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“Tôi có thể giúp đỡ trẻ yếu thế trong tất cả khả năng của mình. Bởi vì, chính 

những điều đó đem lại cho tôi năng lượng tích cực và niềm hạnh phúc vô bờ mỗi 

ngày!” - Khi trò chuyện về hành trình thắp nắng ước mơ cho trẻ yếu thế, chị 

Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Tổ chức PSBI Việt Nam đã tâm huyết chia sẻ.  

Suốt hơn mười năm qua, từ lúc là cán bộ dự án (2009) cho đến khi đảm 

nhiệm vị trí giám đốc PSBIV (Pearl S. Buck Inter national Vietnam) (2016), chị 

Nguyễn Thị Hạnh luôn dốc lòng, dốc sức cùng các thành viên PSBIV làm thế nào 

để có thể quan tâm đến thật nhiều bạn nhỏ yếu thế là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ 

bị lây nhiễm HIV/AIDS, trẻ vô gia cư và trẻ dân tộc thiểu số ở những cơ sở bảo 

trợ xã hội của cả nước và cả những trường hợp chị đột xuất được biết, được hay. 

Sau những gặp gỡ ban đầu có thể là vội chia đôi chục trứng gà của nhà mang đến, 

“thuyền trưởng” PSBIV lại miệt mài lặn lội đến nhiều nơi trên thế giới vận động 

gây quỹ và trở thành sợi dây kết nối giữa trẻ em Việt Nam đang cần được quan 

tâm, giúp đỡ với các nhà tài trợ. Từ đó có thể đem đến cho những mảnh đời bất 

hạnh nguồn hỗ trợ tài chính lâu dài và cả những chương trình chăm sóc y tế, giáo 

dục, dạy nghề, phát triển tâm sinh lý xã hội, xây dựng năng lực cộng đồng. Ví 

như, hàng ngàn trẻ yếu thế ở các cơ sở bảo trợ xã hội đã được nhận sách, truyện, 

dụng cụ giảng dạy, học tập, xe đạp, nôi; được tham gia các lễ hội dịp tết Trung 

thu, tết Nguyên đán...; được tiêm chủng, tăng cường bữa ăn dinh dưỡng; được tư 

vấn và cung cấp thông tin về quyền trẻ em, quyền phụ nữ; được trang bị kiến thức 

sức khỏe sinh sản, phòng ngừa HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục cho trẻ vị thành niên... Bên cạnh đó, PSBIV in sách “giúp đỡ trẻ điếc”, trẻ 

khiếm thị, hỗ trợ cơ hội tiếp cận giáo dục hòa nhập tại các trường học địa phương; 

trẻ mồ côi, thiệt thòi tìm kiếm được cơ hội học nghề và đi làm sau khi tốt nghiệp; 

trẻ khuyết tật được khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, tổ chức phẫu thuật... “Tôi 

muốn trẻ em yếu thế được phát triển toàn diện về mọi mặt, giống như khi nuôi 

con tôi mong muốn như thế nào thì cũng muốn các em được như vậy và hơn thế 

nữa. Dinh dưỡng để các em phát triển thể lực tốt thì mới có thể học tập tốt và tham 

gia các hoạt động phát triển bản thân. Giáo dục giới tính hay giáo dục kỹ năng 

sống, giá trị sống, phòng chống xâm hại trẻ em, quyền trẻ em... là hoạt động phát 

triển kỹ năng mềm, trang bị cho trẻ nền tảng cơ bản để có thể phát triển tốt nhất 

và là hành trang vào đời cho các em”. - Chị Nguyễn Thị Hạnh tâm huyết nói. 

Thắp nắng ước mơ 

Hoàng Thị Thanh Hoa - sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Hà Nội chia sẻ, 

cô xây quyết tâm bước chân vào giảng đường đại học là từ sự truyền cảm hứng của 



chị Hạnh - Giám đốc PSBIV. 5 tuổi đã phải đến nương nhờ Trung tâm Công tác xã 

hội tỉnh Hà Nam (vì hoàn cảnh gia đình khó khăn: bố mất sớm, mẹ ốm yếu) nên 

Hoa hay mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Thế nhưng, năm Hoa học lớp 9, Tổ chức 

PSBI Việt Nam đã đến trung tâm để tặng quà và tu vấn sức khỏe sinh sản. Và câu 

chuyện của riêng chị Hạnh đã đặc biệt sưởi ấm, thôi thúc cô bé nỗ lực hơn nữa để 

vượt khó nên ngay trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2019 Hoa đã 

đỗ nguyện vọng 1 của Trường Đại học Hà Nội. “Lúc nhập học, em đã rất bất ngờ 

khi nhận được cuộc gọi từ chị Hạnh. Từ đó đến nay, chị Hạnh vẫn luôn chia sẻ, 

động viên em cố gắng học tập và tìm kiếm học bổng để phụ thêm tiền chi tiêu sinh 

hoạt cho em. Em mong ước sau này có được công việc ổn định để giúp đỡ những 

trẻ em yếu thế như chị Hạnh”. - Hoàng Thị Thanh Hoa xúc động nói. 

Quả vậy, câu chuyện về nỗ lực chiến thắng hoàn cảnh của Giám đốc PSBIV 

Nguyễn Thị Hạnh đã và đang thắp nắng ước mơ cho biết bao cô bé, cậu bé yếu 

thế như Thanh Hoa. Đó là câu chuyện về người con gái bé bỏng của người mẹ 

nghèo, sức khỏe yếu do di chứng chiến tranh và sống đơn thân ở Đông Anh, Hà 

Nội; là cháu gái nhỏ bé của bà ngoại già yếu lúc 9 tuổi được gia đình cậy nhờ 

Trung tâm Bảo trợ xã hội IV chăm sóc, học hành. Năm 11 tuổi, Hạnh được chuyển 

sang Làng trẻ em Birla và trở thành cô con gái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. 

Khi ấy, càng nhớ mẹ, nhớ bà ngoại, càng biết ơn những người cha, người mẹ trong 

Làng trẻ em Birla nuôi nấng cũng như các tổ chức từ thiện xã hội, trong đó có 

PSBIV hỗ trợ bao nhiêu, Hạnh lại càng nỗ lực học tập để có thể vươn tới ước mơ: 

trở thành cô giáo của những đứa trẻ đặc biệt và đến một ngày sẽ được gia nhập 

PSBIV để có thể giúp đỡ những trẻ em yếu thế. Bằng khát vọng ấy, Hạnh đã sớm 

chạm tay vào ước mơ đầu tiên khi trúng tuyển vào khoa Giáo dục đặc biệt, Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội và ra trường về công tác tại Trường Mầm non quốc tế 

KinderWorld. Đây là những năm tháng để cô giáo Hạnh rèn luyện thêm kiến thức 

và kỹ năng để tiếp tục vươn đến ước mơ đầu quân vào PSBIV sau... 2 lần ứng 

tuyển. “Tôi đã từng được PSBIV hỗ trợ khi còn là một đứa trẻ trong Làng trẻ 

Birla, chính vì thế những hoạt động của PSBIV đã truyền cho tôi niềm cảm hứng 

và khiến tôi khát khao “về với đội của PSBIV” để có thể là một thành viên của 

PSBIV hành động chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ PSBIV, 

điều quan trọng nhất là có thể kết nối những nguồn lực đồng hành cùng mỗi bước 

trưởng thành của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước để các em có thể có 

một cuộc sống tốt đẹp. Hiện tại tôi vẫn đang kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. 

Dù có khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ cố gắng”. - Chị Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ. 

Giữa những ngày Hà Nội giãn cách phòng chống dịch Covid-19, thật ấm 

lòng khi được nghe “thuyền trưởng” con thuyền PSBI Việt Nam Nguyễn Thị 

Hạnh kể về sự tất bật của chị và các thành viên cùng tỏa ra trong hàng loạt hoạt 

động thiết thực hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và cả trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 



khó khăn phòng dịch. Nào là cung cấp sữa và sữa chua, hỗ trợ 1000 suất ăn, xây 

dựng phòng đọc sách, cung cấp đồ chơi, đồ dùng học tập... Nào là tiến hành khử 

khuẩn, diệt muỗi và côn trùng cho các trung tâm; hỗ trợ bim cho trẻ khuyết tật... 

Chị Hạnh cảm động cho biết, kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-

19 thế nhưng người bảo trợ của trẻ vẫn duy trì viện trợ đều đặn. Đáng quý hơn 

nữa là nhà tài trợ còn hỗ trợ thêm cho trẻ bằng nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt 

là trong 2 đợt dịch Covid-19 gần đây. Và, dù nhiều khó khăn nhưng PSBIV luôn 

cố gắng nỗ lực tìm tòi ra con đường để có thể hỗ trợ trẻ một cách tích cực và hiệu 

quả nhất. 

 

37 tuổi đời và có đến 12 năm “dan díu” một cách say mê với PSBIV như 

thế, chị Hạnh đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu 

“Người tốt, việc tốt” năm 2019. Chị Hạnh bảo, trong những năm tháng qua, để có 

thể dành thật nhiều thời gian, công sức cho trẻ yếu thế, ngoài nỗ lực của bản thân 

thì chị còn cảm thấy thật may mắn khi ở bên mình là người chồng có trái tim ấm 

áp, nhân hậu, luôn đồng hành cùng chị trên mọi chặng đường. Và thật vui khi 

chồng chị còn rất hào phóng, luôn sẵn sàng về vật lực, nhân lực và trí lực giúp chị 

bất kể công việc gì để chị có thể hoàn thành ước mong giúp được nhiều trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn. 

 

 


