BỐI CẢNH
Giáo họ Buôn Trấp thuộc
thị trấn Buôn Trấp, huyện
Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.
Giáo họ Buôn Trấp trải dài
gần nửa huyện Krông Ana
gồm các buôn làng người
Eđê, Mường và người kinh
với dân số trên 10.000
người. Làng gần nhất cách
QL14 27km và làng xa
nhất, 40km.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CỘNG ĐỒNG BUÔN TRẤP
VÙNG TÂY NGUYÊN
VIỆT NAM

Kontum

Đăk Lăk
Đăk Nông

Gia Lai

Lâm Đồng

Nhà của đa số người dân làng Buôn Trấp, tạm bợ, ẩm thấp và thiếu tiện nghi

Cũng như đa số người dân tộc tây nguyên, nguồn
sinh sống duy nhất của họ dựa vào trồng trọt hoặc
đi làm thuê nhưng, với môi trường khắc nghiệt cùng
với lối canh tác lạc hậu, cuộc sống của họ luôn rơi
vào hoàn cảnh thiếu thốn, dẫn đến đói nghèo và
bệnh tật triền miên.

Hàng ngày, phụ nữ gùi một ít
chai nhựa đến giếng đào của
làng lấy nước, đợi lắng và đem
về dùng trực tiếp, không qua
thanh lọc hoặc nấu chín.

Thêm vào đó, nguồn nước chính của dân làng là
nước giếng đào nhiễm nặng các hóa chất cực độc
của phân bón, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu,
nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh ngặt nghèo
và khi mắc bệnh, họ chỉ còn biết chờ, để bệnh nhẹ
trở thành nặng và cuối cùng, đón nhận cái chết rất
bi đát . Đã thế, vào các tháng nắng, các giếng đào
của làng hầu như cạn kiệt và cả dân làng phải đối
đầu trước nguy cơ chết vì khát!

Với đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc
nghiệt, đa số dân làng sống nhờ
trồng cây mì nhưng hai năm mới
thu hoạch.

Trước hiểm họa nặng nề đó, nguồn nước tinh khiết
là một trong những khao khát tột cùng của họ với
hy vọng, nhờ nguồn nước sạch và phong phú, sức
khỏe của họ sẽ được cải thiện và qua đó, kinh tế gia
đình cũng sẽ được ổn định hơn.

Nhà nguyện Giáo họ Buôn Trấp, nơi dự kiến đặt trạm
nước sạch trong khuôn viên của nhà nguyện

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Giáo họ Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện
Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.

MỤC TIÊU DỰ ÁN
- Cung cấp nước sạch cho người dân để cải
thiện đời sống của họ.
- Nâng cao kiến thức về vệ sinh thường
thức, cách phòng chống một số bệnh thông
thường cho người dân.
ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
Mọi người sinh sống trên các buôn làng
thuộc giáo họ Buôn Trấp, không phân biệt
người dân tộc hay người kinh và không phân
biệt tôn giáo.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
- Đa số người dân sinh sống trên các buôn
làng thuộc giáo họ Buôn Trấp (Tương
đương 10,000 người) có nước sạch để dùng
trong sinh hoạt gia đình,
- Giảm thiểu những chứng bệnh mà người
dân thường mắc phải do sử dụng nguồn
nước bị ô nhiễm.
- Đa số người dân thay đổi được ý thức và
hành vi về việc bảo vệ sức khỏe và vệ sinh
cá nhân.

HOẠT ĐỘNG
1/. Xây dựng hệ thống lọc nước với công suất
của hệ thống khoảng 4000 lít/ngày
2/. Hoạt động truyền thông giáo dục về sức
khỏe cộng đồng

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
KINH PHÍ

HẠNG MỤC
1. Hệ thống lọc nước
- Khảo sát tiền dự án
- Hệ thống lọc nước (nhân công + vật tư)
- Tháp nước (nhân công + vật tư)
- Nhà che (nhân công + vật tư)
- Bồn chứa inox 5,000 lít
- Can nhựa 20 lít (200 cái)
- Giếng khoan
2. Công cụ truyền thông về nước sạch
(Brochures+ posters)
3. Quản lý dự án
(Giám sát và bảo hành dự án trong 5 năm)
4. Dự phòng 5%

TỔNG CỘNG

KINH
PHÍ
(USD)
9,598
136
5,203
682
737
636
364
1,840
200
500
515

10,813

Mười ngàn tám trăm mười ba đô la Mỹ
Ghi chú:
Đối với mọi phát sinh vượt kinh phí được
duyệt, đối tượng thụ hưởng hoàn toàn chịu
trách nhiệm.

HỖ TRỢ NƯỚC SẠCH
CHO CỘNG ĐỒNG
DÂN TỘC THIỂU SỐ
GIÁO HỌ BUÔN TRẤP

