Chương trình giảm nghèo đối với trẻ em
Cơ sở xây dựng chương trình: theo ước tính chung ở Việt Nam tổng số trẻ em
nghèo nhiều gấp 1,5 lần so với số người lớn. Tình trạng đói nghèo ở trẻ em hiện đang
là vấn đề ưu tiên tại Việt Nam và cũng là vấn đề SCUK đang nỗ lực giải quyết. Tình
trạng đói nghèo trẻ em cũng chưa được các nhà hoạch định chính sách của chính phủ
cũng như các cơ quan tài trợ thừa nhận rộng rãi hoặc quan tâm giải quyết kịp thời.
Mục tiêu chung của chuương trình : Chương trình nhằm tìm kiếm các giải pháp
xóa đói giảm nghèo ở trẻ em bằng cách tăng cường sự quan tâm chú ý của các nhà
hoạch định chính sách tới việc giảm nghèo ở trẻ em thông qua các công trình nghiên
cứu và kinh nghiệm thực tế.
Các nội dung và mục tiêu chính:
Nội dung

Mục tiêu

Nghiên cứu

Tìm hiểu những yếu tố mang tính quyết định cấp vĩ mô, trung
mô và vi mô đến tình trạng đói nghèo đối với trẻ em ở Việt
Nam

Vận động chính sách

Làm thay đổi chính sách và việc thực hiện chính sách ở trung
ương và địa phương nhằm thừa nhận và giải quyết tình trạng đói
nghèo ở trẻ em một cách tốt hơn

Xây dựng năng lực

Tăng cường năng lực cho các cơ quan chủ chốt trong việc phân
tích và xử lý tình trạng đói nghèo ở trẻ em.

Chiến lược/ Phương pháp tiếp cận: Chương trình được thực hiện tại 6 tỉnh thành ( 2
thành phố, 1 tỉnh miền núi và 3 tỉnh nông thôn ) thông qua hai dự án; dự án □
Những cuộc đời trẻ thơ □ , một nghiên cứu dài hạn được tiến hành ở nhiều nước về
tình trạng đói nghèo trẻ em và dự án □ Giảm nghèo cho trẻ em thành thị □ được
thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện với sự liên kết chặt
chẽ và học hỏi kinh nghiệm từ các chương trình khác. Chương trình đặc biệt quan tâm
tới tình trạng đói nghèo trẻ em ở các vùng dân tộc ít người và khu vực thành thị. Đối
tác của chương trình là Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng (RTCCD), Tổng
cục thống kê (GSO) và Ủy ban nhân dân các cấp. Chưong trình nhằm vận động điều
chỉnh phân bổ nguồn lực cho các vấn đề xã hội, các chính sách kinh tế vi mô vì trẻ
em và người nghèo. Đối tượng chính của chương trình là các cơ quan hoạch định
chính sách then chốt ( như Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ lao động, thương binh và xã
hội, Bộ y tế, Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em ở tất cả các cấp); các chính sách,
chương trình chính ( như chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo, chương
trình xóa đói giảm nghèo, chương trình135, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng
năm và 5 năm); các nhà tài trợ có tác động tới việc thay đổi chính sách ( như Ngân
hàng thế giới, ngân hàng phát triển châu á, Chương trình phát triển Liên hợp quốc và
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF).
Đóng góp cho các mục đích vì trẻ em mang tính toàn cầu và khu vực: Các chính sách
kinh tế chú trọng đến trẻ em. Chương trình này sẽ tiếp tục đóng góp cho năng lực toàn

cầu trong việc gây ảnh hưởng đến các chính sách và việc thực thi chính sách có tác động
tới tình trạng đói nghèo ở trẻ em, đặc biệt là các chiến lược giảm nghèo quốc gia và các
vấn đề về công bằng kinh tế.
Trích tài liệu Hội thảo “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo
tháng 7 năm 2004”

