CHƯƠNG TRÌNH

VIÊN GẠCH NHỎ - THAY ĐỔI LỚN
Bản tin Cộng ồng tháng 7 – tháng 12 năm 2018
THƯ CẢM ƠN VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI 2019!
Kính gửi Nhà tài trợ,
Chỉ còn ít ngày nữa, năm cũ Mậu Tuất sẽ khép lại, nhường chỗ cho năm mới Kỷ Hợi 2019. Thay mặt các ồng nghịêp của tôi tại Quỹ hỗ
trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và các ối tác chiến lược của chúng tôi, xin ược gửi tới Quý vị lời chúc:
SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC – AN KHANG – THỊNH VƯỢNG
Năm 2018 vừa qua, AFV ã tiếp tục ồng hành cùng những cộng ồng người yếu thế và dễ bị tổn thương, phụ nữ, trẻ em nghèo,
người khuyết tật và ồng bào dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền ất nước. Chúng tôi ã không ngừng nỗ lực ể nâng cao
phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người, nhằm hướng tới một tương lai không còn ói nghèo và bất công tại Việt Nam,
một tương lai mà mọi người dân – ặc biệt là những người nghèo và thiệt thòi – ều có quyền hưởng một cuộc sống chất lượng
và có phẩm giá.
Chúng tôi tin rằng, những thành quả dù còn khiêm tốn nhưng vô cùng ý nghĩa của AFV không thể nào có ược nếu chúng tôi
không nhận ược sự hỗ trợ, tiếp sức và ộng viên của Quý vị. Những câu chuyện về trẻ em và người dân tại huyện Krông Bông,
tỉnh Đắk Lắk và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình mà chúng tôi xin phép ược gửi tới Quý vị qua báo cáo này sẽ giúp Quý vị nhận
thấy, tinh thần oàn kết hành ộng của chúng ta ã tạo nên ược những ộng lực thay ổi tích cực cho xã hội.
Trong không khí hân hoan chào ón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, một lần nữa, AFV xin ược gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc
nhất tới Quý vị. Kính chúc Quý vị và gia ình dồi dào niềm vui, sức khỏe.

Trân trọng,
Nhà báo Tạ Việt Anh

Chủ tịch Hội ồng Quản lý Quỹ AFV

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CHÚNG TÔI

Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng
• Hỗ trợ 132 triệu ồng ể nâng cấp trang thiết bị
học tập, mua giày ủng, quần áo ấm mùa ông, sách vở và
máy lọc nước cho 304 học sinh tại hai trường mầm non
Yên Sơn, Vị Quang và iểm trường Rặc Rậy thuộc trường Tiểu
học Ngọc Sỹ.
• Xây dựng thư viện thân thiện cho trường Tiểu học Kim Cúc,
giúp 57 học sinh hoàn cảnh khó khăn có iều

Huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
• Tổ chức khóa tập huấn về chứng chỉ gỗ với sự tham gia của
35 thành viên cốt cán của các cộng ồng
tại 3 xã dự án Hòa Lễ, Hòa Phong và Cư Kty,
nhằm trang bị cho bà con kiến thức cơ bản về gỗ có chứng
chỉ/gỗ hợp pháp, giúp hoạt ộng sản xuất gỗ tại ịa phương
ảm bảo hiệu quả về năng suất, hợp pháp và thân thiện với
môi trường.

kiện tiếp cận với nguồn sách vở dồi dào nhằm nâng cao kiến
thức và kỹ năng của các em .

Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
• Thành lập và ra mắt 21 Tổ Phòng ngừa giảm nhẹ
rủi ro thiên tai tại 21 ấp thuộc 3 xã dự án
Thới An Hội, An Mỹ và Kế Thành, với 135
người tham dự là ại diện chi hội, oàn thể ấp và người
dân tại cộng ồng.
• Tổ chức lớp Tập huấn kiến thức và kỹ năng Giảm thiểu tác ộng
xấu của thiên tai và Biến ỗi khí hậu kết hợp với mô hình nông

Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
• Phân phát 31 xe lăn, nạng chữ U, nạng nhôm siêu nhẹ
cho 31 trường hợp người khuyết tật có hoàn
cảnh ặc biệt khó khăn trên ịa bàn xã Kỳ Phú, xã Thạch Bình.
• Tổ chức buổi truyền thông Ngày Quốc tế Người
khuyết tật, kết hợp giao lưu hỏi áp có thưởng ể người
dân hiểu rõ những nghị ịnh, bộ luật về quyền người khuyết tật
với sự tham gia của hơn 100 người dân ến từ xã Thạch
Bình, Kỳ Phú và những thôn lân cận.

nghiệp thích ứng với Biến ổi khí hậu cho 30 học viên là
thành viên nòng cốt các Tổ Phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai
của các ấp và 45 hộ dân ịa phương.

GÓC CỦA TRẺ
CÂU CHUYỆN CỦA EM HOÀNG THỊ DẠY, KRÔNG BÔNG, ĐẮK LẮK
“Xin chào Nhà tài trợ ạ! Con tên là Hoàng Thị Dạy, 9 tuổi. Nhà con ở thôn Noh Prông, xã Hòa Phong, huyện
Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Con là học sinh lớp 4E, trường Tiểu học Cẩm Phong, iểm trường lẻ Noh Prông.
Nhờ có chương trình Bảo trợ trẻ, con ược kết nối với Nhà tài trợ của con. Bà rất thương quý con và thường
xuyên giúp ỡ quê con. Đợt vừa rồi, bà có gửi thư cho con kể về cuộc sống gia ình. Bà kể bà ã nghỉ hưu lâu
rồi, nên bà ở nhà dành thời gian cho các sở thích như ọc sách, xem phim và ưa ón cháu nhỏ i học. Bà
còn kể nơi bà sống rất yên bình, dễ chịu, và hỏi con xem làng quê của con như thế nào. Nhận ược thư của
bà con vui lắm! Con dành ra một chiếc hộp riêng ể cất những lá thư này. Con rất mong sẽ có ngày ược gặp
bà ể chia sẻ với bà nhiều hơn về thôn Noh Prông của con. Thôn Noh Prông còn nghèo nhưng rất ẹp. Bà con
cô bác hàng xóm của con và cả gia ình con ều là người Mông – ai cũng hiền hòa tốt bụng. Khi Nhà tài trợ
ến thăm quê con, nhất ịnh con sẽ dẫn bà i thăm tất cả mọi người.

Kết nối trái tim, thay ổi cuộc sống

Không chỉ riêng con, mà các bạn ở iểm trường của con cũng ược kết nối với các Nhà tài trợ,
cũng như tham gia rất nhiều hoạt ộng ngoại khóa do chương trình Bảo trợ trẻ tổ chức. Chúng
con ược học về quyền trẻ em, tham gia tập huấn về cách làm phim, dự buổi truyền thông về
chống xâm hại tình dục và ược trang bị nhiều kỹ năng mềm khác rất cần thiết cho cuộc sống.
Ngoài ra, trường con còn ược các cô chú AFV hỗ trợ xây sân chơi và nhà vệ sinh nữa cơ ạ.
Các cô chú ở AFV bảo, trẻ em chúng con là các ại sứ của Krông Bông. Nhờ có kết nối của chúng
con với các Nhà tài trợ của chương trình Bảo trợ trẻ, mà người dân Noh Prông nói riêng và người
dân Krông Bông nói chung sẽ ược cải thiện cuộc sống, trẻ con ược học hành, vui chơi, cuộc
sống các gia ình ược hạnh phúc hơn. Con rất cảm ơn các Nhà tài trợ, ặc biệt là Nhà tài trợ
kết nối với con qua chương trình, vì bà ã dành thời gian viết thư, gửi quà cho con.
Năm mới ến rồi, con xin chúc các Nhà tài trợ thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ!”

Em Hoàng Thị Dạy (9 tuổi, bên trái) rất vui khi ược tham gia chương trình Bảo trợ trẻ của AFV.

