Sơ lược về Trung tâm bảo trợ nạn nhân CĐDC/Dioxin và trẻ em khuyết tật
tỉnh Quảng Nam
Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 30Ồ/2013/QĐ-HNN ngày 01 tháng
3 năm 2013 của chủ tịch H ội nạn nhân chất độc da cam /dioxin tỉnh Q uảng Nam
Đ ịa điểm: Đ ường N guyễn Văn Trỗi - khối phố A n H à Trung - phường A n Phú thành phố Tam kỳ - tỉnh Q uảng Nam
Điện thoại liên lạc: 0235.3819.479
Số Fax: 0235.3814.279
G iám đốc Trung tâm - Ô ng N guyễn A nh C ả - Di động: 0385.740.473
Phó giám đốc Trung tâm - Bà N guyễn Thị Luyện - D i động: 0915.914.004
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoảng của Trung tâm:
4200201003913 tại ngân hàng A gribank Quảng Nam

Nhiệm vụ của Trung tâm:
- Chăm sóc nuôi dưỡng và tổ chức luyện tập, phục hồi chức năng cho nạn nhân
CĐDC và trẻ em khuyết tật về vận động, trí tuệ, ngôn ngữ
- Tô chức các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dạy nghề làm hương
tăng gia sản xuất rau sạch, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân, giup
nạn nhân từng bước hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống
- Tô chức hướng dẫn về phương pháp, kỹ năng và phục hồi chức năng ở cộng
đông cho người thân trong gia đình nạn nhân đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, để gia
đình chăm sóc nạn nhân khi về nhà
H iện nay Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 47 cháu là nạn nhân
CĐDC/Dioxin và trẻ em khuyết tật, nguồn nuôi dưỡng chăm só,c các phương tiện thiết bị
phục hôi chức năng cho các cháu, trả lương cho nhân viên T rung tâm và mọi hoạt động
của Trung tâm đêu từ nguôn vận động của các nhà hảo tâm , các tồ chức và cá nhân trong
và ngoài tỉnh

TRUNG TÂM BT NN CĐDC/DIOXIN
VÀ TRẺ EM KHUYẾT TẬT TỈNH
QUẢNG NAM
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Quáng Nam, ngày 3 tháng 9 năm 2020

THƯ KÊU GỌI
Kính gửi: Các doanh nghiệp,các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước
Chiên tranh đã đi qua 45 năm nhưng hậu quả để lại trên quê hương Quảng Nam
quá đôi nặng nê, cả tỉnh có hàng ngàn hộ gia đình với 35 ngàn người trực tiếp và gián tiếp
bị phơi nhiễm chất độc hóa học ( CĐHH)/Dioxin, giờ đang lâm các bệnh hiểm nghèo,
không thê chữa trị được. Đ au đớn nhất là các con và cháu của nạn nhân sinh ra bị dị
dạng, dị tật làm đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, cuộc sống vô vàn khó khăn, thiếu
thôn.
Đ ược sự tài trợ của ngân hàng N ông nghiệp và phát triển nông thôn V iệt Nam,
HỘI nạn nhân chât độc da cam /dioxin Quảng N am đã xây dựng trung tâm để nuôi dưỡng
dạy chữ, dạy nghê, phục hôi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết
tật của tỉnh. Trung tâm đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2013 đến nay. Đ ã tiếp nhận 47
cháu là nạn nhân CĐDC và trẻ em khuyết tật
Đ ia chỉ: Đ ường N guyễn V ăn Trỗi - khối phố A n H à Trung - phường A n Phú thành phố Tam kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại liên lạc: 0235.3819.479
Số Fax: 0235.3814.279
Địa chỉ mail: ttcddctebhqnam @ gmail.com
Số tài khoản: 4200201003913 tại ngân hàng A gribank Quảng N am
N guôn nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu là: N guồn vận động từ các doanh nghiệp,
các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, vì vậy Trung tâm xin được tài trợ các nội dung sau
đây:
1.Lương thực, thực phẩm nuôi nạn nhân
2.Phương tiện phục hồi chức năng, dạy nghề
3.Trả

lương cho nhân viên phục vụ tại Trung tâm

Sự giúp đỡ của quý cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm bằng hiện vật hoặc tiền mặt
xin gửi vào tài khoản hoặc trực tiếp giúp đỡ liên lạc qua số điện thoại và địa chỉ nêu trên
Thay m ặt các nạn nhân chất độc da cam /dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng
N am xin gởi đến những tấm lòng nhân ái lời biết ơn chân thành.
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