
1. VaVa Củ chi 

Hội nạn nhân chất độc da cam/Củ Chi 

Mục tiêu:  

• Giúp đỡ trẻ khuyết tật và người KT có cơ hội được hoà nhập 
với XH. 

• Đẩy mạnh vai trò trách nhiệm của Phụ huynh đối với đứa con 
là trẻ khuyết tật. 

 

 

 

 



Số liệu 

• Sau hai đợt khảo sát trẻ trong năm 2015 

• Toàn huyện Củ chi có: 266 trẻ KT 

• 2009-2016 hội đã hỗ trợ được: 190 trẻ KT. 

• Trong 190 trẻ có 56 trẻ KT còn khả năng 

học tập: 

• Đi học được 8 em 

• Không được đi học : 48 em. 



Vấn Đề 
Không ai tin vào khả năng của các em 

 

 

 

 

 

Gia đình và cộng đồng dân cư nơi các em 

sống đều cho rằng các em không có khả 

năng nhận thức. 

 



3. Giải pháp 
1. Truyền thông cho phụ huynh. 

2. Tổ chức lớp học xoá mù chữ lồng ghép 

dạy kỹ năng sống cho 28 trẻ. 

3. Thành lập ban đại diện phụ huynh. 



4. Tính bền vững 

Hợp tác 

CQĐP 
GD 

PH 

Thời gian 

2016-2017 

• Lớp học phục vụ cho 28 em tại xã 
Tân Thạnh Tây 

2018-2019 

• Một lớp học tiếp theo được mở tại 
Trung lập thượng phục vụ cho 20 
em. 

2022-2027 

 

• 48 trẻ KT đã được xoá mù chữ và 
biết được một số kỹ năng sống cơ 
bản. 



5.Ngân sách 
Năm học 2016-2017: 94.750.000 VNĐ 

 

• Từ các 
nhà tài trợ 
khác 

• Hỗ trợ từ 
Phụ huynh  

• Hỗ trợ từ 
LIN 

• Hỗ trợ từ 
VaVa củ 
chi 

12.250.000 49.100.000 

18.280.000 15.250.000 



Ngân sách hỗ trợ cho những năm sau 

• Năm 2018  cho đến những năm sau: 

 

Hỗ trợ 

từ phụ 

huynh 

Hỗ trợ 

từ Hội 

Hỗ trợ từ 

các nhà tài 

trợ khác 



Nhân sự   

Đại diện UBND  
của 3 xã     

TTh. 
T,T.An,H.Phú 

BGH trường TH 
T.Th.Tây 

 

Điều phối 

(BCH Hội) 
Giáo viên 

TNV ( 
important) 


