Khái quát
Về mặt toàn cầu
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Anh (SCUK) là tổ chức quốc tế của Anh tiên phong trong việc
bảo vệ quyền trẻ em, hoạt động ở nước Anh và hơn 60 quốc gia khác trên toàn thế giới. SC
UK hoạt động vì một thế giới luôn tôn trọng và coi trọng giá trị của trẻ em, lắng nghe các
em và học hỏi từ chính các em, vì một thế giới mà ở đó tất cả trẻ em đều có hy vọng và có
cơ hội.
Nhiệm vụ của chúng tôi là đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em, mang đến những lợi ích
trước mắt cũng như lâu dài cho cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới. Các lĩnh vực ưu
tiên của chúng tôi được thể hiện trong 4 mục tiêu vì trẻ em là:
▪ Các chính sách kinh tế dành cho trẻ em
▪

Trẻ em được hưởng các dịch vụ cơ bản

▪

Trẻ em được bảo vệ và tôn trọng như mọi công dân

▪ Trẻ em được bảo vệ an toàn trong những trường hợp khẩn cấp
Ở Việt Nam
SC UK hoạt động ở Việt Nam nhằm tăng cường việc thực hiện quyền trẻ em cho những trẻ
em chịu tác động bởi hoặc những trẻ em không được hưởng sự công bằng trong tình hình
phát triển nhanh chóng về xã hội và kinh tế bằng cách gây ảnh hưởng tới sự thay đổi về
chính sách và việc thực hiện chính sách. Các chiến lược chương trình quốc gia của SC UK
tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên sau:
▪

Giảm nghèo đối với trẻ em

▪ Cải thiện chất lượng cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và phát triển trẻ
thơ (ECCD) và giáo dục tiểu học cho trẻ em dân tộc thiểu số.
▪

Phòng tránh, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

▪

Phòng chống buôn bán, bóc lột và nguy hại đối với trẻ em do di cư

▪ Phòng chống và viện trợ khẩn cấp tập trung vào trẻ em ( chương trình của Liên minh
các tổ chức Cứu trợ trẻ em)
Các chương trình tập trung vào giải quyết các vấn đề nghèo đói, sự bất bình đẳng các đối
tượng dễ bị tác động và chưa được quan tâm đầy đủ; các chương trình này cũng dựa trên
các nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế, nâng cao năng lực và trao đổi chính sách. Chương
trình được thực hiện với sự phối hợp của trẻ em, thanh thiếu niên, bao gồm các em trai và
gái, các đối tác chính phủ và phi chính phủ ở miền bắc, miền trung và miền nam của đất
nước, và ở các khu vực khác nhau ở thành thị, nông thôn, đồng bằng, miền núi, bao gồm
cả dân tộc thiểu số và đa số ( xem bản đồ, phụ lục 1). SC UK hợp tác chặt chẽ với các
thành viên khác của Liên minh các tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang hoạt động tại Việt Nam (
Úc, Nhật Bản, Thụy Điển và Mỹ ) trên cơ sở một Khuôn khổ Hoạt động Chung, nhằm đẩy
mạnh sự hợp tác; đặc biệt là trong các lĩnh vực về HIV/ AIDS, giáo dục tiểu học và chăm
sóc phát triển tuổi thơ, phòng chống và viện trợ khẩn cấp và sự tham gia của trẻ em.

Ngân sách hoạt động của các chương trình được tài trợ từ các khoản đóng góp tự nguyện của
nhân dân Anh và từ các nhà tài trợ như Bộ Phát triển Quốc tế ( của chính phủ Anh ) và Ủy ban
Châu âu. Tổng ngân sách dự kiến cho giai đoạn bốn năm 2004- 2007 là 6 triệu đô la Mỹ.
Trích tài liệu Hội thảo “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo tháng
7 năm 2004”

