VIET NAM

Vì một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho mọi trẻ em,
Và những tấm lòng thiện chí biến mong ước đó trở thành hiện thực.

Bạn thân mến,
Được thôi thúc bởi niềm tin Cơ đốc, chúng
tôi luôn nỗ lực không ngừng để mọi trẻ em
được vui hưởng một cuộc sống trọn vẹn ý
nghĩa. Chúng tôi tin rằng, trên cả sự đảm
bảo về bữa ăn và chốn ở, “cuộc sống trọn
vẹn ý nghĩa” là khi trẻ được đón nhận đầy
đủ sự quan tâm, yêu thương, được nuôi
dưỡng những giá trị nhân bản và được sống
với hy vọng cho tương lai.
Để đạt được mục tiêu này, World Vision
Việt Nam đã và đang hợp tác mật thiết
với cộng đồng địa phương thông qua các
chương trình hoạt động. Thân mời các bạn
đồng hành với chúng tôi trên hành trình
này, để cùng tiếp thêm hy vọng cho trẻ
và gia đình trẻ, và cùng chứng kiến những
cuộc đời được chuyển mình tích cực.
Doseba T. Sinay
Trưởng đại diện

World Vision là tổ chức nhân đạo Cơ đốc, hoạt động thông qua các chương trình cứu trợ, phát triển
và vận động chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, người
nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn. World Vision phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn
giáo, chủng tộc, dân tộc, giới tính hay tình trạng khuyết tật.

Địa bàn hoạt động tại Việt Nam
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Hoàng Sa

TỈNH, THÀNH PHỐ

Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Hòa
Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh
Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Đắk Nông, Bình Thuận,
Hồ Chí Minh City.

Trường Sa
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Bảo vệ Trẻ em
Chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình
thức lạm dụng, bóc lột và thương tích bởi đây là những nguy cơ đe
dọa sự an toàn của hàng triệu trẻ em Việt Nam. World Vision Việt
Nam hợp tác với cộng đồng và với chính trẻ em để đảm bảo rằng các
quyền của trẻ được công nhận và thực hành đầy đủ. Nhà trường và
chính quyền địa phương phối hợp cùng chúng tôi tạo ra các cơ hội
để trẻ được bày tỏ suy nghĩ và tham gia vào quá trình ra quyết định
nhằm giải quyết những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến trẻ.
Chúng tôi cũng giúp trẻ học cách nhận biết những rủi ro gây mất an
toàn cho chính mình cùng cách tự bảo vệ bản thân và các bạn khỏi
những rủi ro đó.
Chương trình góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững:
BÌNH ĐẲNG
GIỚI

CÔNG VIỆC TỐT
VÀ TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

HÒA BÌNH,
CÔNG LÝ VÀ
CÁC THỂ CHẾ
MẠNH MẼ
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Dinh dưỡng & Sức khỏe
Nhằm giảm thiểu tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi, các
chương trình can thiệp của World Vision Việt Nam hướng đến cải
thiện chất lượng bữa ăn cho phụ nữ mang thai và trẻ em, cũng
như nâng cao thực hành vệ sinh và khả năng tiếp cận nguồn nước
an toàn để góp phần bảo vệ các gia đình khỏi những căn bệnh có
thể phòng tránh. Chúng tôi cũng thúc đẩy tầm quan trọng của việc
chăm sóc tiền thai sản, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, chế độ ăn
đầy đủ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh.
Thông qua việc lồng ghép với hợp phần sinh kế, chúng tôi cũng hỗ
trợ các hộ nghèo trồng rau, chăn nuôi gia cầm nhằm cung cấp cho
trẻ một chế độ ăn cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng.
Chương trình góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững:
KHÔNG CÒN
NẠN ĐÓI

SỨC KHỎE VÀ
CÓ CUỘC SỐNG
TỐT

NƯỚC SẠCH
VÀ VỆ SINH
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Sinh kế Bền vững

Để duy trì các kết quả an sinh trẻ em, các nông hộ được học và thực
hành phương pháp canh tác hữu cơ cũng như được tiếp cận nguồn
lực, thị trường và thương mại công bằng. Thông qua những hỗ trợ này,
họ có thể cải thiện thu nhập dài hạn và chăm sóc con cái tốt hơn.
Khi được nuôi dưỡng tốt và khoẻ mạnh, trẻ em sẽ vui khoẻ tới trường
và tập trung phấn đấu cho một tương lai rộng mở.
Chương trình góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững:
XÓA
NGHÈO

KHÔNG CÒN
NẠN ĐÓI

CÔNG VIỆC TỐT
VÀ TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

HÀNH ĐỘNG
VỀ KHÍ HẬU
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Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai
& Ứng phó Khẩn cấp
Nhằm giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra, chúng tôi giúp
cộng đồng địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai dựa vào
cộng đồng, cũng như thiết lập các đội phản ứng nhanh sẵn sàng
tham gia công tác cứu hộ trong thiên tai.
Khi thiên tai xảy ra, World Vision Việt Nam ngay lập tức kích hoạt
chương trình cứu trợ khẩn cấp. Tận dụng mối quan hệ hợp tác chặt
chẽ với chính quyền địa phương cùng mạng lưới nhân viên, cộng tác
viên trải rộng tại thực địa, chúng tôi khẩn trương trao các mặt hàng
cứu trợ cấp thiết nhất đến các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên
tai. Chương trình cứu trợ được tiếp nối bởi công tác phục hồi sinh kế
nhằm giúp người dân sớm vượt qua mất mát và tái thiết cuộc sống.
Chương trình góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững:
HÀNH ĐỘNG
VỀ KHÍ HẬU

www.wvi.org.vn

