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THỰC ĐỊA DỰ ÁN 

“CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO 50 HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO  

Ở QUẬN 8, TP HCM LẦN 2” 

Sáng ngày 10/12/2017, Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách cùng các Tổ chức phi lợi 

nhuận, những người quan tâm trong cộng đồng đã đến Trung tâm Phát huy Bình An, 

quận 8, Tp HCM trực thuộc Tổ chức Bạn Trẻ em Đường Phố (FFSC) để tham dự “Lễ 

khánh thành máy lọc nước sạch cho 50 hộ gia đình nghèo ở quận 8, Tp HCM”. Đây là dự 

án được nhận tài trợ 118.107.000 VNĐ của Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách Vòng 

II/2017. 

Dự án “Cung cấp nước sạch cho 50 hộ gia đình nghèo ở quận 8, Tp HCM” được FFCS 

triển khai với mong muốn mang lại nguồn nước sạch sinh hoạt, một cuộc sống mới tràn 

đầy sức khỏe cho những người dân nhập cư đang sinh sống trong xóm nghèo tạm bợ khu 

đất dự án treo quận 8, Tp HCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách và người dân cắt băng khánh thành  

( Ảnh: Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách) 
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Hệ thống cung cấp nước sạch bao gồm 03 máy lọc, 01 bồn chứa nước sạch và 01 chứa 

nước tái sử dụng với thể tích 250 lít. Dự kiến khi máy lọc đưa vào hoạt động sẽ cung cấp 

200 lít nước sạch/ngày cho 50 hộ gia đình khó khăn đang thiếu nước sạch để uống. 

"Các hộ gia đình đến từ nhiều nơi khác nhau và đang sống trong khu đất quy hoạch, nhà 

cửa vì vậy cũng tạm bợ. Thiếu các điều kiện sinh hoạt tối thiểu như điện, nước nên làm 

cuộc sống của họ càng khó khăn và vất vả", Sơ Thu Hạnh - Đại diện FFSC cho biết. 

 

 

Hệ thống máy lọc nước tại Trung tâm Phát Huy Bình An  

( Ảnh: Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách) 
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