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Nhu cầu truyền thông cho nhóm Niềm Tin
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Tổ chức cộng đồng: Nhóm Niềm Tin hoạt động phi lợi nhuận từ tháng 09/2015 với mong muốn hỗ trợ phụ huynh 
chăm sóc trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng rối loạn 
não bộ, khiếm thính, down, bại não.  
Các hoạt động của nhóm gồm:
- Hỗ trợ phụ huynh: Chia sẻ kiến thức trực tuyến, tư 
vấn trực tiếp miễn phí, hội thảo, tập huấn, hỗ trợ sinh 
kế.
- Hỗ trợ trẻ: Tập vật lý trị liệu, giáo dục văn hóa và kỹ 
năng sống, hướng nghiệp, cung cấp thiết bị cần thiết.
- Truyền thông cộng đồng: Gợi mở góc nhìn tích cực, 
công bằng và nhân văn để trẻ và gia đình tự tin hòa 
nhập cộng đồng chung; 

Thông tin trung tâm: Văn phòng 82/1 Phong Phú, 
Phường 12, Quận 8.
 
Nhu cầu cộng đồng: Nhóm Niềm Tin hiện đã có 
trang Fanpage và trang web nhưng không có nhân lực cập nhật tin bài cho các hoạt động của nhóm.

Mục tiêu cộng đồng:
- Giúp Nhóm Niềm Tin cập nhật thông tin hoạt động 
của nhóm;
- Chia sẻ kiến thức về vấn đề giáo dục cho trẻ em bị 
ảnh hưởng rối loạn não bộ, khiếm thính, down, bại 
não đến cộng đồng, người chăm sóc, phụ huynh…

- Truyền thông để giúp hỗ trợ tâm lý tích cực cho phụ 
huynh;
- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc không kì 
thị, chối bỏ nhóm trẻ em bị ảnh hưởng rối loạn não 
bộ, khiếm thính, down, bại não.

Mục tiêu học tập của sinh viên:
- Sinh viên học kỹ năng viết tin hoặc làm video clips 
truyền thông;
- Sinh viên học kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác, cộng 
đồng;
- Sinh viên có hiểu biết về một nhóm cộng đồng đặc 
thù là trẻ em gặp các vấn đề khó khăn về phát triển 
và có tư duy về các vấn đề xã hội nói chung.

Yêu cầu đối với sinh viên tham gia:
- Yêu thích các hoạt động cộng đồng.
- Có tinh thần kỷ luật, làm việc tập thể, ham học hỏi.
- Cam kết tham gia trên 80% hoạt động dự án.
- Sinh viên có kỹ năng viết tin bài, học các ngành 
truyền thông là lợi thế

Thời gian dự kiến: 2 tháng


