








Dự án Hy Vọng – Hỗ trợ nhu cầu phát triển của trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương 
bởi HIV/AIDS tại TP Hạ Long và thị xã Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 
do tổ chức HEKS tài trợ và được Trung tâm Nâng cao sức khỏe cộng đồng (CHP) triển 
khai từ tháng 9/2007.

Dự án được thực hiện dựa trên những nguyên tắc về quyền trẻ em bao gồm cả đáp ứng 
những lợi ích cần thiết nhất của trẻ, quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển và quyền 
tham gia của trẻ. Các hỗ trợ chính của dự án bao gồm hỗ trợ dinh dưỡng hàng tháng, hỗ trợ giáo 
dục đầu năm học, hỗ trợ tâm lý và các hoạt động vui chơi, giáo dục kỹ năng sống. Sau 3 năm thực 
hiện, với nỗ lực của CHP và đối tác là Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hạ Long, Hội Liên hiệp 
phụ nữ thị xã Cẩm Phả, dự án đã đạt được những mục tiêu cơ bản là cải thiện điều kiện sống của 
trẻ mồ côi và dễ bị tổn thương, huy động sự tham gia một cách chủ động của người chăm sóc vào 
việc quản lý và giám sát dự án cũng như nâng cao năng lực cho mạng lưới tình nguyện viên.

Cuốn sách nhỏ này tập hợp những câu chuyện, những hình ảnh, những suy nghĩ do chính 
người chăm sóc trẻ và trẻ hưởng lợi ghi lại như là những minh chứng sống động về tác động của 
dự án trong giai đoạn 3 năm đầu tiên (từ năm 2007 đến năm 2010).





5 năm trước, vừa đủ tuổi đến trường, Thanh đã phải 
trải qua một cú sốc nặng nề. Bố mất vì AIDS. Mẹ cũng 
nhiễm HIV, không còn khả năng lao động do thường xuyên 
ốm yếu. Nguồn thu nhập duy nhất để trang trải cuộc sống 
của 2 mẹ con là hơn 300.000đ mỗi tháng tiền cho thuê một 
phần căn nhà đang ở. Bữa ăn chính chỉ cốt có cái để cho vào 
bụng  tạo cảm giác no, đâu có những thứ “xa xỉ” như quả 
trứng, miếng thịt. Để có tiền đóng học phí cho con, mẹ Thanh 
đã đến nước phải giảm bớt cả cái khẩu phần ăn sơ sài ấy! 
“Cơm còn không đủ, chơi hoa nỗi gì”. Chị ngậm ngùi chịu lỗi 
với con, nhìn nó như nhìn ngọn cỏ gió đùa!

Tháng 9/2008, được nhận hỗ trợ của dự án, mỗi tháng 
mẹ con có thêm 360.000 đồng. Mẹ Thanh đã dành toàn bộ 
số tiền này để chăm chút cho bữa ăn hàng ngày của cháu. Giờ 
đây, chị có tiền mua sữa, mua xôi cho con ăn sáng. Bữa cơm 

Thanh cùng các bạn phường Cao Xanh tham gia biểu 
diễn văn nghệ trong một chương trình giao lưu do dự 
án tổ chức

CÂU CHUYỆN CỦA THANH



của cháu có thêm cá, tôm, thịt. Suốt 5 năm học đầu tiên, cháu 
Thanh đều là học sinh giỏi, được nhà trường tặng giấy khen. 
Đầu năm học 2009, cháu thi đỗ vào lớp chọn của trường tiểu 
học. Mặc dù biết học lớp chọn tốn kém hơn, các khoản đầu tư 
cho con học nhiều hơn nhưng chị tự tin khẳng định với cô giáo 
chủ nhiệm sẽ thu xếp được để cho cháu theo học lớp này. Chị 
đã tính rồi, tiền ăn cho cháu đã có khoản của dự án, các khoản 
đóng góp đầu năm đã được dự án hỗ trợ, phần đầu tư học tập 
hàng tháng cho cháu chị sẽ chắt bóp từ khoản cho thuê nhà. 
Cuộc sống của 2 mẹ con chị tuy vẫn còn chật vật nhưng đã lạc 
quan hơn rất nhiều. 

