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NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI 

 

TÊN TỔ CHỨC 

Nhóm Nụ Cười – Bạn Thầy Hùng    

SỨ MỆNH 

Giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có điều kiện để tiếp cận bình đẳng với 

giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội, và có các cơ hội phát triển 

trong tương lai.  

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Tháng 10/2014 – Tháng 10/2016 

SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN  

Trẻ em Nụ Cười luôn đối mặt với nguy cơ bỏ học, lao động sớm, mất người thân, và xuất thân 

nghèo khó cản trở sự phát triển của các em. Dự án giúp các em có cuộc sống và sức khỏe ổn 

định, tiếp tục tiếp cận giáo dục bằng cách cấp học bổng, dạy kèm, cho các em địa điểm sinh 

hoạt, học tập, vui chơi giải trí. Dự án cũng tham vấn cho gia đình để hỗ trợ các em tiếp tục nỗ 

lực học tập. Nhờ đó các em không bị sa vào những hoạt động phạm pháp, tiếp tục chăm sóc 

sức khỏe, giúp đỡ gia đình, vượt qua nghèo đói, bệnh tật và khó khăn.  

NGƯỜI HƯỞNG LỢI 

40 trẻ em nghèo ở Tp. HCM bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, và gia đình các em. Để tham gia, các 

em phải đang học văn hóa, đến sinh hoạt thường xuyên với nhóm. Dự án còn gián tiếp nâng 

cao nhận thức cộng đồng, giúp xóa bỏ kỳ thị với HIV/AIDS.  

HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

Tiếp cận giáo dục: Trao học bổng, tổ chức dạy kèm văn hóa, trao cho trẻ môi trường học tập 

thuận lợi  

Sinh hoạt tập thể ngoài trời TNV dạy kèm cho trẻ                              Phụ huynh cùng chuẩn bị 

bữa trưa 

Niềm vui khi làm xong món 
đồ chơi 

 

Xem bản đề xuất dự án đầy đủ 

Xem video trình bày về dự án đề xuất 

đủ 
Bình chọn cho dự án tại đây 

http://www.linvn.org/images/NTG2014-SmileGroup-VN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hIa_bs6_I1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hIa_bs6_I1I&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/12irIZJQ_ld9L7BgCWiFW97T_lmV0MpGUksDv-U-FwCI/viewform
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Y tế, dinh dưỡng: Theo sát việc chăm sóc y tế của các em, cung cấp bữa ăn dinh dưỡng 2 

buổi/tuần cho trẻ; 

Các hỗ trợ khác: Tổ chức các lớp ngoại khóa: vẽ, yoga, tập huấn kỹ năng sống, vui chơi, bơi lội, 

dã ngoại, thăm hỏi gia đình hàng tháng và hỗ trợ kịp thời khi có khó khăn đột xuất.  

CHI PHÍ  

Tổng chi phí: 900,000,000 VND 

TÁC ĐỘNG MONG ĐỢI 

Ưu tiên của dự án là các em khỏe mạnh, không bỏ học, lao động sớm, vi phạm pháp luật, vv., 

thay đổi nhận thức của gia đình và xóm giềng để cùng hỗ trợ các em. 

Dự án mong muốn tác động đến cuộc sống của các em và gia đình theo hướng tích cực nhất, 

đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của họ về sức khỏe, y tế, tạo sự ổn định về cả vật chất và tinh 

thần. 

Dự án định hướng cho các em thoát khỏi nghèo khó và bệnh tật qua tiếp cận với giáo dục, ảnh 

hưởng tích cực của thầy cô và bè bạn, hướng nghiệp và rèn luyện nhân cách sống để có tương 

lai tươi sáng hơn. 
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