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VIÊN GẠCH NHỎ - THAY ĐỔI LỚN
Bản tin Cộng đồng tháng 7 – tháng 12 năm 2020

Kính gửi Nhà tài trợ,
Năm 2020 đầy biến động đã khép lại, mở ra năm 2021 với nhiều hy vọng và thách thức. Thay mặt cho toàn bộ đội ngũ cán bộ,
nhân viên tại Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), tôi xin phép được gửi lời cảm ơn
chân thành nhất đến Quý vị vì đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong nỗ lực chia sẻ với người dân
gặp khó khăn trên khắp mọi miền Tổ Quốc.
Các chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người dân của AFV năm vừa qua đã mang về nhiều thành quả đáng mừng.
Với những hoạt động ứng phó kịp thời cùng sự chung tay của Quý vị, chúng tôi đã, đang và sẽ luôn cố gắng hết mình để
hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn còn nhiều mối trăn
trở khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục chuyển biến phức tạp. Thiên tai bão lũ lịch sử ở miền Trung mới đây đã ảnh hưởng
nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của hàng triệu đồng bào. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục đoàn kết hỗ trợ người
nghèo vượt qua những khó khăn này.
Với sự tin tưởng và hợp tác của Quý vị, chúng tôi tin chắc rằng năm mới 2021 sẽ là năm của những bước tiến quan trọng
của công cuộc xóa bỏ đói nghèo tại Việt Nam, để người nghèo tại các cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em sẽ được
hưởng một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn.
Nhân dịp đất nước chào đón một mùa xuân mới, xin gửi tới Quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất.
Trân trọng,

Nhà báo Tạ Việt Anh

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ AFV

Tân niên lai đáo đa phú quý
Xuân đến an khương vạn thọ tường
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vượt qua đợt lũ lịch sử
tại miền Trung

vào việc hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt
lở đất có thể phục hồi sinh kế sau bão, sớm trở lại với cuộc
sống thường ngày.

Ảnh 1: Bà Huê (áo vàng, ngoài cùng bên trái) cùng đông
đảo người dân đến xếp hàng để nhận gói hỗ trợ của AFV

Gói hỗ trợ được cấp phát cho người dân miền Trung của
AFV bao gồm chăn, gối, vật dụng làm bếp, ủng và một túi
đồ vệ sinh cá nhân trong đó có bao gồm băng vệ sinh cá
nhân cho phụ nữ và trẻ em gái. Trong quá trình xác định
các cá nhân, hộ gia đình cần được giúp đỡ, AFV luôn đảm
bảo đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhận được
ưu tiên hàng đầu.

Bà Phan Thị Huê, 59 tuổi, hiện sống tại xã Phong Xuân,
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bốn người con
của bà đều đã rời xa quê nhà để tìm việc làm. Vào tháng
10/2020, trận lũ lịch sử ở miền Trung đã tước đi sinh mạng
của chồng bà, để lại bà một mình trong ngôi nhà nhỏ cũ kĩ.
Lũ lụt triền miên trên diện rộng đã khiến bà và nhiều gia
đình khác mất hết kế sinh nhai và của cải. Không chỉ thế,
gió to cùng mưa kéo dài đã làm mái nhà của bà bị hư hỏng
nặng nề, khiến cho cuộc sống vốn đã thiếu thốn nay còn
thêm khó khăn, nguy hiểm.
“Từ khi chồng tôi qua đời trong trận lũ, đêm nào tôi
cũng trằn trọc mà chẳng tài nào ngủ được. Con cái
thì đi làm xa nơi đất khách quê người cũng gặp nhiều
khó khăn lắm. Ngày xưa hai vợ chồng tôi ở nhà, chịu
khó động viên nhau làm việc này việc kia, kiếm thêm
để sống qua ngày. Giờ cả căn nhà này chỉ còn lại mình
tôi, nhiều lúc cũng cảm thấy tủi thân lắm các cô chú
ạ. Tôi không có đủ tiền để mua đồ vệ sinh cá nhân hay
vật dụng trong nhà, mái nhà hỏng cũng chưa sửa
được.” – Bà Huê tâm sự mà mắt đã rơm rớm.
Hiểu rõ những hậu quả nghiêm trọng của thiên tai bão lũ
mà người dân phải hứng chịu, AFV đã kết hợp cùng tổ chức
ActionAid Việt Nam và Hội Nhà Báo tỉnh các tỉnh Thừa
Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi triển khai
chiến dịch “Cùng nhau chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ
hơn – Cùng hành động vì miền Trung”. Chiến dịch tập trung

Ảnh 2: Bà Huê đến
nhận gói hỗ trợ
bao gồm chăn, gối
và vật dụng cá nhân

Khoảnh khắc được nhận gói hỗ trợ từ AFV, bà Huê không
giấu được vui mừng: “Cảm ơn các nhà tài trợ, các cán bộ
cấp phát đã quan tâm, cứu trợ cho quê tôi trong thời gian
bão lũ này. Từ giờ tôi sẽ không phải lo bị rét nữa và có thể
chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.”
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.”