Chị Phượng kể lại những ngày đầu khi chồng vừa 
mất, bản thân nhiễm HIV rồi bị phản ứng thuốc ARV, 
chị hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Có những lúc chị 
muốn buông xuôi, để mặc đứa con gái cho số phận định đoạt. 
Khi dự án đến với cháu Thanh, chị tự thấy xấu hổ với mình 
trước kia. Với suy nghĩ “những người ở xa đến, không có quan 
hệ máu thịt với con mình mà còn lo lắng cho nó, mong muốn 

cho nó cuộc sống tốt đẹp thì mình không thể buông xuôi được”, 
chị đã lựa chọn thái độ sống tích cực hơn. Chị tìm đến các câu 
lạc bộ những người có HIV tại cộng đồng, luôn tham gia 
tích cực và có trách nhiệm vào những hoạt động của dự án 
Hy Vọng. Chị không còn thấy mặc cảm không lo được cho 
con vì với tiền hỗ trợ của dự án thì “Con người ta được 10 
phần, con mình cũng được 6, 7 phần”.  Những dịp lễ tết, con 
gái chị cũng được dự án cho quà bánh và tổ chức vui chơi như 
bạn bè. Khi nghĩ về tương lai của con gái, chị Phượng yên 
tâm bởi sau này khi chị qua đời, dự án sẽ là nơi để cháu nương 
tựa vào để tiếp tục học tập. Chị cũng có niềm tin chắc chắn 
rằng một đứa trẻ sớm có nhận thức về ân nghĩa và bổn phận 
như cháu Thanh, những hỗ trợ của dự án sẽ càng có ý nghĩa 
hơn và sẽ đạt được hiệu quả. 



Từ tháng 8/2007 đến tháng 10/2010, dự án Hy Vọng đã cung 
cấp hỗ trợ dinh dưỡng hàng tháng cho tổng số 106 trẻ với 

mức hỗ trợ hiện nay là 450,000 đồng/trẻ/tháng. Số tiền này 
được trao đến tận tay người chăm sóc trẻ để mua thực 
phẩm cho trẻ.

Từ tháng 8/2007 đến tháng 10/2010, dự án Hy Vọng đã cung 
cấp hỗ trợ dinh dưỡng hàng tháng cho tổng số 106 trẻ với 

mức hỗ trợ hiện nay là 450,000 đồng/trẻ/tháng. Số tiền này 
được trao đến tận tay người chăm sóc trẻ để mua thực 
phẩm cho trẻ.

Họa My 
và mẹ bên 

bức ảnh do 
Dự án tặng



Ông Trần Minh Giới – Giám đốc CHP trao quà của 
dự án cho trẻ nhân dịp đầu năm học mới 2007 – 2008

Cùng với hỗ trợ dinh dưỡng hàng tháng cho 
trẻ, đầu năm học, dự án hỗ trợ mỗi trẻ hơn 1 
triệu đồng mua sách vở, đồng phục, dụng cụ 
học tập, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể.

Hoạt động hỗ trợ giáo dục không chỉ giúp cho gia Hoạt động hỗ trợ giáo dục không chỉ giúp cho gia Hoạt động hỗ trợ giáo dục không chỉ giúp cho gia 
đình trẻ giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn hỗ trợ đình trẻ giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn hỗ trợ đình trẻ giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn hỗ trợ 
cho địa phương trong việc giảm thiểu học sinh bỏ cho địa phương trong việc giảm thiểu học sinh bỏ cho địa phương trong việc giảm thiểu học sinh bỏ 
học do khó khăn về kinh tế. học do khó khăn về kinh tế. học do khó khăn về kinh tế. 
(Trích Báo cáo Đánh giá cuối kỳ dự án năm 2010)(Trích Báo cáo Đánh giá cuối kỳ dự án năm 2010)(Trích Báo cáo Đánh giá cuối kỳ dự án năm 2010)



