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Sứ mạng của ICI

Sứ mạng của ECCDA

International Community Initiatives (Tổ chức Sáng
Kiến Cộng Đồng Quốc tế) cộng tác với các tổ chức địa
phương và các tổ chức làm công tác cộng đồng để cung
cấp kỹ năng chuyên môn từ các chuyên gia và sinh viên
tình nguyện nhằm cải thiện đời sống cho các cộng đồng
còn thiếu thốn.

Chi hội Truyền thông Môi trường và Phát triển Cộng
đồng (Environment, Communication, and Community
Development Association - ECCDA) có sứ mạng là hỗ
trợ cộng đồng nghèo cải thiện điều kiện sống và môi
trường của họ.

Đồng thời, ICI cổ võ và tạo điều kiện cho các chuyên
gia và sinh viên thiện nguyện được học hỏi, nâng cao
kinh nghiệm trong việc tham gia các công tác phục vụ
cộng đồng trên môi trường quốc tế.

ECCDA có nhiều hoạt động trong lãnh vực môi
trường và phát triển cộng đồng với trọng tâm hỗ trợ các
dự án dựa vào cộng đồng và thúc đẩy các sáng kiến mới
về mặt thể chế để người Việt Nam có thói quen xây
dựng, thực hiện, và duy trì các chương trình phát triển
bền vững tại địa phương.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Đời sống của các đồng bào khó khăn được cải thiện
đáng kể trong khi các chuyên gia và sinh viên thiện
nguyện nâng cao được kinh nghiệm từ các công tác
phục vụ cộng đồng quốc tế.

Tầm nhìn của ECCDA hướng tới một xã hội mà nơi
đó, người dân được sống trong hòa bình, dân chủ
và bình đẳng. Đồng thời người dân, các tổ chức xã hội
và các cơ quan chức năng phối hợp hoạt động để chống
lại đói nghèo và tạo ra điều kiện và môi trường sống
lành mạnh.

Thông tin Liên hệ ICI
P.O. Box 2872
Germantown, MD 20875 -2872, USA
Tel.: (+1) 301.202.4840
E-mail: contact@icius.org and support@icius.org
www.icius.org
ICI là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3. Số ĐK: 47-2314210
Các khoản đóng góp được trừ vào thu nhập trước thuế theo luật định.
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HỖ TRỢ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH
CHO

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC
THIỂU SỐ VÙNG IA TIÊM

Thông tin Liên hệ ECCDA
Ông Đào Đức Khánh, Chi hội Trưởng
Số 29/7 Đường 15, P. Hiệp Bình Chánh,
Q. Thủ Đức, Việt Nam
Tel.: (+84) 0168.757.1072
E-mail: khanhdao.eccda@gmail.com
Giấy phép hoạt động Chi hội ECCDA số 220/TCNS
cấp ngày 20 tháng 05 năm 1997.

Xã IA Tiêm, Tỉnh Kontum,
Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN
ĐỊA ĐIỂM
Vùng IA Tiêm, thuộc xã IA Tiêm, tỉnh Kontum
gồm 15 thôn với 8.762 nhân khẩu, đa số là người
dân tộc Jrai, một số ít là người Kinh.

ƯỚC TÍNH KINH PHÍ DỰ ÁN
Các Hạng Mục Đề Xuất
A. Giếng Khoan và Hệ Thống Lọc Nước

MỤC TIÊU

 Giảm thiểu nguy cơ phát sinh từ bệnh tật thông
qua việc hỗ trợ Tủ thuốc Cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG
1. Xây dựng một giếng khoan và hệ thống lọc
nước có sức cung cấp khoảng 4.000 lít/ngày.
2. Giáo dục, truyền thông về sử dụng nước sạch
và vệ sinh thường thức.
3. Hỗ trợ xây dựng một Tủ thuốc Cộng đồng để
phục vụ chung cho người dân trong khu vực.

7,070

2. Khoan Giếng & Máy Bơm (nhân công
184
& vật tư)
3. Hệ thống lọc nước (nhân công + vật
462
tư)

 Nâng cao kiến thức về vệ sinh thường thức,
cách phòng chống một số bệnh thông thường
cho người dân.

Cộng đồng dân cư khoảng 7.000 người sinh sống
trên địa bàn vùng IA Tiêm (không phân biệt người
dân tộc hay người Kinh)

Vài nét đời sống thường nhật của
người dân cộng đồng IA Tiêm

123

1. Khảo sát tiền dự án

 Cung cấp nước sạch cho người dân để cải thiện
đời sống của họ.

NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Dự toán
(USD)

4. Bồn chứa 1,000 lít

115

5. Can nước 20 lít (Phát-Đổi Nước cho
nhà dân)

368

B. Giáo dục sử dụng nước sạch
C. Quản lý, Đánh Giá & Báo cáo dự án
D. Dự phòng 5%

(1)

TỔNG CỘNG

276

Từ sáng sớm hoặc xế chiều, người dân làng trèo những đoạn
dốc cao dài hàng cây số để tới các khe suối với những gùi
chứa vài quả bầu hay vỏ chai nước ngọt và một ít quần áo
sạch và dơ...

1,184
427

(2)

8,957

(1)

Ngân khoản nếu không dùng đến sẽ dùng cho việc hỗ trợ bảo
trì hệ thống lọc nước hàng năm
(2)
Ước tính các giai đoạn thực hiện dự án: khảo sát, thi công,
kiểm nghiệm giếng khoan và hê thống lọc nước (3 tháng); Hoạt
động giáo dục sức khỏe, đánh giá kết quả và báo cáo (2 tháng).

...để vừa lấy nước vừa tranh thủ tắm và giặt...

KẾT QUẢ MONG ĐỢI
 80% người dân sinh sống trên địa bàn vùng IA
Tiêm (tương đương 7.000 người) có nước sạch
để dùng trong sinh hoạt gia đình.
 Năm thứ nhất: giảm thiểu 10-30% những chứng
bệnh mà người dân thường mắc phải do sử
dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
 Năm thứ nhất: 30% người dân thay đổi được ý
thức và hành vi về việc bảo vệ sức khỏe cho
bản thân và gia đình.

Nhưng vào mùa nắng hạn, nguồn nước khô cạn, người dân
làng lấy nước để ăn uống, tắm, và giặt trên những vũng nước
còn sót lại.

