Thông cáo báo chí
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ 12.889 hộ dân và khoảng 4.800 trẻ em
miền Trung phục hồi sau lũ lụt với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu.
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020 – Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới chung tay
hỗ trợ 12.889 hộ gia đình và khoảng 4.800 trẻ em vùng lũ thuộc tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa ThiênHuế. Dưới sự tài trợ của Bộ phận Bảo vệ Dân sự và Hoạt động Viện trợ Nhân đạo Châu Âu (ECHO) trong
khuôn khổ dự án Ứng phó Lũ lụt Khẩn cấp tại Miền Trung Việt Nam, với tổng giá trị ngân sách lên tới hơn
22 tỉ đồng (800.000 Euro), các hoạt động can thiệp hướng đến mục tiêu khắc phục hậu quả của lũ lụt, đặc
biệt là việc thiếu nước sạch và trẻ em bị gián đoạn việc học.
Dự án phối hợp giữa Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới được thực hiện trong 4 tháng
(từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2021). Các gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm bộ dụng cụ học tập, dụng cụ gia
đình và bộ dụng cụ vệ sinh tại gia đình và trường học sẽ được cấp phát nhằm kịp thời đáp ứng những nhu
cầu cấp thiết của người dân, qua đó hỗ trợ các hoạt động ứng phó của Chính phủ Việt Nam nói chung và
chính quyền địa phương nói riêng. Hoạt động được thiết kế dựa trên kết quả Đánh giá Thiệt hại và Nhu
cầu do các cơ quan chính phủ và các tổ chức nhân đạo thực hiện, cũng như các báo cáo của cơ quan các
cấp Trung ương và địa phương.
Cụ thể, hoạt động hợp tác giữa Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới bao gồm những nội
dung sau: (1) Cải thiện tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn và vệ sinh thông qua việc cung cấp các bể chứa
nước, dụng cụ chứa nước, các công trình và hóa chất xử lý; (2) Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng của lũ lụt duy
trì việc học tại nhà và trường học thông qua việc cung cấp bộ dụng cụ và đồ dùng học tập; và (3) Tạo điều
kiện cho các hộ dân bị ảnh hưởng duy trì cuộc sống hàng ngày thông qua việc cung cấp bộ dụng cụ gia
đình. Dự án cũng sẽ tăng cường tích hợp kế hoạch ứng phó rủi ro vào các kế hoạch hành động sớm/ cảnh
báo sớm của địa phương để giúp người dân phòng bị tốt hơn trước những thiên tai sắp xảy ra. Công tác
bảo vệ an toàn cho trẻ em và người hưởng lợi sẽ được đặc biệt chú trọng trong các hoạt động của dự án.
“Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cảm thông sâu sắc với những gia đình đang trải qua mất mát, bị di dời và
chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do bão lũ. Chuỗi thiên tai này đang làm gia tăng những tác động nặng nề
của đại dịch COVID-19 lên đời sống của những người dễ bị tổn thương. Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cam
kết hành động để kịp thời hỗ trợ khắc phục những khó khăn mà trẻ em và cộng đồng đang trải qua, và sẽ
phối hợp chặt chẽ với Nhóm Quản lý Thiên tai Việt Nam, các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức nhân đạo
quốc tế, trong đó có Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, và các bên liên quan khác để nhanh chóng đạt được mục tiêu
này.” - bà Trần Thu Huyền, Trưởng Đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cho biết.
Bà Dragana Strinic, Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam chia sẻ: “Hàng loạt cơn bão tại
miền Trung Việt Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống con người. Trẻ em là một trong những
nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất do gián đoạn học tập và môi trường sống không an toàn. Tổ chức Cứu
trợ Trẻ em ưu tiên các biện pháp can thiệp tới những trẻ em khó khăn nhất để các em có được một môi
trường học tập an toàn, nơi mà cả thế chất và tinh thần đều được đảm bảo.”
Tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2020, có tới 7,8 triệu người đang sinh sống trong khu vực chịu ảnh hưởng
của chuỗi sự kiện thời tiết cực đoan, trong đó có 1,5 triệu người, bao gồm trẻ em, chịu ảnh hưởng trực
tiếp , đối diện với nguy cơ mắc bệnh, thiếu hụt dinh dưỡng, tai nạn thương tích và tử vong. Nhiều gia đình

đã bị chia cắt và trẻ em không được đến trường, thực tế này tiềm tàng nhiều rủi ro đối với sự an toàn của
trẻ em.
###
Về Liên minh Châu Âu:
Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên là nhà tài trợ hàng đầu thế giới về viện trợ nhân đạo. Thông
qua Bộ phận Bảo vệ Dân sự và Hoạt động Viện trợ Nhân đạo Châu Âu (ECHO), Liên minh Châu Âu đã hỗ
trợ hàng triệu nạn nhân của các cuộc xung đột và thảm họa mỗi năm. Với trụ sở chính tại Brussels và mạng
lưới văn phòng toàn cầu, Liên minh Châu Âu cung cấp hỗ trợ cho những nhóm người dễ bị tổn thương
nhất trên cơ sở nhu cầu nhân đạo.
Về Tổ chức Cứu trợ Trẻ em:
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em bắt đầu hoạt động tại Việt nam từ năm 1990. Kể từ đó, chúng tôi đã mở rộng các
chương trình gồm 6 lĩnh vực chính: Giáo Dục, Sức Khỏe và Dinh Dưỡng, Bảo vệ Trẻ Em, Quản Trị Quyền
Trẻ Em, Giảm Nghèo Cho Trẻ Em, Giảm Nhẹ Rủi Ro Thiên Tai và Ứng Phó Khẩn Cấp. Chúng tôi có đội ngũ
hơn 160 nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn kĩ thuật và quản lý chương trình. Trong quá trình thực
hiện các chương trình, chúng tôi hợp tác với các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư
nhân cũng như các viện nghiên cứu. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy những đột phá trong việc quan
tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho các em. Chúng tôi tin
rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có một tương lai. Trên toàn thế giới, chúng tôi giúp trẻ em có một khởi
đầu khỏe mạnh, cơ hội được học tập và bảo vệ khỏi nguy hại. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể cho trẻ
em – trong cuộc sống hàng ngày và những thời điểm khủng hoảng – để thay đổi cuộc sống của các em và
tương lai tất cả chúng ta.
Về Tổ chức Tầm nhìn Thế giới:
Tầm nhìn Thế giới (World Vision) là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng
cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. Tầm nhìn Thế giới giúp đỡ tất cả
mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới.
Tầm nhìn Thế giới bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Từ đó đến nay, Tầm nhìn Thế giới đã phối hợp
với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các
chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn.
Các chương trình phát triển dài hạn của Tầm nhìn Thế giới đang được triển khai tại 37 huyện thuộc 18
tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tính đến tháng 11 năm 2020, Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cam kết phân bổ hơn 46 tỉ đồng (2 triệu đô la
Mỹ) cho Chương trình Ứng phó khẩn cấp và Phục hồi sớm sau lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng do mưa
bão triền miên gây ra ở miền Trung Việt Nam. Chương trình này hỗ trợ người dân và chính quyền giải
quyết những nhu cầu cấp thiết, sống còn, đồng thời giúp thúc đẩy quá trình tái tạo cuộc sống cho 18.764
hộ gia đình dễ bị tổn thương tại 3 tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt bao gồm Quảng Trị,
Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tuyên bố trách nhiệm: “Tài liệu này bao gồm các hoạt động viện trợ nhân đạo được thực hiên dưới sự hỗ trợ tài
chính của Liên minh Châu Âu. Các quan điểm được trình bày trên đây không được coi là phản ánh quan điểm của
Liên minh Châu Âu dưới bất kì hình thức nào, và Ủy ban Châu Âu không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng thông
tin nào trong tài liệu này.”
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