Bố mất vì AIDS khi Hậu mới 1 tuổi. 1 năm sau, 
vì mặc cảm với hoàn cảnh gia đình, mẹ cũng bỏ nhà đi để 
cháu lại cho ông bà ngoại đã gần 80 tuổi nuôi nấng. Từ đó 
đến nay, mẹ cháu không hề liên lạc lại với gia đình. Tiền 
lương mất sức 804,000 đồng/tháng của bà ngoại chỉ đủ cho 
3 người duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu. 3 người sống tạm 
bợ trên nóc một bể nước trong khu lao động nghèo. Bà ngoại 
71 tuổi vẫn hàng ngày đi nhặt đồng nát và bán bánh mỳ đêm 
để có thêm tiền lo cho cháu ăn học. Đầu năm học, bà đi vay 
tiền các nhà xung quanh đóng tiền học cho cháu sau đó lau 
nhà, dọn nhà thuê cho họ để trừ nợ dần. 

Sống thiếu tình thương yêu của bố mẹ từ khi mới chập 
chững biết đi, lại ở vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, những 
năm đầu đi học, Hậu rất rụt rè, thường so sánh mình với các 
bạn khác. Cháu rất ít khi tham gia các hoạt động ngoại khóa 
của nhà trường vì mỗi lần tham gia lại phải đóng thêm tiền. 

CHUYỆN CỦA HẬU

Hậu và các bạn vẽ tranh giới thiệu về nhóm của mình 
trong buổi tập huấn kỹ năng sống cho trẻ do dự án 
tổ chức



Đi học về, Hậu chỉ quanh quẩn với bà, không dám tiếp xúc, 
chuyện trò với mọi người. 

Năm 2007, Hậu lên lớp 4, các cô, các bác ở Hội phụ 
nữ hay đến nhà Hậu, kiên nhẫn hỏi chuyện. Tháng nào các 
bác ở Hội phụ nữ cũng đến nhà hỏi thăm Hậu, xem sổ học 
bạ của Hậu mang tiền hỗ trợ từ dự án đến cho Hậu. Từ khi 
có thêm tiền hỗ trợ, suất ăn trưa bà ngoại chuẩn bị cho Hậu 
ăn tại trường có thêm khi thì tôm, lúc thêm trứng. Bà cũng 
không còn phải đi bán bánh mỳ dạo ban đêm để sáng mai có 
tiền cho cháu ăn sáng nữa. 

Năm học này, Hậu đã học cấp II, phải đi bộ ra 
trường học cách nhà hơn 1km. Niềm mơ ước của Hậu là 
có được chiếc xe đạp để đi học. Ngày trước, có nơi bán chiếc 
xe đạp cũ chỉ hơn 100,000 đồng, bà muốn mua để dành khi 
cháu lớn cho cháu đi học mà không đủ tiền. Năm nay, có tiền 
hỗ trợ giáo dục đầu năm của dự án cùng với số tiền bán đồng 
nát của bà, sau khi đóng các khoản sách vở, quần áo cho cháu, 
bà nhất định sẽ mua 1 chiếc xe cũ cho Hậu đi học. Đây là một 
khoản mua sắm lớn mà nếu không có hỗ trợ của dự án bà sẽ 

