Những thành tựu đã đạt được!
• 26 thành viên của Nhóm hỗ trợ phát triển cộng đồng tại các xã Dang Kang, Hòa Phong và Khuê Ngọc Điền được hỗ
trợ vốn quay vòng từ AFV để đầu tư vào công tác trồng trọt và chăn nuôi nhằm có được thu nhập ổn định và phát triển
điều kiện sống.
• 30 phụ nữ tiềm năng từ 3 xã tại huyện Krông Bông đã tham gia vào đợt tập huấn kéo dài 2 ngày về kỹ năng
thuyết trình, lập kế hoạch và làm việc trước khi ứng tuyển vào các vị trí lãnh đạo tại địa phương. Những hoạt động
này giúp nâng cao năng lực của phụ nữ và thúc đẩy họ góp phần vào sự phát triển của kinh tế - xã hội.
• AFV đã tổ chức chương trình tập huấn 2 ngày cho các giáo viên tại 10 trường tiểu học và THCS tại huyện
Krông Bông về kỹ năng sơ cứu
trong trường hợp khẩn cấp để
đảm bảo sức khỏe và sự an
toàn cho trẻ.

Trương Đình Thảo Đoan, 1 trong số 45 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thị
Minh Khai tham gia chương trình tập huấn Tuyên truyền về Quyền trẻ em do
quỹ AFV tổ chức
Ứng viên nữ đang luyện tập kỹ năng thuyết trình trong đợt tập huấn
nâng cao năng lực của phụ nữ do AFV tổ chức

Chương trình

Bảo trợ trẻ
tại Krông Bông

Báo cáo tiến độ tháng 12 năm 2016
Quỹ Quà - Món quà hy vọng

Kính gửi các nhà tài trợ,

Nhờ có sự đóng góp của Quý vị cho Quỹ

Lời đầu tiên, thay mặt những trẻ em và cả cộng đồng

quà, 620kg gạo đã được trao tận tay 62 trẻ

nghèo tại Krông Bông, tôi xin gửi tới các nhà tài trợ

em nghèo tại trường mẫu giáo Hoa

của chương trình Bảo trợ trẻ lời chào thân thương

Phượng, Trường Tiểu học Dang Kang và
THCS Dang Kang.

Những món quà vô giá này sẽ giúp chúng cháu vượt qua mọi khó khăn
và trở ngại để tiếp tục được đi học và có tương lai tốt đẹp hơn

nhất.
Thời gian gần đây khi tôi có dịp đi công tác tới Krông
Bông- Đắk Lắk, tôi thực sự rất vui mừng và cảm động

Hoạt động sắp triển khai
• Tập huấn về Quyền trẻ em cho 90 thành viên của hội
phụ huynh học sinh tại các trường học thuộc 3 xã của
huyện Krông Bông.

khi được tận mắt chứng kiến những thay đổi tích cực
của các em nhỏ và người dân nơi đây. Các em nhỏ vui
Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh Xã hội Việt Nam (AFV)
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5, 127 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 (4) 39939865 - Fax: +84 (4) 39439872

• Tổ chức tập huấn về Công việc chăm sóc không

Hotline: 18006677/ 18006683

lương cho 1.200 người dân địa phương tại Krông

Email: vongtaybeban@afv.vn - Web: www.afv.vn

Bông nhằm kêu gọi nam giới chia sẻ gánh nặng việc
gia đình với phụ nữ.

tươi, yêu đời hơn; cuộc sống của người dân no ấm và

mình là trở thành một phóng viên. Không chỉ trẻ
nhỏ, tôi thấy cuộc sống của chị em phụ nữ có nhiều
cải thiện, điển hình là trường hợp của chị Hdul Nie.
Sau khi được tập huấn về kiến thức bạo lực gia
đình, gia đình của chị vơi bớt tiếng cãi vã thay vào
đó là tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương.
Điều đặc biệt hơn cả, tôi thấy cuộc sống của người
dân no đủ hơn. Tôi vô cùng xúc động khi nghe anh
Ai Trang tại xã Hoa Phong khoe về cuộc sống đủ
đầy của gia đình mình kể từ khi được AFV hỗ trợ
vốn và tập huấn kĩ thuật để cải tiến mô hình trồng
nấm. Thu nhập của gia đình anh và 6 gia đình khác
đã tăng lên gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn.
Một lần nữa, thay mặt toàn thể người dân huyện
Krông Bông, tôi xin gửi tới các nhà tài trợ lòng biết
ơn chân thành và sâu sắc nhất.
Trân trọng,

hành phúc hơn. Những thay đổi to lớn này đều nhờ sự
đóng góp của quý vị - các nhà hảo tâm, những người
đã cùng AFV chung tay vì một thế giới công bằng và
phát triển.

