Tng có mt gia ình yên m, th nhng tai ha bt ng p xung khin nhng ph n chân yu tay mm tr thành n
thân, i din vi vô vàn khó khn trong cuc sng. May mn thay, chính trong hoàn cnh ngt nghèo, Hi Liên
hip Ph n (LHPN) phng Hòa Quý, qun Ng Hành Sn tr thành im ta vng chc các ch vt qua nghch cnh.
Gi ây ch Nguyn Th Mai Trinh ã có cuc sng n nh vi vic bán cà phê và tp hóa ti nhà
Cách ây 12 nm, n gi i làm, ch Nguyn Th Mai Trinh (khu dân c Khái Tây 2B) gi chng dy, th nhng ngi
anh ã lnh ngt t bao gi... Lâu nay kinh t gia ình u da vào ngh th h ca chng, nay anh bt ng ra i khi a
con ln mi 19 tháng tui, con nh va 10 tháng, vy là ch phi xn tay lo kinh t gia ình. May mn là Hi LHPN
phng n hng dn ch làm th tc vay 50 triu ng t Qu ph n phát trin kinh t ca Hi LHPN Vit Nam, nh vy kinh
t gia ình dn dn ci thin.
c bit, u nm 2018, ch Trinh c Hi LHPN phng gii thiu tham gia d án h tr ph n n thân phát trin kinh t (d
án nm trong khuôn kh chng trình Nâng cao nng lc cho ph n nghèo n thân do t chc Children of
VietNam khi xng). Tip chúng tôi trong cn nhà hai tng khang trang, ch Mai Trinh xúc ng tâm s: “Qu
thc nu không có Hi LHPN phng ng ra làm cu ni cho tôi c vay vn, tp hun k nng làm kinh t thì tôi
không th nuôi hai con. Vi vic tham gia d án h tr ph n n thân phát trin kinh t, tôi không nhng c h tr vn
hn 20 triu ng mà còn c tham gia lp hc lp k hoch làm vic khoa hc, hiu qu. Nh vy, tôi dn hiu tâm lý
khách hàng, giúp quán cà phê, tp hóa ca tôi c khách hàng ng h”.
Cng có hoàn cnh nh ch Mai Trinh, chng ch Hunh Th Thùy Anh khu dân c Khái Tây 2B t ngt ra i khi
tui i còn rt tr, b li ch cùng 3 con. Con ln nht mi 7 tui, con nh nht 7 tháng tui. T ch da hoàn toàn vào
ngun thu nhp ca chng, gi ây ch li lo liu cho 4 m con. Xoay ngh nhng kh cc vn bám ly ch, úng lúc ó,
Hi LHPN phng giúp ch tip cn các ngun vn vay u ãi, nh vy giúp ch gim bt nhc nhn.
Tuy nhiên, vi ch bc ngot xy ra khi ch c Hi LHPN phng gii thiu tham gia d án h tr ph n n thân phát
trin kinh t. Khoe “c ngi” ca mình, ch Thùy Anh cho bit: “Bây gi, c 4 m con không còn lo vic chy cm
tng ba, con cái c hc hành àng hoàng, tt c nh vào thu nhp n nh t vic bán trái cây và àn gà vt hn 300
con. Ch riêng vic quyt nh nuôi àn gà vt theo cách truyn thng, tc là cho chúng n lúa và thân chui ch
không cho n bt nh cách nuôi trang tri ã giúp tôi d bán sn phm ra th trng c giá hn. Nhng bí quyt này
là nh tôi c tham d lp tp hun”.
Là ngi tích cc làm cu ni cho nhng ph n n thân làm kinh t thoát nghèo, Ch tch Hi LHPN phng Hòa
Quý Trn Th Thu Hà phn khi vi kt qu t c. Theo ó, d án h tr ph n n thân phát trin kinh t trin khai trên a
bàn phng có hai giai on. Giai on 1 t nm 2014-2016, có 21 h ph n n thân c chn vi tng kinh phí hn
119 triu ng; giai on 2 t nm 2018 n 2020, có 30 h c chn vi tng kinh phí hn 522 triu ng.
Ngun kinh phí cho d án không quá ln th nhng li toàn din, vi ch trng trao “cn câu” ch không trao “con
cá” cho nhng ph n n thân. Khi tham gia d án, ngoài vic h tr mt phn kinh phí nht nh, các ch c tp hun
cách lp k hoch làm n, ci to môi trng sng, chm sóc sc khe, cp hc bng cho con... Kt qu, giai on 1 có
gn 70% h ph n n thân thoát nghèo, riêng giai on 2 hi phn u hn 70% h ph n thoát nghèo, tuy nhiên
do nh hng dch bnh nên con s này ch còn 50%.
Theo bà Trn Th Ngc Lan, Ch tch Hi LHPN qun Ng Hành Sn, ây là chng trình mang tính nhân vn
sâu sc. Tham gia d án không ch giúp các ch ci thin c kinh t gia ình mà ã to cho các ch tâm lý vui v,
tích cc hòa nhp vi các hot ng xã hi. Kt qu này minh chng cho vic, âu cán b hi sâu sát, hiu và chia s
vi hi viên, thì nht nh thành công s n...
Theo Báo à Nng

