BA LÔ
CHỞ CHE MÙA COVID
Giúp đỡ các gia đình khó
khăn và con em của họ
vượt qua thách thức lớn
nhất Việt Nam gặp phải
trong nhiều thập niên
gần đây.

BÁO CÁO CHIẾN DỊCH
0 5 / 2 0 21 – 0 5 / 2 0 2 2

BỐI CẢNH
Từ tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã trải qua làn song
tồi tệ nhất của dịch bệnh COVID-19 với hơn 835.000 ca
mắc bệnh.
Giãn cách xã hội nghiêm ngặt, mất việc làm, thiếu thực
phẩm, hệ thống y tế quá tải... là một vài thách thức
lớn giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng vào năm
2021. Đối với những gia đình thu nhập thấp và mất
việc, tình hình còn khó khăn hơn nhiều lần. Trẻ em
đến từ các gia đình nghèo bỗng trở thành một trong
những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đối mặt với
cái đói, suy dinh dưỡng, và cả thất học.

ĐẠI DỊCH ẢNH
HƯỞNG LÊN TRẺ EM
• Đại dịch dẫn đến gia tăng
căng thẳng, bất an, và
trầm cảm ở trẻ em.
• 70.4% người được hỏi từ
các thành phố lớn nói
rằng số lượng bữa ăn
trong ngày của trẻ giảm
đi trong mùa dịch.
• Khó khăn trong việc tiếp
cận với học tập trực
tuyến càng hằn sâu sự
bất bình đẳng trong giáo
dục, khi các nhóm trẻ em
thiệt thòi thiếu thiết bị
cũng như thiếu kỹ năng
để học tập online.

MỤC TIÊU
CHIẾN DỊCH

Saigon Children's Charity, với 30 năm chăm sóc

Chúng tôi đã hỗ trợ nhu yếu

cho sự phát triển của trẻ em trên khắp Việt

phẩm và/hoặc tiền mặt để

Nam, không thể đứng ngoài cuộc khi đại dịch

các gia đình có thể mua thực

đang từng ngày ảnh hưởng đến tương lai của

phẩm.

trẻ.
Chúng tôi cũng gửi cho các
Chúng tôi quyết định gửi những chiếc “Ba lô chở

em sách truyện và đồ chơi

che mùa COVID” đến cho hàng ngàn trẻ em và

để các em được chăm lo cả

các gia đình khó khăn để họ có thể được no

về tinh thần, để tuổi thơ

bụng và an toàn giữa thời điểm dịch bệnh.

mùa dịch không bị phí hoài.

CÙNG NHAU
CHÚNG TA ĐÃ
ĐẠT ĐƯỢC

US$655.404

>68.640

ĐƯỢC ỦNG HỘ

NGƯỜI ĐƯỢC HỖ TRỢ

253.970
Kg gạo

(1) Thùng

14.621

Thùng nhu yếu phẩm (1)

2.437

Ba lô đồ chơi và
sách truyện

2.539

Gói hỗ trợ tiền mặt (2)

nhu yếu phẩm được điều chỉnh dựa trên những mặt hàng sẵn có trên thị trường tại thời điểm

phân phối. Một thùng tiêu biểu có chứa dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, gia vị, cá hộp, sữa
đặc, lạp xưởng, nước rửa chén, xà bông, và các nhu yếu phẩm khác, ước tính đủ dùng cho một gia đình
bốn người trong một tháng.
(2) Từ

giữa tháng 8/2021, giãn cách xã hội cực kỳ nghiêm ngặt được thực hiện ở TP. HCM, gây ra khó

khăn trong việc giao ba lô sách và đồ chơi cho trẻ em. Để kịp thời giúp đỡ các gia đình, saigonchildren
đã quyết định thay thế bằng việc tăng thêm các phần nhu yếu phẩm cho cả gia đình.

Đ Ị A B À N C H Ú N G TA H Ỗ T RỢ
Saigonchildren bắt đầu chiến dịch với việc
gửi hỗ trợ đến Bắc Giang, nơi khởi nguồn
của làn sóng mới của đại dịch vào tháng
4/2021. Sau đó TP. HCM trở thành địa
phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, kéo
theo các tỉnh lân cận tại phía Nam.
Saigonchildren cũng đã nhanh chóng đưa hỗ
trợ đến những địa phương này, bao gồm
Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, và khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long.