không thể thực hiện được. 
Mỗi ngày bà ngoại đều nhắc Hậu rằng các bác quan 

tâm đến con, cho con tiền để ăn học thì con phải cố gắng thật 
nhiều cho bằng bạn bằng bè. Hậu nghe lời bà, rất chăm học 
và ngoan ngoãn. Hậu học giỏi nên được các bạn nể phục, dần 
dần Hậu quen với bạn bè hơn. Bây giờ, bà ngoại cũng có 
tiền mỗi khi Hậu xin để đóng tiền tham gia hoạt động ngoại 
khóa của nhà trường. Những dịp lễ tết như Tết cổ truyền, 
tết trung thu, tết 1/6, dự án tặng Hậu quà và đưa Hậu đi 
chơi giao lưu với các bạn ở các phường khác. Tham gia tết 
thiếu nhi 1/6 vừa rồi, Hậu cùng các bạn vẽ tranh về phường 
mình rồi xung phong lên thuyết trình về bức vẽ đó. Mỗi lần 
đi chơi như vậy, Hậu vui vẻ lắm, Hậu thấy mọi người quan 
tâm đến mình, không bỏ quên mình. Hậu không còn thấy 
mình thua thiệt so với các bạn khác nữa. Hậu không còn rụt 
rè nữa. 

Năm học mới này, Hậu được cô giáo và các bạn bầu 
làm lớp trưởng bởi thành tích 6 năm liền đạt học sinh giỏi và 
tự tin, nhận thức tốt so với các bạn cùng lứa. 



Tranh do nhóm trẻ tự trang trí trong một chương trình giáo dục kỹ năng sống do dự án tổ chức

Tranh của cháu Lại Trung Sỹ - P. Yết Kiêu, TP. Hạ Long



Hỗ trợ tâm lý cho trẻ được dự án thực hiện 
thông qua tập huấn kỹ năng sống, tổ chức 
sinh hoạt văn nghệ, giao lưu theo chủ đề và 
tặng quà các dịp lễ, tết (ngày 1/6, Tết Trung 
thu, Tết cổ truyền). Trẻ có thành tích học 
tập xuất sắc được dự án đặc biệt quan tâm, 
khuyến khích bằng các hoạt động cụ thể: 
tổ chức tham quan vịnh Hạ Long, tuyên 
dương, tặng quà.

Tập huấn 
kỹ năng sống 

cho trẻ

Các đội chơi của phường Cao Thắng, Cao Xanh và Yết Kiêu 
trong một chương trình giao lưu do dự án tổ chức



Hương
và mẹ



Tranh của cháu Phạm Đức Sang – phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long



Bố mất vì AIDS khi Trâm mới vài tháng tuổi. 
Mẹ tái giá sinh thêm được 2 em, em trai sinh năm 2003, em 
gái sinh năm 2006, cả 2 đều không biết mặt bố. Năm 2007, 
mẹ cháu mất để lại 3 con gái cho bà ngoại 55 tuổi nuôi dưỡng. 
Bà nuôi 3 cháu gái và ông ngoại bị ốm nằm liệt giường bằng 
khoản lương hưu 700,000 đồng/tháng.

Đối với gia đình Trâm, mốc thời điểm dự án đến với 
gia đình tháng 9/2007 rất có ý nghĩa. Khi đó mẹ cháu vừa 
mất chưa đầy 2 tháng, Trâm học lớp 3, em thứ 2 lên 4 tuổi, 
em gái út 1 tuổi. Đối với ông bà, gánh nặng nuôi 3 đứa cháu 
ngoại đỡ đi rất nhiều khi Trâm được dự án bảo trợ hàng 
tháng. Nhờ đó bà có điều kiện để lo lắng cho 2 em của Trâm 
được nhiều hơn, nhất là đứa em gái rời mẹ khi mới 1 tuổi. 
Những đứa trẻ quá nhỏ để ý thức được giá trị kinh tế của 
những hỗ trợ từ dự án nhưng chúng nhận biết được sự quan 

CHUYỆN CỦA TRÂM

Trâm cùng các bạn thi nấu ăn trong một chương trình 
sinh hoạt do dự án tổ chức.



