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Thực hiện hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình
đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị, ngày 17 tháng 8 năm 2019, đại diện Khoa
Luật đã dẫn đoàn học viên lớp H730 (Tân Bình) đi thực tế tại Trung tâm Bảo trợ
trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè. Chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc và bài học về
tình người. Qua chuyến đi, học viên cũng đã có những giải pháp nhằm nâng cao
hơn nữa hoạt động của Trung tâm.
Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè là Cơ sở xã hội trực thuộc
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập từ
năm 1975, tiếp nhận từ Viện dưỡng lão Phú Mỹ của Cơ sở tôn giáo. Trung tâm
Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè tiền thân là Nhà nuôi trẻ Mầm non 6. Trung
tâm tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ tàn tật, bị bỏ rơi thuộc địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh. Đa số trẻ bị bỏ rơi ở Trung tâm là trẻ bại não và chậm phát triển.
* Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm
- Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức chữa trị, phục hồi chức
năng cho trẻ tàn tật mồ côi thuộc dạng thiểu năng tâm thần và bại liệt của Thành
phố.
- Phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tổ chức dạy văn hóa từ mẫu giáo
đến hết cấp một phổ thông cho trẻ em ở Trung tâm.
- Tổ chức dạy nghề, kết hợp với tổ chức gia công, sản xuất một số mặt
hàng phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe của trẻ để tạo công ăn việc làm và tạo điều
kiện cho trẻ hội nhập cộng đồng xã hội.
- Tổ chức lao động sản xuất, tạo hướng nghiệp lâu dài cho trẻ lớn tuổi tại
cơ sở II phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.
- Được tổ chức dịch vụ nuôi dưỡng trẻ tàn tật đối với những trẻ tàn tật có
gia đình muốn cho trẻ bán trú tại Trung tâm.
* Hoạt động của Trung tâm
Trung tâm tổ chức dạy văn hóa từ mẫu giáo đến lớp 3 nhằm giúp các em
phát triển nhận thức, giao tiếp và rèn luyện nhân cách. Chương trình rèn luyện
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đạo đức, lễ giáo, kỹ năng sống theo khả năng của từng em, giúp các em có ứng
xử phù hợp với chuẩn mực xã hội. Ngoài những giờ học trên lớp, Trung tâm còn
tổ chức cho các em học vẽ, học vi tính, học đàn, thể dục và múa hát… Đối với
một số em khiếm thị, khiếm thính, Trung tâm tổ chức cho các em đi học tại các
trường chuyên biệt. Đối với các em chậm phát triển nhẹ, Trung tâm tổ chức cho
các em học tại các trường công lập bên ngoài cùng trẻ bình thường.
Trung tâm cũng chú trọng chương trình sinh hoạt vui chơi, dã ngoại, tham
gia lễ hội giúp các em phát triển tính năng động, sáng tạo, cởi mở, phát triển
ngôn ngữ giao tiếp, nhất là giúp các em biết tự chủ, tôn trọng kỷ luật, tôn trọng
người khác.
Hiện nay, Trung tâm có 3 Cơ sở
- Cơ sở chính dành cho các trẻ mồ côi khuyết tật với 07 Khoa trực tiếp
chăm sóc các em theo lứa tuổi, dạng khuyết tật; 01 khoa Săn sóc đặc biệt dành
cho trẻ bệnh nặng; 01 Trạm y tế điều trị bệnh cho các em; 01 phòng Phục hồi
chức năng, tập vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, tâm vận động; 01 phòng Quản lý
giáo dục phụ trách dạy văn hóa.
- Cơ sở Bán trú với 10 lớp học chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật tại
cộng đồng, giúp các em có điều kiện phục hồi chức năng vận động, học văn hóa,
phát triển ngôn ngữ, luyện tập giao tiếp.
- Cơ sở 2 Bảo Lộc – Lâm Đồng dành cho các em mồ côi khuyết tật
trưởng thành không có khả năng tìm kiếm việc làm tại Thành phố. Trung tâm tổ
chức cho các em lao động sản xuất trồng trà, cà phê, rau xanh và chăn nuôi, giúp
các em ổn định cuộc sống lâu dài.
Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 363 trẻ em mồ côi khuyết tật và
176 trẻ em bán trú. Qua quá trình hoạt động, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các
phòng ban của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tạo điều kiện giúp Trung
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm. Ban Giám đốc Trung tâm có sự thống
nhất đoàn kết tốt, tạo mối quan hệ tốt với các tổ chức, cá nhân từ thiện trong và
ngoài nước và rất được sự nhiệt tình ủng hộ từ các tổ chức này để phát triển cơ
sở hạ tầng, cải tạo môi trường sinh hoạt thoáng mát, lành mạnh cho các em. Đời
sống vật chất và tinh thần của cán bộ viên chức tương đối ổn định. Đội ngũ cán
bộ viên chức có tấm lòng yêu thương trẻ, tâm huyết với công việc, rất chú trọng
chế độ dinh dưỡng cho các em và đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao,
thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu bệnh tật của các em.
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Tuy nhiên, Trung tâm cũng gặp một số khó khăn nhất định, đáng lưu ý
nhất là việc tuyển dụng nhân sự có trình độ bác sĩ, kỹ thuật viên vật lý trị liệu,
giáo viên mầm non và nhân viên chăm sóc trẻ rất khó, cán bộ viên chức phải
gồng gánh công việc cho nhau.
Trung tâm có rất nhiều hoạt động phong phú, đa dạng giúp các em phát
triển ngày một tốt hơn. Để nâng cao chất lượng hoạt động nhằm mang lại nhiều
hạnh phúc hơn cho trẻ khuyết tật trong cuộc sống, Trung tâm cần thêm sự giúp
đỡ, lòng hảo tâm từ các cá nhân, tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội./.
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