Trung tâm Nuôi dy tr m côi Hoa Mai trc thuc Hi Bo tr Ngi khuyt tt và tr m côi thành ph à Nng, ta lc ti
phng Hòa Quý (qun Ng Hành Sn). Ni ây hin ang nuôi 35 tr m côi, có hoàn cnh khó khn ti thành ph
à Nng và tnh Qung Nam.
Hi Quý bà Thanh lch thành ph à Nng phi hp Công ty CP Thng mi và Dch v Hoàng Kim Group tng
quà Trung tâm Nuôi dy tr m côi Hoa Mai.
n Trung tâm Nuôi dy tr m côi Hoa Mai vào mt ngày hè, chúng tôi thy trong khuôn viên trung tâm có
nhiu cây xanh và có c sân bóng á các em vui chi, rèn luyn sc khe. Các em có tui t 5-18, và u c i
hc các trng hc trên a bàn qun Ng Hành Sn. T 19 tui, các em ra khi chng trình nhng vn c Hi Bo tr
Ngi khuyt tt và tr m côi thành ph à Nng và nhà tài tr to iu kin i hc i hc, cao ng hoc hc ngh nhm giúp
các em tng bc n nh cuc sng.
Trung tâm Nuôi dy tr m côi Hoa Mai c thành lp t nm 2002 vi s tài tr ca Hi Tng tr cô nhi Vit Nam
(Pháp). Ngoài ra, hng nm trung tâm còn c các nhà ho tâm gn xa thm hi, ng viên, h tr. Mi phòng có
3 em. Do khi gia ình, các em không c cha m quan tâm, nên hu ht hc lc rt hn ch. Vào trung tâm c
cán b, nhân viên chm lo chu áo v n , hc hành, em nào hc cng khá lên. Nhng em hc tiu hc, THCS i
b n trng (vì trng gn), còn các em hc THPT i hc bng xe p, do các nhà ho tâm tài tr. Trong thi gian
COVID-19 bùng phát, Trung tâm vn ng mnh thng quân h tr máy tính bng và in thoi di ng cho các
em hc trc tuyn. Trung tâm còn t chc dy bi dng kin thc cho các em ngoài gi n trng. Giám c Trung
tâm Nguyn Th Phng Linh cho bit: "Ch n ca các em tuy còn thp nhng nhân viên nu n ca Trung tâm
vn c gng ch bin cht và m bo v sinh an toàn thc phm".
Cùng vi ó, trung tâm chú trng bi dng cho các em nhng k nng mm, k nng hot ng nhóm, kin thc v np
sng vn hóa vn minh, qua ó, kin to mi quan h oàn kt, thng yêu, giúp nhau, xây dng trung tâm tr
thành mt mái m gn kt nhng phn i kém may mn. Nhng em ln có trách nhim giúp nhng em nh. Trong
cùng mt khi lp, các bn hc gii m nhim kèm cp các bn hc yu. Trung tâm còn t chc vui chi gii trí, dã
ngoi, tham quan, cm tri, du lch sinh thái nhm nâng cao th lc và hiu bit cho các em. Em Nguyn Th
Bích Trâm (quê phng Hòa Hi, qun Ng Hành Sn) c ón vào trung tâm t khi mi hc lp 1, nay ã hc lp 6 ti
Trng THCS Nguyn Bnh Khiêm, t tn bc bch: "Tham gia các hot ng gii trí, bn nào cng hào hng, thích
thú và c tip thu nhiu kin thc b ích".
Cán b Trung tâm Nuôi dy tr m côi Hoa Mai bi dng kin thc cho các em ngoài gi n trng.
Mt khác, trung tâm t chc trng rau xanh, chn nuôi gia cm, bán bánh m gây qu, ci thin i sng cho các
em, ng thi vn ng nhng em ã ra khi chng trình có thu nhp n nh óng góp xây dng "Qu c m" tr giúp
các th h k tip. Trung tâm còn phi hp vi mt nhóm tình nguyn viên t chc dch v ra ô-tô và xe máy phát
trin "Qu c m", vi hình thc ra xe min phí nhng nhn s ng h tùy lòng ho tâm…
20 nm qua, t ni ây, hàng trm a tr m côi nghèo khó ã ln lên, vt qua s phn vi nhng thành công bc u. n
c nh em Hunh Minh Hòa (xã Hòa Phú, huyn Hòa Vang), vào ây khi mi hc lp 4, ã n lc phn u vt qua s
phn, t nhiu thành tích hc tp xut sc. Nm lp 12, Minh Hòa t gii ba trong k thi hc sinh gii môn Vt Lý cp
thành ph và hin ang hc nm th 4 ti Trng i hc Bách khoa (i hc à Nng). Trong khi ó, em Nguyn Th Kiu
Oanh (quê xã Qu Long Qu Sn, Qung Nam) vào trung tâm t hi hc lp 6 vi nhiu bt cp v hc lc. Nh s
quan tâm chm sóc chu áo ca i ng cán b ni ây, em ã vn lên t hc sinh gii nhiu nm lin. Nm nay, Kiu
Oanh hc lp 12 ti Trng THPT Ng Hành Sn và va mi t gii nhì ti k thi Hc sinh gii môn Ng Vn lp 12 cp
thành ph.
c bit, em Nguyn Quang Hiu quê tnh Qung Nam, sau nhiu nm c trung tâm nuôi dng, nay ã hc nm
cui ti Trng i hc S phm (i hc à Nng) vi nhiu thành tích v hc tp và hot ng xã hi. Quang Hiu h hi tri lòng:
"Dù cuc sng thay i th nào, em vn không bao gi quên Trung tâm Nuôi dy tr m côi Hoa Mai và thng
xuyên tr v thm mái m này - ni ã cu mang ùm bc em trong thi th u gian khó".
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