tâm từ cộng đồng. Ấn tượng vê những lần được tặng quà, 
được các cô, các bác tổ chức cho vui chơi với các bạn sẽ ảnh 
hưởng rất đậm và sâu trong tâm trí bé Trâm. Bà ngoại kể 
rằng, tết cổ truyền năm 2009, cháu được các cô ở dự án mua 
cho chiếc áo len. Bây giờ đã lớn, không mặc vừa chiếc áo đó 
nữa nhưng cháu rất quý, vẫn hỏi bà cất riêng áo cho cháu. 
Những lần được đi chơi về, cháu kể đi kể lại với bà về các bạn, 
các cô ở dự án. Lần cô Phương ở Hội phụ nữ Hạ Long 
đến nhà thăm, bé Trâm và cậu em trai tíu tít mang bộ đồ 
chơi cá ngựa được dự án tặng dịp tết thiếu nhi rủ cô cùng chơi. 
Từ nhỏ đến giờ Trâm không khi nào có đồ chơi nên món đồ 
đó được Trâm coi như vật báu. Bé vẫn nhớ cô Phương hẹn 
nếu chăm học, có phiếu cháu ngoan Bác Hồ thì tết Trung 
thu này sẽ được đi phá cỗ, chơi với các bạn khác. Trâm cũng 
muốn 2 em của mình được đi chơi, được phá cỗ nên bé dạy các 
em hát, đọc truyện cho các em nghe. Bé dặn nếu cô Phương 
đến thì các em phải biết chào cô, hát cho cô nghe thì sẽ được 
đi chơi với chị. 

Bà ngoại vui lắm. Bà đi sinh hoạt câu lạc bộ “Ông 

bà nuôi cháu mồ côi do HIV/AIDS”, nghe mọi người kể 
chuyện các cháu, bà biết rằng cháu của bà không mang nặng 
tâm lý cô đơn, mặc cảm, rụt rè như nhiều bạn mồ côi khác. 
Bà ngoại mong sao, những hỗ trợ nhiều mặt của dự án sẽ 
giúp các cháu phát triển tích cực trong cuộc sống tương lai 
sau này.

Tranh miêu tả một phần chơi trong chương trình 
giao lưu do dự án tổ chức của cháu Phan Thùy Dung – 

xã Đại Yên



Tặng ảnh lưu niệm cho trẻ là một hoạt động 
mang nhiều ý nghĩa của dự án. Những tấm 
ảnh được làm công phu không chỉ là món 
quà “trong mơ” của những đứa trẻ chịu nhiều 
thiệt thòi mà còn chuyển tải thông điệp động 
viên, khuyến khích trẻ vươn lên để hướng tới 
tương lai tương sáng.

Ảnh dự án 
tặng cháu 
Trần Thu Thảo, 
phường Cao Thắng, 
TP. Hạ Long



Hợp phần Nâng cao năng lực cho đối tác, tình nguyện 
viên và đối tượng hưởng lợi của dự án được thực hiện 
thông qua các khóa tập huấn về kỹ năng tư vấn tâm lý, 
tình cảm cho trẻ mồ côi và khóa tập huấn về Quyền trẻ 
em và sự tham gia của trẻ. 

Người chăm sóc phân biệt các Quyền trẻ em bằng tranh trong 
khóa tập huấn về Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ



Một trong những thành công có ý nghĩa nhất của dự án là xây dựng và phát triển được mô hình nhóm 
tự quản của người chăm sóc. Nhóm tự quản được thành lập với mục tiêu tăng cường năng lực thực 
hiện và giám sát hoạt động cho cộng đồng hưởng lợi. Với nhóm tự quản này, người chăm sóc trẻ sẽ trực 
tiếp xây dựng các hoạt động hỗ trợ cho trẻ cũng như tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động này 
trong nhóm. 

Chị Trần Thị Thành – trưởng nhóm tự quản phường 
Cao Xanh – trình bày về kế hoạch hoạt động tháng của 
nhóm trong buổi tập huấn kỹ năng điều hành sinh hoạt 
nhóm do dự án tổ chức.



Không chỉ có ý nghĩa về quản lý, giám sát đối với dự án, 
nhóm tự quản còn mang ý nghĩa động viên, khích lệ 
tinh thần rất lớn đối với người chăm sóc trẻ vốn đã chịu 
nhiều tổn thương trong tình cảm.

