Chương trình "Dấu ấn tình người"

Vào lúc 15 giờ ngày 19-1, tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) sẽ diễn
ra chương trình “Dấu ấn tình người”. Chương trình được truyền
hình trực tiếp trên kênh VTV9 – Đài truyền hình Việt Nam và kênh
truyền hình Hà Nam.

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đài truyền
hình Việt Nam và trung tâm dịch vụ truyền hình Kiến Vàng.

Với phương châm lá lành đàm lá rách, chương trình truyền hình thực tế “dấu ấn tình người” ra
đời với mục đích chia sẻ, giúp đỡ những địa phương, những mảnh đời bất hạnh, khó khăn trong
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cuộc sống.

Trải qua chặng đường 5 năm thực hiện, chương trình đã nhận được rất nhiều sự đồng hành,
nhiệt tình ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Chương trình đã giúp đỡ và mang lại niềm vui cho rất nhiều trẻ em mồ côi, những người già cô
đơn không nơi nương tựa, những người khuyết tật, xây dựng nhiều tuyến đường, nhiều nhà tình
nghĩa, phát quần áo, thăm khám chữa bệnh miễn phí cho người mắc bệnh hiểm nghèo...

Riêng trong năm 2013, theo báo cáo hoạt động của ban từ thiện xã hội báo Giác Ngộ, chương
trình đã thực hiện 53 chuyến cứu trợ, tổ chức đoàn y bác sĩ thăm khám cho 6.500 lượt người,
phát 19.800 phần quà, tặng 280 mắt kính, phát 8.000 phần quà cùng 250 suất học bổng cho
học sinh nghèo, 1.000 áo mới, tặng 10 xe đạp... với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng.

Chương trình lần này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời như Vân Khánh, Quang
Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Lê Cát Trọng Lý...
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