Số gói hỗ trợ tại mỗi địa
phương
330
11.201
4.036

BẮC GIANG
TP. HỒ CHÍ MINH
BÌNH DƯƠNG

417

ĐỒNG NAI

107

TÂY NINH

133

TIỀN GIANG

184

HẬU GIANG

752

TRÀ VINH

NHỮNG NGƯỜI
CHÚNG TA ĐÃ HỖ TRỢ

>99%
SỐ GÓI HỖ TRỢ DÀNH
CHO CÁC GIA ĐÌNH KHÓ
KHĂN CÓ TRẺ EM

72%
CÁC GIA ĐÌNH NHẬN HỖ TRỢ LÀ HỘ
NHẬP CƯ ĐÃ MẤT VIỆC VÌ COVID

NHỮNG NGƯỜI
CHÚNG TA ĐÃ HỖ TRỢ
COVID đã khiến cho đời sống của những người dân nghèo càng khó khăn hơn bao giờ
hết. Với chiến dịch “Ba lô chở che mùa COVID”, trẻ em đã không phải chịu đói, phụ
huynh các em đã có thể bày đồ ăn lên bàn vào mỗi bữa cơm, một số người thậm chí còn
dùng số tiền mặt được hỗ trợ để chi trả chi phí chữa bệnh COVID. Quan trọng nhất là,
cùng nhau chúng ta đã giúp được hàng chục ngàn người sống sót qua thử thách khắc
nghiệt nhất mà Việt Nam phải đối mặt trong suốt một thế hệ.
Nhờ có bạn, các em được sống và vẫn mang theo hi vọng vào một tương lai tốt đẹp
hơn.

BENEFICIARIES’ TESTIMONIALS

Cha của T bị tật ở chân phải và mất một tay. Trước dịch,
cha em đẩy xe lăn đi bán vé số, trong khi mẹ và hai chị gái
của em làm công nhân tại Bình Dương. Khi dịch bệnh ập
đến cha em không thể tiếp tục bán vé số, còn mẹ và các
chị em đều không có việc làm vì nhà máy phải đóng cửa
do có ca dương tính.
Gia đình T lâm vào cảnh cùng cực, không có tiền mua đồ
ăn, trả tiền trọ. Cha em nói: “Giữa lúc khó khăn nhất,
không có gì ăn, không ai giúp đỡ, nhà tôi lại nhận được gói
hỗ trợ này. Đây là món quà quý nhất mà tôi từng nhận
được, giúp gia đình có thêm động lực để vượt qua dịch
bệnh.”

“Trước dịch, ba em làm nghề rửa xe, còn mẹ em làm công nhân.
Lương của ba mẹ đều thấp nên gia đình em rất chật vật mới trả
được tiền trọ và đủ ăn. Thế nhưng cả ba lẫn mẹ em đều mất việc
trong đợt dịch. Nhà em có đến mười người (cả ông bà, ba mẹ, em
và năm anh chị em nữa) nên vô cùng khó khăn. Cả nhà không đủ
tiền để ăn chứ chưa nói đến trả tiền trọ.
Mọi người có biết đến hoàn cảnh của gia đình em và có chia sẻ đồ
ăn với nhà em, nhưng cũng chỉ vài bữa là hết. Khi nghe tin từ các
tình nguyện viên rằng nhà em được nhận hỗ trợ của saigonchildren,
em thấy vô cùng may mắn và biết ơn vì nhận được sự giúp đỡ
thật kịp thời từ những người xa lạ nhưng thật tử tế.”
- Khánh Linh -

ƯỚC MƠ LỚN TRONG CƠ THỂ NHỎ BÉ

Thương đã 15 tuổi nhưng
thân hình em teo tóp và nhỏ
như bé mới 5-6 tuổi do bị dị
tật bẩm sinh.