Nhóm tự quản phường 
Hà Khẩu tổ chức sinh 
nhật cho trẻ hưởng lợi



Tranh của người chăm sóc Lê Thị Nhi - Tổ 58, khu 6 phường, Hà Khẩu



Người chăm sóc 
đóng kịch minh 

họa nội dung “sự 
tham gia của trẻ” 

trong khóa tập huấn 
Quyền trẻ em và sự tham 

gia của trẻ do dự án tổ chức



Để quản lý và giám sát các hoạt động tại cơ sở, dự án 
xây dựng mạng lưới tình nguyện viên bao gồm cán bộ Hội phụ 
nữ tại các phường triển khai dự án. Bà Lê Thị Ái – Phó Chủ 
tịch Hội phụ nữ phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long là 1 
thành viên của mạng lưới tình nguyện viên này. Chưa tính đến 
lợi ích bản thân được nâng cao năng lực thì công việc của 1 tình 
nguyện viên cũng chính là những điều bà  muốn làm cho những 
đứa trẻ và gia đình chúng. 

Công việc của một tình nguyện viên dự án được cụ thể 
rõ: thông tin về các hoạt động của dự án tới gia đình trẻ; cung 
cấp các hỗ trợ của dự án tới trẻ và gia đình trẻ; giám sát việc sử 
dụng các hỗ trợ của dự án tại gia đình trẻ và phản ánh với ban 
quản lý dự án nhu cầu và sự thay đổi của trẻ. Đối với bà Ái, 
những công việc này không mang tính quy định bắt buộc mà 
mặc nhiên như những giao tiếp hàng ngày của bà. Bà thực 

HẾT MÌNH VỚI TRẺ

Bà Ái và các tình nguyện viên tham quan trung tâm 
“Nụ cười của mặt trời” trong chuyến giao lưu chia sẻ 
kinh nghiệm do dự án tổ chức



Tranh của cháu Phạm Đức Sang – Tổ 16 khu 2A phường Cao Xanh, trẻ hưởng lợi từ dự án



hiện những công việc này tận tụy và nhiệt thành bởi biết rằng 
mình đang làm việc hữu ích cho cộng đồng của mình. Bà nói 
“niềm vui và cũng là động lực để mình làm tốt công việc là 
nhìn thấy những tác động của dự án đối với cộng đồng và 
những đứa trẻ”. Bà kể lại những lần đầu tiên khi cùng cán bộ 
của phường đến thăm, gia đình trẻ rất mặc cảm, tự ti, tiếp đón 
với thái độ miễn cưỡng, trẻ không tiếp xúc, không nói chuyện. 
Họ tự cho rằng có một khoảng cách giữa những người thua 
thiệt như mình với “người của chính quyền”, thậm chí ngay cả 
với mọi người xung quanh. 

Những buổi đến thăm hỏi, nói chuyện thân mật của 
bà Ái và những hỗ trợ thiết thực của dự án khiến họ cảm 
thấy được quan tâm và tự tin hơn. Qua 6 tháng đầu dự án, 
Bà và dự án đã dần xóa được khoảng cách đó trong lòng trẻ 
và gia đình trẻ. Đến nay, các gia đình có trẻ hưởng lợi đều 
cởi mở, thân thiện, sống hòa đồng và có trách nhiệm với cộng 
đồng hơn. Với dự án, bà đã thực sự trở thành cầu nối đến trẻ, 
gia đình trẻ. Trẻ đã coi bà như người thân. Với chính quyền 
phường, bà được tin tưởng và tạo điều kiện tuyệt đối để tham 

gia các hoạt động của dự án. Với bản thân mình, bà có thêm 
được vốn kiến thức về quyền trẻ em, kiến thức tâm, sinh lý của 
trẻ và kỹ năng giao tiếp hiệu quả với trẻ và gia đình trẻ. 

