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CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÂN ĐẠO

Cuộc vận động
“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn
với một địa chỉ nhân đạo”
Phát động từ tháng 5/2008, với mục tiêu: trợ giúp
trực tiếp, kịp thời, thiết thực và bền vững các đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao năng
lực vận động nhân đạo của tổ chức Hội.
Cách thức triển khai:
Hội Chữ thập đỏ các cấp khảo sát, lập hồ sơ “địa chỉ nhân đạo” là những người có hoàn cảnh khó khăn;
sau đó vận động cán bộ, hội viên, các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm đăng ký trợ giúp các “địa chỉ
nhân đạo” theo hồ sơ giới thiệu của Hội và theo nhu cầu của đối tượng cần trợ giúp.
Các hình thức trợ giúp tập trung vào trợ cấp thường xuyên bằng tiền, hiện vật, phục hồi chức năng, hỗ trợ
vốn phát triển sản xuất, cấp học bổng hoặc những hình thức hỗ trợ khác theo hướng phát triển bền vững
(trợ vốn học nghề, tạo việc làm cho người nghèo, người khuyết tật…).

Phong trào
“Tết vì người nghèo và
nạn nhân chất độc da cam”
Phát động từ năm 1999 với mục tiêu trợ giúp
người nghèo và nạn nhân chất độc da cam có
thêm điều kiện vui Tết, đón Xuân.
Cách thức trợ giúp: Tặng tiền, quà Tết,... Các
cấp Hội Chữ thập đỏ không chỉ vận động cán
bộ, hội viên của Hội tích cực tham gia Phong
trào, mà còn vận động đông đảo các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia,
làm cho Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn
nhân chất độc da cam” dần trở thành phong
trào nhân đạo của toàn dân.

Dự án “Ngân hàng bò”
Triển khai từ tháng 01/2010, với mục tiêu trợ giúp
bò giống cho các hộ nghèo nhằm phát triển
kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững.
Cách thức trợ giúp: Mỗi hộ gia đình nghèo
được tặng 01 con bò sinh sản. Con bê đầu tiên
được nuôi 6-12 tháng tuổi, sau đó được chuyển
giao cho hộ gia đình nghèo khác. Sau khi trao
con bê đầu tiên, hộ hưởng lợi hoàn toàn sở hữu
bò giống. Hội Chữ thập đỏ trực tiếp quản lý
Ngân hàng bò.

MÔ HÌNH TIÊU BIỂU
Bếp ăn tình thương
Trợ giúp người khuyết tật, nạn nhân chất độc
da cam
Hỗ trợ sinh kế
Dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật

