Tranh cổ động phòng chống đại dịch COVID-19 của em Bảo Chi, lớp 2 – huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Ch ư ơ n g t rì n h

VIÊN GẠCH NHỎ - THAY ĐỔI LỚN
Bản tin Cộng đồng tháng 1 – tháng 7 năm 2020

Kính gửi Nhà tài trợ,
Thay mặt cho các cộng đồng nghèo trên khắp mọi miền Việt Nam, AFV xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý
nhà tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch
COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế - xã hội nước ta, ảnh
hưởng nặng nề lên cuộc sống của từng người, từng nhà, từng địa phương. Để sát cánh với người nghèo và
người bị lề hóa trong xã hội, ngay lúc này đây, tinh thần đoàn kết và nỗ lực của chúng ta phải được nhân lên gấp
nhiều lần, vượt qua mọi biên giới và rào cản về địa lý, văn hóa, kinh tế.
Bằng những hoạt động hỗ trợ cộng đồng thiết thực, AFV khẳng định cam kết trong việc thực hiện mục tiêu
‘Không ai bị bỏ lại phía sau’ của chương trình phát triển bền vững quốc gia tại Việt Nam. Nhiều hộ gia đình đã
khó khăn nay càng thêm chật vật gánh nặng mưu sinh trong dịch COVID-19. Bởi vậy, đối với họ, mỗi gói hỗ trợ
của AFV là một gói tình người, tuy nhỏ nhưng ấm áp, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và đảm bảo
sinh hoạt tối thiểu của bà con.
Trong bản tin này, chúng tôi xin phép gửi tới Quý nhà tài trợ thông tin về những hoạt động ý nghĩa mà AFV đã
thực hiện được trong vòng 6 tháng đầu năm 2020, nhằm tập trung hỗ trợ những người dân khó khăn, đặc biệt
là phụ nữ và trẻ em nghèo. Trong thời gian sắp tới, AFV mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị, để có
thể tiếp tục đồng hành cùng người dân nghèo vượt qua và khôi phục sinh kế sau đại dịch COVID-19 cam go này.
Kính chúc Quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an.
Trân trọng,
Nhà báo Tạ Việt Anh

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ AFV

Câu chuyện nhân vật
Trong năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến
các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên khắp Việt
Nam phải đối mặt với một hiểm họa chưa từng có về
sức khỏe và nguy cơ rơi vào tình cảnh nghèo đói. Bên
cạnh đó, thiên tai như hạn hán và xâm nhập mặn tiếp
tục gây ảnh hưởng nặng nề đến hàng trăm nghìn
nông dân ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông là một trong những
địa phương chịu tác động nghiêm trọng của cả đại
dịch COVID-19 cũng như thiên tai và biến đổi khí hậu.
Hàng nghìn người bị cướp đi nguồn sinh kế. Các nhu
cầu cơ bản như thức ăn nước uống hàng ngày của
người dân cũng không được đảm bảo.

Ảnh:
Chị Dự nhận
gói hỗ trợ
từ cán bộ
AAV tại
địa phương.

Chị Lý Thị Dự năm nay 30 tuổi, là người dân tộc Mông.
Chị sống tại thôn Phú Thịnh, xã Đắk Nang, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cùng bố mẹ chồng già yếu và
ba con nhỏ. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn với
nguồn thu nhập ít ỏi từ canh tác lúa. Năm nay, do đợt
hạn hán kéo dài mà cả 5 sào lúa mì và 1 sào lúa nước
nhà chị gần như mất trắng. Ruộng nhà chị bình
thường thu hoạch khoảng 6 tạ lúa, nay chỉ còn có 3 tạ.
Dịch COVID-19 khiến gia đình chị không còn cách nào
xoay xở cho đủ bữa cơm.

Ảnh:
Chị Dự chở
con và gói
quà hỗ trợ
về trên chiếc
xe đã rất cũ
của gia đình.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho

150

hộ nghèo & đồng bào

dân tộc thiểu số

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Ảnh: Chị Dự địu con đi nhận gói hỗ trợ.

