HỖ TRỢ
NẠN NHÂN BOM MÌN
Thương vong do tai nạn bom mìn đã gây ra những tổn thất to lớn cả về tinh thần
lẫn vật chất cho gia đình nạn nhân và xã hội. Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ,
PeaceTrees VietNam đã có những hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ học bổng cho nạn
nhân bom mìn và con em của họ. Tài trợ giúp cho chi phí điều trị ban đầu và hỗ
trợ dài hạn thông qua việc làm chân tay giả, xe lăn và đường dốc cho xe lăn.
Chúng tôi cũng hỗ trợ về mặt dinh dưỡng, kinh tế và giáo dục cho gia đình nạn
nhân bom mìn, bao gồm cả hỗ trợ các gia đình ở nông thôn mua gia súc để tăng
thu nhập và làm nguồn thức ăn.
Một trong những sự hỗ trợ có tác động lớn nhất của PeaceTrees là chương trình
trao học bổng . Khi một đứa trẻ hoặc một thành viên trong gia đình bị thương, gia
đình đó sẽ gặp nhiều khó khăn để hồi phục kinh tế và tiếp tục cho con em đến
trường. Nhằm giúp đỡ trẻ em có cơ hội tiếp tục đến trường, chúng tôi tặng học
bổng bao gồm học phí, đồng phục, sách vở cho các em.
Hoạt động:
Hỗ trợ trong điều trị y tế khẩn cấp
Hỗ trợ y tế và sức khỏe dài
hạn
Hỗ trợ dinh dưỡng
Hỗ trợ tín dụng quy mô nhỏ
Học bổng
Thành quả:
215 nạn nhân bom mìn nhận được hỗ trợ khẩn cấp
62 gia đình
nhận được hỗ trợ dài hạn 250 gia đình được nhận vốn vay tín dụng và được
tham gia 14 khóa tập huấn
2,314 cá nhân được nhận học bổng

CHƯƠNG TRÌNH
NGOẠI GIAO NHÂN DÂN
Không phải là những chuyến thăm quan thông thường, các đoàn ngoại giao nhân
dân của chúng tôi còn tạo cơ hội cho vị khách được tham gia các công việc tình
nguyện và trải nghiệm một Việt Nam từ góc độ độc đáo và có ý nghĩa. Những “đại
sứ của PeaceTrees”, kết nối với người dân Quảng Trị bằng cách cùng làm việc,
giao lưu ẩm thực, cùng trồng cây và xây dựng tình hữu nghị lâu bền. Các mối
quan hệ hợp tác lâu dài và vững chắc với các đối tác địa phương đã giúp mở ra
cánh cửa và giới thiệu được cuộc sống của con người Việt Nam ngày nay.
Những chuyến đi này
mang người dân Mỹ và
Việt Nam trở nên gần
gũi hơn bằng những trải
nghiệm cùng nhau
931 người tham gia 61
đoàn ngoại giao nhân
dân
Hơn 43,999 cây được
trồng

HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN SAU RÀ PHÁ
Phục hồi đất đai an toàn là chưa đủ để phục hồi sự phát triển của những nơi bị
tàn phá bởi chiến tranh. Do đó, chúng tôi tham gia cùng cộng đồng địa phương
trong việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu và tạo nên các cơ hội
về kinh tế để giúp họ phát triển.
Tình trạng ô nhiễm bom mìn, vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh
Quảng Trị cản trở rất nhiều đến việc xây dựng công trình cộng đồng - sự hình
thành các công trình nhà ở, trường học, thư viện và các công trình cộng đồng
khác. Chúng tôi tin rằng công trình cộng đồng là một phần thiết yếu để tạo nên sự
an toàn và cơ hội cho người dân Việt Nam.
16 nhà mẫu giáo được
xây dựng tại các vùng
có phần lớn là đồng bào
dân tộc thiểu số
3,187+ học sinh học tập
tại các trường mẫu giáo
và tham gia chương
trình hỗ trợ bữa ăn
12 thư viện được xây
dựng, là nơi cho Hội
phụ nữ địa phương làm
việc, hội họp, đọc sách
và sinh hoạt cộng đồng.
Nhiều công trình bao
gồm nơi tạm lánh cho
phụ nữ và trẻ em là nạn
nhân của nạn bạo hành
gia đình
1 Làng tái định cư & 2
Nhà cộng đồng
Dự án nông nghiệp gồm
352 gia đình tham gia
vào chương trình Vườn
rau dinh dưỡng và 60
gia đình được hỗ trợ
trồng tiêu

.

RÀ PHÁ BOM MÌN
& VẬT LIỆU CHƯA NỔ
Trả lại bình yên cho những vùng đất chết: Sứ mệnh cốt lõi của PeaceTrees
VietNam là tài trợ cho hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ tại tỉnh
Quảng Trị, miền trung Việt Nam. Tám đội của PeaceTrees hoạt động xử lý và rà
phá bom mìn trên khắp các địa bàn từ đồng ruộng, nương rẫy, đường giao thông
hay trường học.
Kể từ năm 1995 cho đến nay, PeaceTrees đã từng bước đạt được nhiều thành
quả đáng kể. Chúng tôi đã loại bỏ hơn 118,442 vật liệu chưa nổ nguy hiểm như
bom mìn, đạn cối và lựu đạn,… làm sạch diện tích hơn 741 hecta. Người nông
dân lại có thể canh tác để nuôi sống gia đình mình trên mảnh đất đó mà không
còn phải sợ hãi. Trẻ em có thể vui chơi vô tư và đi lại an toàn khắp vùng quê. Khu
dân cư có thể được mở rộng với những ngôi nhà mới, ngôi trường mới xây lên
trên mảnh đất an toàn.
Năng lực:
2 Đội xử lý lưu động, 6 Đội rà hiện
trường cố định, 2 Đội cắt cỏ và 2
Nhóm Khảo sát hiện trường.
Tất cả 102 nhân viên hiện trường
đạt Tiêu chuẩn Hành động Bom
mìn Quốc tế
28 nhân viên kỹ thuật đạt Cấp độ 2
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11 nhân viên kỹ thuật đạt Cấp độ
3 và 3 nhân viên kỹ thuật đã được
tập huấn Cấp độ 3.
Thành quả:
741 hecta đất được rà sạch
118,442+ vật liệu nổ được xử lý

GIÁO DỤC
NHẬN THỨC BOM MÌN
Con số thống kê cho thấy cứ trong năm nạn nhân tai nạn bom mìn thì có một
người là trẻ em. Rất nhiều vật liệu chưa nổ sót lại sau chiến tranh có hình dạng
như đồ chơi, kích thích sự hiếu kỳ của trẻ, chơi đùa với chúng mà không biết đến
hậu quả cho đến khi quá muộn. Hay có trường hợp tai nạn phổ biến và đầy thương
tâm khác là khi trẻ nhỏ chăn trâu giúp gia đình cũng bị thương khi con trâu dẫm
phải vật liệu chưa nổ nằm ẩn dưới ruộng lúa.
Hoạt động:
Trung tâm giáo dục phòng tránh bom mìn Danaan Parry
Thông
tin và bài học Giáo dục nhận thức bom mìn
Tuyên truyền lưu động
Ngày hội
giáo dục nhận thức bom mìn
Thành quả:
139,771+ người tham gia
264 lượt chương trình truyền
hình/radio được phát sóng
22 Ngày hội Giáo dục Nhận thức
bom mìn được tổ chức
19 Biển pano tuyên truyền
3 Sách tiểu luận và 1 Sách tranh
giáo dục nhận thức bom mìn
3 Truyện tranh giáo dục nhận
thức bom mìn
Hàng ngàn buổi tuyên truyền
được thực hiện bởi nhân viên kỹ
thuật của PeaceTrees