CHU THỊ HÀ

Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là khi tôi được gặp

Điều phối viên Huy động Nguồn lực (Nhà tài trợ)

bé Trà My 15 tuổi. Ánh mắt của em sáng bừng niềm vui
và quyết tâm học hỏi để tiến gần hơn với ước mơ của

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

Hỗ trợ phụ nữ
thoát khỏi

Trải qua hàng trăm dưới chế độ phong kiến, xã hội Việt
Nam ngày nay vẫn còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tư
tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ Việt Nam

bạo lực gia đình

luôn là phái yếu, chịu nhiều vất vả và thiệt thòi trong cuộc sống.
Nhưng đáng buồn hơn, những bất công, những hành động bạo lực đó
lại bắt nguồn từ chính những người đàn ông, người chồng bên cạnh mình.

Trong năm 2013, 10% trong số 3.845 phụ nữ sinh sống tại xã Dang Kang là nạn
nhân của bạo lực gia đình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của chị Hdul Nie,
50 tuổi, người dân tộc Êđê hiện đang sinh sống tại đây.
“Trước đây chồng tôi hay say rượu và đánh đập tôi nhưng vì xấu hổ tôi không dám kể với bà con xóm giềng mà
chỉ biết khóc. Tôi tủi thân lắm nhưng cũng sợ mọi người biết chồng tôi nghiện rượu và đánh đập vợ con. Tôi tự nhủ
mình cố chịu đựng vì con, nhưng những trận đòn roi cứ ngày một nhiều hơn, nhất là khi hạn hán, mùa màng thất bát.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ.
Trà My (đeo kính) đang phỏng vấn
các bạn cùng lớp cho bài báo mới

cả đêm. Trưa hôm sau, khi tôi đang nấu cơm, các chị cán bộ từ Nhóm Phát triển Cộng đồng do quỹ AFV thành lập đã
tới thăm và trò chuyện với vợ chồng tôi. Chúng tôi được mời tới dự các buổi tư vấn, tuyên truyền về đẩy lùi bạo lực gia

Câu lạc bộ

đình. Tôi ngạc nhiên khi nghe rất nhiều phụ nữ khác cũng đang chịu cảnh bạo lực gia đình dù đó là hành vi phạm pháp

Phóng viên nhỏ

“Cháu chào các bác.
Cháu là Trà My (15 tuổi), cháu đang học tại
trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Krông Bông- Đắk Lắk.
Từ nhỏ, cháu luôn mơ ước sẽ được trở thành một phóng
Phát triển sự tự tin của trẻ
viên. Vì thế, từ khi lên lớp 4, hàng tháng cháu đều viết bài
và gửi cho CLB báo của trường. Cháu đã gửi hàng trăm
bài nhưng chưa một lần được đăng. Cháu buồn và thất
vọng lắm. Cháu nghĩ mình không có năng khiếu và có lẽ nên từ bỏ ước mơ này. Nhưng vào cuối năm 2015, cháu
cùng 9 học sinh khác được chọn tham gia “Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ” do AFV thành lập. Cháu thấy bản thân
mình thật may mắn, dường như ước mơ của mình đang rất gần trong tầm tay.”
AFV đã thành lập 10 “Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ” với mong muốn lập nên một diễn đàn cho trẻ em chia sẻ và bày
tỏ ý kiến của bản thân về những vấn đề xảy ra xoay quanh mình. CLB đã hỗ trợ cho hơn 120 học sinh và giáo viên
tại các trường thuộc xã Khuê Ngọc Điền. Các thành viên của câu lạc bộ họp mặt 2 lần mỗi tháng để cùng nhau
thảo luận về các chủ đề xung quanh mình và thực hành kỹ năng viết, sử dụng máy quay, chụp ảnh, phỏng vấn và
thu thập thông tin.
“Trước kia, để viết một bài báo dài 2 trang, cháu thường mất 2-3 tuần nhưng bây giờ cháu có thể viết một bài báo
dài 4 trang chỉ trong 2 ngày. Từ khi tham gia câu lạc bộ, cháu học được cách lập dàn bài và triển khai ý, cách
phỏng vấn trước khi viết bài. Nhờ đó, lời văn của cháu ngày một trôi chảy hơn. Chúng cháu viết về rất nhiều chủ đề
như những mong muốn của chúng cháu khi tới trường, hoặc viết về tình yêu của chúng cháu với làng quê, trường
học, thầy cô giáo, gia đình và bạn bè… Cháu vô cùng hạnh phúc khi được tham gia câu lạc bộ này.
Và một điều thật bất ngờ và hạnh phúc đã đến với cháu khi cô giáo thông báo rằng bài
báo của cháu sẽ được đăng trên tờ báo trường và được phát trên loa
phát thanh cho 300 thầy cô giáo và các học sinh cùng nghe.
Cháu cảm ơn các bác rất nhiều ạ!” Trà My
Hơn 50% trong số
chia sẻ.
8.650 người dân hiện đang sống
tại xã Hòa Phong là người dân tộc thiểu số. Họ
sống phụ thuộc chủ yếu vào trồng trọt và chăn nuôi, nhưng
những năm gần đây, thời tiết khắc nghiệt kèm theo đó là hạn
hán nghiêm trọng dẫn đến mất mùa liên miên. Người dân
mất trắng mùa vụ, và không đủ khả năng chi trả cho các nhu
cầu thiết yếu hàng ngày. Cuối năm 2015, tỉ lệ đói nghèo của
người dân tộc thiểu số tại xã Hòa Phong lên tới 36,56%.