Kết nối trái tim, thay ổi cuộc sống

TẬP HUẤN VỀ PHÁT TRIỂN HÒA NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI
NHO QUAN, NINH BÌNH
Theo thống kế của Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật, hiện nay, Việt Nam có khoảng 8 triệu
người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số; trong ó, tỉ lệ người khuyết tật ở khu vực nông thôn cao
gấp 1,5 lần khu vực thành thị. Những khó khăn mà người khuyết tật ở Việt Nam phải ối mặt
không chỉ dừng lại ở những hạn chế về chức năng cơ thể. Đó còn là những rào cản trong việc hòa
nhập và tiếp cận môi trường sống, học tập, làm việc có chất lượng, hay sự kỳ thị, khinh khi của
một bộ phận không nhỏ trong xã hội.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (42 tuổi), một người dân tại thôn Bản Xanh, xã Kỳ Phú, huyện Nho
Quan, tỉnh Ninh Bình hiểu những khó khăn ấy hơn ai hết. Khi sinh cháu thứ hai, do thai kỳ
khó khăn nên các bác sĩ ịa phương phải tiến hành mổ ẻ cho chị. Thật không ngờ, ngày vui
ón con chào ời lại là ngày buồn cho mẹ. Sau ca mổ, phần thân dưới của chị Thoa dần mất
khả năng hoạt ộng. Từ một phụ nữ nhanh nhẹn, thích tham gia các hoạt ộng xã hội, chị
giờ chỉ biết bó gối ngồi nhà.
“Hàng xóm láng giềng cũng thông cảm cho hoàn cảnh của mình, nhưng trong mắt người ời,
liệt như mình là ồ bỏ rồi. Thời gian ầu, mình mặc cảm và tự ti vô cùng, nhiều lúc chỉ muốn
chết, nhưng nghĩ các con còn cần mẹ nên phải cố gắng vượt qua.” Chị Thoa tâm sự với
chúng tôi. “Ngày xưa mình cũng là lao ộng chính của gia ình, giờ phải nghỉ ở nhà nên gia
cảnh sa sút i nhiều. Vì thế nên mình cảm thấy bản thân như một gánh nặng vậy.”

Thấu cảm với sự nhọc nhằn è nặng lên vai những người như chị Thoa, AFV ã phối hợp với các
ối tác ịa phương tại LRP25 – Nho Quan, Ninh Bình ể tổ chức 2 khóa tập huấn về Phát triển Hòa
nhập cho Người khuyết tật và chia sẻ Cẩm nang Phát triển Hòa nhập cho Người khuyết tật. Khóa
tập huấn ã thu hút sự tham gia của 71 người dân và 19 người khuyết tật từ ba xã dự án, trong
ó, 45% là ồng bào dân tộc Mường. Sau khóa tập huấn, các học viên ã ược trang bị ầy ủ
kiến thức về những quyền, ặc quyền, chế ộ chính sách dành cho người khuyết tật, cũng như
những phương pháp hòa nhập cộng ồng và vận ộng chính sách hiệu quả cho người khuyết tật.

Kết nối trái tim, thay ổi cuộc sống

“Khóa tập huấn của AFV thực sự là một trải nghiệm làm tôi thay ổi suy nghĩ. Lần ầu tiên
trong ời, tôi hiểu rằng mình không hề yếu ớt, vô dụng, rằng người khuyết tật chúng tôi là
một phần không thể thiếu của việc phát triển kinh tế - chính trị - xã hội ịa phương.” Chị
Thoa nói với ánh cười trong mắt. “Trong số chúng tôi, có người không i lại ược, có người
không nghe nói ược, có người chưa một lần biết ến ánh sáng mặt trời, nhưng chúng tôi
sẽ cố gắng hết sức ể tiếng nói của chúng tôi ược lắng nghe nhiều hơn, ể những phúc lợi
cho người khuyết tật ở Việt Nam ược cải thiện mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn AFV vì những hỗ
trợ kịp thời và quý báu cho người khuyết tật ở Ninh Bình trong thời gian vừa qua!”

“Xin cảm ơn AFV vì những hỗ trợ kịp thời và quý báu cho người khuyết tật ở Ninh Bình trong thời gian vừa qua!” chị Thoa (42 tuổi) chia sẻ.
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