Bà đã từng tham gia nhiều dự án cho nhiều đối tượng 
khác nhau nhưng chỉ với dự án Hy Vọng bà mới làm việc 
trực tiếp với trẻ em. Khi nhận nhiệm vụ đánh giá nhu cầu 
của trẻ bà đã rất khó khăn để tìm ra phương pháp hiệu quả 
nhất. Qua các lớp tập huấn về quyền và sự tham gia của trẻ, 
được học về cách thức giao tiếp với trẻ cùng với kinh nghiệm 
10 năm làm công tác cộng đồng giờ đây bà đã không còn bối 
rối khi phải tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của trẻ nữa. Trẻ 
không còn lẩn tránh mỗi khi bà tới nữa. Bọn chúng đợi bà 
đến để kể chuyện được điểm giỏi ở trường, kể chuyện đoạt 
giải trong cuộc thi trò chơi dân gian ở tổ dân phố và để nói 
với bà Tết Trung thu này chúng muốn chơi gì, đầu năm học 
mới này chúng đang thiếu cái gì. Với bà, công việc của dự án 
Hy Vọng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống 
hàng ngày của bà. 



Ở mức độ tác động cao hơn, dự án tạo sự chuyển 
biến tích cực trong cách nhìn nhận và đánh giá của chính 
quyền và cộng đồng về sự đóng góp của dựa án nói riêng và 
các tổ chức phi chính phủ nói chung trong việc hỗ trợ những 
trẻ mồ côi và dễ bị tổn thương bởi HIV/AIDS. Anh Cù 
Hoàng Hùng – phó CT UBND phường Hà Khánh, 
phường có 6 trẻ nhận hỗ trợ của dự án thừa nhận rằng khi 
mới nghe giới thiệu về dự án, bản thân anh cũng như các cán 
bộ lãnh đạo của phường rất mơ hồ và có phần ít quan tâm, 
khanh đánh giá hết được tác động tích cực của dự án đối với 
đời sống dân cư trong phường. Đến nay, chứng minh được 
phần đóng góp hiệu quả vào nỗ lực xóa đói, giảm nghèo chung 
ở địa phương, dự án đã nhận được sự quan tâm sâu sát, tạo 
điều kiện của hầu hết chính quyền các phường. 

Những người ở vị trí lãnh đạo như anh Hùng thường 
khanh trực tiếp tham gia vào các hoạt động cụ thể nhưng tâm 
huyết với dự án Hy Vọng, anh trực tiếp đến thăm gia đình 
trẻ, cùng họp giao ban với tình nguyện viên, thường xuyên 

trao đổi với tình nguyện viên về những vấn đề kỹ thuật của 
dự án. Trong các cuộc họp lãnh đạo phường, anh luôn cập 
nhật tình hình dự án, yêu cầu chính quyền tạo điều kiện cho 
các cháu của dự án Hy Vọng. Ở phường Hà Khánh của 
anh, mỗi dịp lễ tết, khi các đoàn thể, chính quyền tổ chức đi 
thăm, tặng quà trẻ em thiệt thòi thì các cháu của dự án Hy 
Vọng luôn được đặt lên hàng đầu trong danh sách. 

Nỗ lực của anh, của chính quyền, của dự án đã khiến sự 
quan tâm đối với các cháu mồ côi của cộng đồng dân cư trong 
phường từ chỗ chỉ mang tính cục bộ, đến nay đã mang tính nhận 
thức và chủ động hơn. Những cuộc họp tổ, khu phố, mọi người 
thường nhắc nhở nhau: “Hãy nhìn những gì mà dự án làm 
được cho bọn trẻ. Chúng ta phải biết trân trọng những hỗ trợ 
đó. Phải suy nghĩ xem mình có làm được như vậy khanh. Bọn 
trẻ sống cùng chúng ta, là hàng xóm của chúng ta. Khanh giúp 
đỡ được về kinh tế thì mình giúp đỡ chúng về mặt tinh thần, 
cùng bảo bọc lấy nhau, nhà ai có gì giúp nấy, đừng kỳ thị, phân 
biệt mà khiến chúng tổn thương thêm”. 

Anh Hùng


