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THỰC ĐỊA DỰ ÁN 

“CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO 50 HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO Ở Q8, TP HCM” 

Chiều ngày 01/11/2017, 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 thăm dự án “Cung cấp 

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 Trung tâm LIN, FFSC và cộng đồng trao tặng bình nước cho người dân 

( Ảnh: Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách) 
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Người dân trong xóm nghèo đang vui mừng và chuyển thùng đựng nước về nhà của mình 

( Ảnh: Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách) 

Dự án được triển khai từ 11/2017 – 11/2018 với 

các hoạt động: hỗ trợ thùng đựng nước sinh 

hoạt và cung cấp nước sạch sinh hoạt. Trong 

niềm vui của hoạt động đầu tiên của dự án -  

cung cấp thùng đựng nước cho người dân, ngày 

01/11/2017, Chương trình Rút Ngắn Khoảng 

Cách cùng với các nhà tài trợ, những người 

quan tâm trong cộng đồng đã trao tặng 50 thùng 

đựng nước cho 50 hộ dân nghèo trong xóm 

nhập cự và đến thăm hỏi các hộ gia đình hưởng 

lợi từ dự án. "10 năm ở đây, cũng là 10 năm mà ngày nào cũng phải đi thật xa để mua nước 

về nấu ăn, tắm giặt. Chưa bao giờ tui dám mơ được một ngày như thế này...", ông Tám 

năm nay 65 tuổi từ Long An lên lập nghiệp chia sẻ.   

                                                                                                                          Yên Phúc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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