Ba Thương làm nghề bán hàng rong mấy vật dụng như chổi, cây lau
nhà. Còn mẹ em bị viêm tủy nằm liệt đã 3 năm. Em có 2 chị gái
đang còn đi học. Gia đình có 5 người nhưng chỉ có ba em là lao
động chính.
Gia đình vốn khó khăn lại càng khổ hơn trong mùa dịch khi ba em là
người duy nhất kiếm ra tiền nhưng lại bị mất việc làm, mất cả thu
nhập trong suốt 2 tháng liền. Nỗi lo càng lớn hơn khi cả nhà vẫn
phải chạy thuốc men viện phí cho mẹ em.
Biết gia cảnh khó khăn, biết mình khiếm khuyết nên Thương đã cố
gắng học thật giỏi. Suốt 9 năm liền em là học sinh giỏi của trường.
Và em đã đạt Giải Nhất cấp thành phố trong Hội thi “Khéo tay kỹ
thuật lần VIII”.
Nhìn em nhỏ bé giữa các bạn trên sân khấu trong tấm hình ngày
nhận giải thật sự xúc động. Cả nhà em gửi lời cảm ơn rất nhiều đến
saigonchildren và những nhà tại trợ đã giúp đỡ gia đình em. Nhờ có
sự hỗ trợ này mà gia đình em đã có bữa cơm ngon và bớt đi một
phần lo toan.

PHƯƠNG THỨC
HOẠT ĐỘNG
PHẢN ỨNG NHANH
Ngay khi dịch bệnh nổ ra tại Bắc Giang, đội ngũ saigonchildren
ngay lập tức liên hệ các đối tác địa phương để xác định những
hoàn cảnh khó khăn nhất để phân phối hỗ trợ kịp thời.

MẠNG LƯỚI RỘNG KHẮP
Trong 30 năm hoạt động, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới
rộng khắp và vững mạnh với những đơn vị điều phối trên khắp
Việt Nam, cho phép chúng tôi đến được những khu vực bị ảnh
hưởng và tiếp cận người cần giúp đỡ nhanh nhất.

TẬN DỤNG MẠNG XÃ HỘI
Hàng ngàn người đã liên hệ với saigonchildren trên mạng xã
hội để yêu cầu giúp đỡ, giúp chúng tôi có thêm thông tin về
những khu vực chưa được hỗ trợ đầy đủ trong thời điểm giãn
cách xã hội.

PHƯƠNG THỨC
HOẠT ĐỘNG
TỐI ƯU HÓA NGÂN SÁCH
Saigonchildren mua từ những nhà cung cấp sỉ để có thể
thương lượng giá tốt nhất, đồng thời tiết kiệm chi phí vận
chuyển và những chi phí khác. Chúng tôi cũng điều chỉnh các
gói hỗ trợ để tối ưu ngân sách đồng thời vẫn đảm bảo chất
lượng, trong thời điểm số gia đình cần hỗ trợ không ngừng gia
tăng.

THÍCH ỨNG NHANH
Các gói hỗ trợ được điều chỉnh để thích ứng với những thách
thức tại các thời điểm khác nhau của dịch bệnh, để có thể hỗ trợ
người dân một cách kịp thời nhất, và sử dụng tiền quyên góp của
các nhà hảo tâm một cách hiệu quả nhất.

PHƯƠNG THỨC
HOẠT ĐỘNG
HỢP TÁC CHẶT CHẼ
Nhờ mối quan hệ tốt và hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa
phương, saigonchildren đã có những thông tin kịp thời nhất và
có thể phân phối các gói hỗ trợ một cách nhanh nhất.

>34.320 trẻ em từ các gia đình khó khăn

TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

có đủ đồ ăn trong một tháng.

10.045

hộ dân nhập cư chống
chọi được với đại dịch và không phải bỏ
về quê, giúp giảm bớt tình trạng lây
nhiễm cũng như giảm tải việc thiếu lao
động tại TP. HCM.

“Đại dịch này vô cùng khó lường, phức tạp, và gây ra
rất nhiều thách thức. Nhưng cùng nhau chúng ta đã
mang đến hi vọng cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam và
gia đình của các em.”
Damien Roberts – Giám đốc Điều hành của Saigon Children’s Charity

Ba lô chở che mùa COVID

XIN CẢM ƠN CÁC
DOANH NGHIỆP
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CẢM ƠN BẠN
HÀNG TRĂM CÔNG TY VÀ
HÀNG NGÀN NGƯỜI ỦNG HỘ CÁ NHÂN
VÌ NHỮNG HỖ TRỢ CỦA BẠN CHO
TRẺ EM KHÓ KHĂN TẠI VIỆT NAM!
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