ trợ là giống thích ứng được với biến đổi khí hậu, rất phù
hợp với tình hình khí hậu địa phương. Chúng tôi cũng được hướng dẫn trồng thêm những cây lớn xung quanh
nương rẫy để tạo hàng rào ngăn cản khi thiên tai xảy ra. Giờ thu nhập của gia đình tôi đã có nhiều tiến bộ hơn
xưa rồi. Xin cảm ơn AFV!” Chị H’ Nga hào hứng chia sẻ.
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NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Tổ chức tập huấn cho 59 hộ gia đình trên địa

Hỗ trợ xây dựng nhà lưới kín cho 30 hộ dân tại

bàn 4 xã Cần Yên, Lương Thông, Đa Thông và
Lương Can cách áp dụng mô hình trồng gừng
hữu cơ nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện
chất lượng cuộc sống.

3 xã dự án và thành lập 1 Hợp tác xã rau hữu
cơ tại xã Thới An Hội nhằm giúp người dân ứng
phó với tác động của thiên tai và biến đổi khí
hậu bằng nguồn sinh kế thay thế bền vững.

Tổ chức khóa tập huấn cách làm chế phẩm ủ
phân vi sinh cho 36 nông dân nhằm trang bị
kiến thức sản xuất phân bón thân thiện với

Huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

môi trường và nâng cao chất lượng đất.
Tổ chức khóa tập huấn về chứng chỉ gỗ với sự

Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

tham gia của 35 thành viên cốt cán trong
cộng đồng tại 3 xã dự án Hòa Lễ, Hòa Phong và

Thành lập chi hội người khuyết tật huyện Nho

Cư Kty, nhằm trang bị cho bà con kiến thức cơ

Quan với sự tham gia của 60 hội viên là người

bản về gỗ hợp pháp, giúp hoạt động sản xuất

khuyết tật, nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi và

gỗ tại địa phương đảm bảo về năng suất, tính

tham gia vào các hoạt động xã hội, đóng góp ý

pháp lý và thân thiện với môi trường.

kiến để xây dựng hoạt động cộng đồng cho
người khuyết tật.
Thành lập 2 Câu lạc bộ Hỗ trợ và Phát triển
Cộng đồng trên địa bàn xã Cúc Phương với sự
tham gia của 45 thành viên nhằm hỗ trợ sinh
kế, kỹ thuật, nâng cao năng lực và xóa đói

Tổ chức 6 buổi truyền thông với sự tham gia
của gần 900 người trên địa bàn 3 xã Hòa
Phong, Dang Kang và Khuê Ngọc Điền nhằm
nâng cao nhận thức của cộng đồng về Thành
phố an toàn/Cộng đồng an toàn và phòng
chống xâm hại tình dục.

giảm nghèo cho người dân trên địa bàn.
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Website: www.afv.vn

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