Hãy cùng chúng tôi đồng hành với đồng
bào miền Trung để vượt qua khó khăn sau
đợt bão lũ lịch sử ngay hôm nay!
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Ảnh 3: Thu (thứ ba từ phải sang) cùng các bạn khoe
các sản phẩm làm từ đồ nhựa tái chế

“Con xin chào Nhà tài trợ, con tên là Nguyễn Thị Thanh
Thu. Con năm nay 13 tuổi, hiện đang học lớp 8 trường
THCS Phan Chu Trinh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk
Lắk. Gia đình con có 5 người: Bố mẹ, anh trai, chị gái và
con. Mẹ con bị bệnh đau mắt đã mấy năm nay rồi, mắt
mẹ bị nhòe cả đi, nhìn không rõ nữa nên không làm
việc được. Anh trai con phải đi làm từ sớm, phụ giúp
bố kiếm tiền nuôi 2 chị em con ăn học.
Bố mẹ con bảo căn bệnh mắt của mẹ là hậu quả của
việc phải sinh sống trong môi trường ô nhiễm, độc hại
trong 1 khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, do cuộc sống
còn nhiều khó khăn, cả nhà con không có khả năng
chuyển nơi ở, cải thiện môi trường sống. Bố mẹ con rất
lo lắng, không những sợ bệnh tình của mẹ ngày càng
nặng hơn, mà còn sợ chúng con cũng bị mắc phải
những bệnh tương tự. Từ đó con cũng hiểu thêm được
tầm quan trọng của môi trường sống đối với sức khỏe
con người.

Ảnh:
Châu đang
sayrác
sưa
viết
Ảnh 4: Thu chia sẻ với các bạn về tác hại của
thải
thư cảm ơn tới
nhựa trong buổi truyền thông do AFV tổ chức
Nhà tài trợ.
Trong các giờ chào cờ hay hoạt động ngoại khóa ở
trường, con hay được nghe thầy cô chia sẻ về việc bảo
vệ môi trường. Con rất thích các hoạt động trong

chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” do AFV
tổ chức. Chúng con được các cô chú AFV hướng dẫn
thảo luận về 5 cam kết mỗi lớp sẽ thực hiện để giảm
thiểu rác thải nhựa hàng ngày. Bọn con được phát cho
1 tờ giấy A0, cùng 1 hộp màu để trang trí cho bản cam
kết của mình. Các bạn ai nấy đều rất thích thú và tự hào
khi được chia sẻ thành quả của lớp mình với mọi người.
Nhờ có buổi truyền thông do AFV tổ chức, không chỉ
chúng con mà cả các thầy cô, bố mẹ cũng đều hiểu
hơn về tác hại nặng nề của rác thải nhựa đối với môi
trường, cuộc sống và sức khỏe của con người và các
loại sinh vật khác. Chúng con sẽ giảm thiểu tối đa việc
thải rác nhựa, và sử dụng những sản phẩm sinh học
phân hủy hoàn toàn để thay thế. Con xin cảm ơn AFV
đã giúp chúng con nâng cao nhận thức về tác hại của
rác thải nhựa, trang bị cho chúng con những kiến thức
hữu ích để bảo vệ môi trường, thiên nhiên.”

Ảnh 5: Thu và chị
đang phân loại
rác thải tại gia đình

Nhận thấy những hậu quả nghiêm trọng của việc thải rác
nhựa bừa bãi lên hệ sinh thái và môi trường sống của
người dân, AFV đã triển khai chiến dịch “Trường học
không rác thải nhựa” vào tháng 09/2020 tại 10 trường
Tiểu học và THCS ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.
Chiến dịch đã thành công trong việc kêu gọi các em học
sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia. 95% các học sinh
có những hành động thiết thực như cam kết không sử
dụng đồ nhựa trong 1 ngày cho tới 1 tháng.
Ngoài ra, chương trình cũng hợp tác với các trường để
tuyên truyền, hướng dẫn học sinh phân loại rác thải ở
trường cũng như ở nhà, khuyến khích học sinh sử dụng
bình nước thủy tinh, lá chuối, lá sen để thay bao ni lông,
hộp xốp… Đồng hành cùng với những nỗ lực của chính
phủ Việt Nam, dự kiến đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở
thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu
rác thải nhựa đại dương, nâng cao chất lượng môi trường
sống, đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em trên
mọi miền đất nước.
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HUYỆN HÀ QUẢNG
TỈNH CAO BẰNG
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Tổ chức chiến dịch “Trường học
không rác thải nhựa” cho 1560
học sinh và giáo viên tại 14
trường Tiểu học và Trung học cơ sở.

HUYỆN KẾ SÁCH

TỈNH SÓC TRĂNG

Tổ chức 3 cuộc thi truyền thông
về phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro
thiên tai và thích ứng với biến
đổi khí hậu bằng hình thức sân
khấu hóa cho gần 350 người dân
thuộc địa bàn 3 xã.

Hỗ trợ dụng cụ học tập và nâng
cao cơ sở vật chất cho 03 trường
mầm non và tiểu học với tổng ngân
sách tài trợ hơn 130 triệu đồng.

Tổ chức 3 khóa tập huấn về
Quyền trẻ em cho 90 em học
sinh tại các trường tiểu học trên
địa bàn 3 xã.
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HUYỆN KRÔNG BÔNG
TỈNH ĐẮK LẮK
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Tổ chức hội thảo nâng cao chất
lượng chăm sóc sức khỏe sinh
sản và tình dục cho hơn 100 phụ
nữ và thanh niên dân tộc thiểu số
tại 14 xã/thị trấn.

HUYỆN NHO QUAN
TỈNH NINH BÌNH

Tổ chức các lớp tập huấn sơ cấp
cứu cho tổng cộng 315 người
dân (trong đó ưu tiên người
khuyết tật và gia đình) tại địa bàn
của 3 xã.

Tổ chức 10 khóa tập huấn về kỹ
năng phòng chống bạo lực và
xâm hại tình dục cho 250 em học
sinh tại 10 trường Tiểu học và
Trung học cơ sở ở 3 xã.

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao
năng lực bảo vệ trẻ em trong
cộng đồng khi có thiên tai cho
35 cán bộ cấp huyện và xã, và
lãnh đạo các trường học.

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
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