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SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN
Lớp học tình thương II ở Cầu Hàn ra đời từ năm 2000 và cư ngụ tại Khu Phố 3 Phuờng Tân
Thuận Tây, Quận 7. Trong năm học 2013-2014 Trường Tình Thương II có 65 em từ lớp 1 đến
lớp 5. Trường này được trường Tiểu Học Nguyễn Thị Ðịnh đỡ đầu về chương trình học cũng như
sổ sách, học bạ nhằm giúp các em có đầy đủ giấy tờ pháp lý của một học sinh học cấp 1. Các
em học hoàn toàn miễn phí, đa số các em dến trường còn nhiều khó khăn về cái ăn cái mặc,
sách vở cũng như thiếu sự quan tâm của gia đình vì cha mẹ bận kế sinh nhai. Do cha mẹ đi làm
quá sớm,nhiều em dến trường với bụng đói nên nhiều lúc các em không theo kịp bài giảng của
thầy cô, không thi đua học tập nổi cùng các các bạn, đang học có em bị ngất xỉu vì mệt nhân
viên dự án phải cho em uống sữa để em phục hồi sức khỏe dần...
Nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về thể lực và trí lực, dự án sẽ cung cấp bữa ăn trưa cho 40
trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhất. Sau đó các em nghỉ trưa tại dự án. Chiều, 13g30 các em sẽ
học văn hóa, hoặc đọc sách tại trường đến 4 giờ các em sẽ ra về.
Ðể nâng cao trình độ học vấn và hiểu biết của trẻ em ở Lớp học Tình thương II, Dự án Cầu Hàn
đề nghị hỗ trợ phòng đọc sách của dự án được hoàn thiện thêm nhiều loại sách thiết thực và
hữu ích đối với trẻ nhằm giúp các em hăng say đọc sách. Ðọc sách không những để mở mang
kiến thức mà còn giúp các em đọc sách vì niềm vui, vì ham thích.
Ngoài ra các em còn tham gia các hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe của các
em.
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NGƯỜI HƯỞNG LỢI
Trẻ nhập cư không có điều kiện đến trường, đa số các em bị suy dinh duỡng.

Đối tượng trực tiếp: gồm 100 trẻ em nhập cư
Đối tượng gián tiếp: bao gồm 300 trẻ em có nguy cơ và phụ huynh trên 3 cộng đồng P. Tân
Kiểng, Tân Hưng và Tân Thuận Tây

Tiêu chí chọn người hưởng lợi: trẻ nhập cư nghèo và gia đình đang sống ở 3 cộng đồng trên.
HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Nâng cao năng lực cho trẻ nhập cư và cộng đồng:
˖
˖
˖
˖
˖

Củng cố thư viện đọc sách và thu hút trẻ tham gia đọc sách
Tập huấn cho 20 cộng tác viên về sức khỏe sinh sản VTN
Tập huấn cho 20 trẻ nòng cốt về các chủ đề: SKSS, HIV/AIDs, XHTD
Chương trình tập huấn TOT về sức khỏe sinh sản VTN ( 25 em/lần)
Truyền thông cho 40 phụ huynh về các chủ đề: SKSS, XHTD, HIV/AIDs

Phát triển thể lực cho trẻ nhập cư:
˖
˖
˖
˖

Học văn hóa mỗi ngày tại Dự án để nâng cao trình độ văn hóa

Hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao cho trẻ
Cung cấp bữa ăn trưa cho 40 trẻ nhập cư khó khăn nhất
Báo cáo 6 tháng và cuối năm

CHI PHÍ
Tổng chi phí: 225,200,000 VND/năm
TÁC ĐỘNG MONG ĐỢI
- 99% học sinh cuối năm được lên lớp thẳng, trong đó có 70% học sinh dạt loại khá và giỏi;
- Hỗ trợ dinh duỡng cho 80% trẻ nhập cư dang theo học tại lớp học tình thương; các em tăng
cân hàng tháng.
- 50% trẻ ham thích đọc sách và tham gia thường xuyên hội thi đọc sách.
- Tạo sân chơi giải trí lành mạnh và nâng cao về thể lực cho các em nhập cư.
-Tăng cuờng 40% công tác phối hợp giữa Cán bộ chính quyền địa phương và nguời dân trong
cộng đồng;
- Giảm 50% nạn thụ thai ngoài ý muốn của trẻ vị thành niên trong khu vực;
- Tăng kiến thức và khả năng cho 50% phụ huynh về việc nuôi và giáo dục con cái;
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