“Trước đây không có dịch còn đi làm thuê hái
tiêu, hái cà phê, nhặt điều được. Bây giờ dịch nên
không ai thuê nữa, không có tiền mua đồ ăn, tôi
toàn phải đi mua nợ hoặc ăn ít rau hái ngoài
vườn, hái trên rừng.” - Chị Dự vừa địu con trên lưng
vừa ngậm ngùi kể lại mà nước mắt đã rơm rớm.
Cùng với 150 hộ nghèo nhất huyện, nhà chị được ưu
tiên nhận gói hỗ trợ từ dự án của AFV. Phần quà là
các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn để đảm bảo bữa
ăn hàng ngày cho cả nhà, ngoài ra còn có thêm khẩu
trang và xà phòng để giúp cả nhà có thể tự bảo vệ
sức khỏe trong thời gian này. Phần quà tuy khiêm
tốn nhưng đã xua đỡ đi phần nào nỗi lo của gia đình
chị Dự.

“

Cảm ơn AFV đã quan tâm giúp đỡ bà
con đồng bào dân tộc Mông chúng tôi
vượt qua khó khăn này. Mong AFV tiếp
tục hỗ trợ cho chúng tôi để nhà ai cũng
vượt qua được đại dịch.”
– chị Dự chia sẻ.

Góc của trẻ
Câu chuyện của em

NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU
q u ậ n B ì n h Tâ n , T P. H ồ C h í M i n h

“Con xin chào nhà tài trợ, con tên là Nguyễn Hoàng
Bảo Châu. Hiện tại con đang học lớp 2, trường tiểu
học Tân Tạo A, huyện Bình Tân, thành phố Hồ Chí
Minh. Gia đình con có bốn người, ba mẹ con, con và
em trai. Em con còn nhỏ lắm, em đang đi học mẫu
giáo. Quê con ở tỉnh Nghệ An, nhưng ba mẹ bảo ở đó
nghèo quá, nên cả nhà con chuyển đến thành phố Hồ
Chí Minh để kiếm sống.

Ảnh:
Châu cùng bố
đến trường
nhận món quà
hỗ trợ.

Trước khi có đại dịch COVID-19, ba con vẫn đi lái xe
tải từ sáng đến tối, còn mẹ con làm việc trong nhà
máy. Ba mẹ luôn cố gắng thức khuya dậy sớm để cho
hai chị em con được ăn uống đủ chất dinh dưỡng và
đi học đầy đủ. Khi Việt Nam có dịch COVID-19, con
cảm thấy rất sợ, vì nhiều người bị ốm nặng, ai cũng
phải bịt khẩu trang, và bọn con không được tới
trường trong một thời gian dài. Điều buồn nhất là ba
con đã bị mất việc, và tiền lương của mẹ đã bị giảm đi
một nửa. Con thấy ba mẹ rất lo lắng, và cả nhà cũng
không được ăn uống đầy đủ như trước.

Ảnh:
Châu đang
say sưa viết
thư cảm ơn tới
Nhà tài trợ.

Ảnh: Châu rất vui khi nhận được quà từ
cán bộ của AFV

Trong khi cả gia đình con đang không biết phải
xoay sở như thế nào, thì các cô chú từ chương
trình Bảo trợ trẻ của AFV và TFCF – một tổ chức
của Đài Loan, đã tặng cho nhà con gói hỗ trợ
bao gồm một gói gạo 10 kg, 1 thùng phở, dầu ăn
và nước mắm. Cô giáo kể với con rằng không
chỉ gia đình con, mà nhà các bạn khác cũng
được hỗ trợ. Có nhà sẽ được giấy vệ sinh, nước
rửa tay, xà phòng, thịt hộp và ngô hộp.” - Bảo
Châu cho biết.
Hiểu rõ những khó khăn của người dân giữa tâm
dịch COVID-19, chương trình hỗ trợ của AFV và
TFCF (Quỹ Đài Loan tài trợ trẻ em và gia đình) đã
được triển khai vào tháng 04/2020 tại ba trường
tiểu học ở huyện Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đã trao quà tới 145 hộ gia đình có
hoàn cảnh khó khăn và mất sinh kế do ảnh hưởng
của đại dịch. Đồng hành cũng những nỗ lực của
chính phủ Việt Nam, dự kiến trong tháng 09/2020,
các gói hỗ trợ tài chính để người dân khắc phục
thiệt hại kinh tế sẽ tiếp tục được AFV và TFCF thực
hiện trên địa bàn.