Tương lai tươi sáng hơn
cho người nông dân
nhờ mô hình trồng nấm

Một đêm chồng tôi say khướt về nhà chửi bới, đập phá đồ đạc và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mẹ con tôi lang thang

Anh Ai Trang (45 tuổi), cho biết: “Chúng tôi đã dồn hết tiền
của vào trồng lúa và ngô nhưng đất bạc màu rồi lại hạn hán

có thể phải đi tù. Sau 5 buổi tư vấn, chồng tôi dần thay đổi trở nên quan tâm hơn và còn khuyến khích tôi tham gia
nhóm tư vấn để giúp đỡ những phụ nữ khác.
Từ đó, tôi tích cực gặp gỡ chị em trong thôn và khuyên họ đấu
tranh đẩy lùi bạo lực gia đình vì bản thân và con cái. Tôi vô cùng
biết ơn AFV. Quả thực so với trước đây cuộc sống của tôi lúc
này như thiên đường vậy”.

“Trở thành thành viên của Nhóm hỗ trợ phát triển
cộng đồng đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi sẽ cố gắng
hết mình để giúp đỡ thêm nhiều chị em khác.” chị
HDul Nie nói

liên miên nên chúng tôi chẳng thu hoạch được gì
suốt 2 mùa. Gia đình 14 người của tôi chẳng có gì
để ăn, gầy chỉ còn da bọc xương, bọn trẻ thì
không được đi học vì làm gì có tiền”.
Với mục tiêu cải thiện thu nhập cho những người
nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa
Phong, AFV đã triển khai thử nghiệm mô hình
trồng nấm với 7 hộ gia đình. Người nông dân
được hướng dẫn cách chọn meo nấm chất lượng
tốt, chuẩn bị túi nuôi trồng, cách bảo vệ nấm khỏi
các bệnh dịch và được hỗ trợ nguồn vốn từ AFV.
Sau 6 tháng, các hộ tham gia đều thu được lợi
nhuận gấp đôi và họ đang tiếp tục hỗ trợ các hộ
gia đình lân cận phát triển mô hình. Tính đến năm
2016, tỷ lệ đói nghèo tại xã Dang Kang giảm
xuống chỉ còn 28%.
Anh Ai Trang nói: “Chúng tôi được học cách
chuẩn bị túi trồng bằng cách trộn rơm và mùn cưa
vào túi nilon, cách duy trì nhiệt độ (20-30 độ C) và
độ ẩm (75%-80%) phù hợp bằng cách đổ nước
xuống sàn nhà. Tôi đã đầu tư khoản vay
10.000.000 VNĐ để trồng nấm trong gian nhà

30m2 với 500
túi nấm. Hai tháng sau, tôi
thu hoạch được 40kg nấm và bán
được 3.500.000 VNĐ. Giờ tôi có thể mua thịt, cá,
trứng cho cả gia đình. Bọn trẻ thì được đi học lại. Gia
đình tôi rất vui và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Với sự
ủng hộ từ gia đình, tôi quyết định sẽ mở rộng diện
tích trồng lên 90m2 và 2.000 túi rơm năm tới để gia
tăng lợi nhuận trong năm tới. Cảm ơn AFV rất nhiều!”

Anh Ai Trang đang kiểm tra các túi trồng nấm

