RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 2014
Tiếp cận với giáo dục

XOA DỊU NỖI ĐAU BỆNH NHI

TÊN TỔ CHỨC
Nhóm CTXH Bệnh viện HAPPIER
SỨ MỆNH
Happier là tổ chức giúp trẻ có tâm lý vững vàng hơn khi đối diện với sự sợ hãi
của bệnh tật, vượt qua nỗi đau của các di chứng để trở thành hạt nhân nghị
lực, lan tỏa sức mạnh ý chí cho các trẻ cùng cảnh ngộ và cộng đồng.
THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
Tháng 10/2014 – Tháng 10/2017

Xem bản đề xuất dự án đầy đủ
Xem slide trình bày về dự án

SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN
Nâng cao nhận thức của phụ huynh.

Bình chọn cho dự án tại đây

Hướng dẫn cho phụ huynh kiến thức, kỹ năng chăm sóc bệnh nhi và cách giúp trẻ ổn định tâm
lý
Hướng dẫn cho phụ huynh kiến thức, kỹ năng chăm sóc bệnh nhi và cách giúp trẻ ổn định tâm
lý điều trị bệnh tốt hơn.
Dự án không chỉ giúp tăng tỷ lệ thành công trong điều trị cho bệnh nhi mà còn giúp mang lại
cuộc sống hạnh phúc hơn cho các em.
Đồng thời giúp phụ huynh nâng cao nhận thức trong việc cải thiện và quản lý sức khỏe thể
chất, tinh thần cho trẻ.
NGƯỜI HƯỞNG LỢI

540 lượt bệnh nhi, 270 lượt thân nhân bệnh nhi tại khoa tim, phỏng, chỉnh hình. Tình nguyện
viên nhóm Happier, nhân viên y tế trong bệnh viện.
HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Nâng đỡ tâm lý bệnh nhi qua công cụ, vui chơi

www.linnarrowthegap.org

RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 2014
Tiếp cận với giáo dục
Hỗ trợ thêm kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, giúp họ xoa nhẹ nỗi đau cho con và hợp tác điều
trị, giúp trẻ chóng hồi phục.
Tập huấn nâng cao năng lực làm việc cho tình nguyện viên
CHI PHÍ
Tổng chi phí cần tài trợ: 250.316.400 VND/năm
TÁC ĐỘNG MONG ĐỢI
Nếu trẻ có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý khi đối diện với bệnh tật, cha mẹ sẽ biết cách tự ổn
định tâm lý cho mình và nâng đỡ tâm lý cho con.
- Cha mẹ sẽ biết chăm sóc bệnh nhi đúng cách, hợp tác tốt với bệnh viện trong quá trình điều
trị và sau khi xuất viện.

Bình chọn cho dự án tại đây

Xem bản đề xuất dự án đầy đủ
Xem slide trình bày về dự án

www.linnarrowthegap.org