“

Món quà này thực sự rất tuyệt. Thay
mặt cả gia đình và các bạn nhỏ khác
tại quận Bình Tân, con muốn bày tỏ
lòng biết ơn đến các nhà tài trợ AFV
và TFCF. Con kính chúc các nhà tài
trợ nhiều sức khỏe và niềm vui ạ.”
– Bảo Châu nói với một nụ cười
thật tươi trên môi.

01 HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

Hỗ trợ 75 hộ dân tham gia thực hiện mô hình trồng
gừng hữu cơ với tổng diện tích là 7,7 ha tại 05 xã
thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, với ước tính
tổng sản lượng là 115 tấn gừng tươi/năm. Hoạt
động đã cung cấp sinh kế thay thế bền vững cho các
hộ dân để cải thiện kinh tế và nâng cao đời sống cho
cả gia đình.
Tổ chức 06 diễn đàn về quyền trẻ em cho hơn 900
em học sinh đang theo học tại 10 trường Tiểu học
và Trung học cơ sở tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng. Chương trình là cơ hội giúp các em học sinh
được tham gia đối thoại và tư vấn để có nhận thức
tốt hơn về các chủ đề như bạo lực học đường,
nghiện internet, xâm hại trẻ em, tảo hôn, kết hôn cận
huyết thống, và buôn bán trẻ em.

03 HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK
Tổ chức 02 cuộc thi truyền thông về phòng chống
bạo lực và xâm hại tình dục cho 1.200 em học sinh
tại 7 trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại huyện
Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Cuộc thi là sân chơi cho
các em học sinh để nâng cao nhận thức về phòng
chống bạo lực và xâm hại tình dục từ khi còn ngồi
trên ghế nhà trường, để các em biết tự bảo vệ cho
bản thân mình và những người xung quanh.
Tổ chức chiến dịch “Trường học không rác thải
nhựa” cho gần 3.000 em học sinh, thầy cô giáo
cùng các bậc phụ huynh tại 10 trường Tiểu học và
Trung học cơ sở tại 3 xã thuộc huyện Krông Bông,
tỉnh Đắk Lắk. Chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức và
hành vi của học sinh về bảo vệ môi trường bằng việc
tạm dừng việc thải rác nhựa trong vòng 1 ngày và
hạn chế sử dụng trong vòng 1 tháng.
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02 HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG

Hỗ trợ nâng cao cơ sở vật chất học tập cho 378 em
học sinh và 42 giáo viên tại 02 trường Tiểu học tại
huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng thông qua xây dựng
phòng học, nhà vệ sinh, cải thiện sân trường, hệ
thống thoát nước, tường rào, và mua sắm các trang
thiết bị mới cho phòng học. Chương trình nhằm giúp
các em học sinh có điều kiện học tập và vui chơi để
phát triển toàn diện hơn.
Tổ chức 01 cuộc thi truyền thông về biến đổi khí
hậu với hình thức sân khấu hóa cho hơn 200 học
sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh tại các
trường trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Cuộc thi nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ
bản và nâng cao nhận thức về phòng ngừa giảm nhẹ
rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

04 HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH
Tổ chức khám sức khỏe và điều trị miễn phí cho
198 người khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo
tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chương trình
nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cho những người
khuyết tật, giúp họ có thể học được cách tự chăm
sóc cho chính mình, và hòa nhập tốt hơn với cộng
đồng và xã hội nơi họ sinh sống.
Tổ chức chương trình cho 459 người dân về kỹ năng
phòng tránh thiên tai tại 03 xã thuộc huyện Nho
Quan, tỉnh Ninh Bình. Chương trình nhằm mục đích
nâng cao nhận thức và kỹ năng của người dân trong
việc chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí
hậu để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản
cho người dân, đặc biệt là người khuyết tật.

Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 18, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: +84 (24) 39 939 865
Email: vongtaybeban@afv.vn
+84 1800 6677
Website: afv.vn
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Những con số biết nói

