
Vun đắp tương lai tươi sáng hơn 
cho trẻ em dễ bị tổn thương

Vì một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho mọi trẻ em

Và những tấm lòng thiện chí biến mong ước đó thành hiện thực  

Về Tổ chức World Vision Việt Nam
World Vision là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ 

mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc 
biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục 
vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, 
dân tộc hay giới. 

World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Từ đó 
đến nay, World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân 
Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác trong 
việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận 
động chính sách ở các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó 
khăn. Các chương trình phát triển dài hạn của World Vision 
đang được triển khai tại 35 huyện thuộc 14 tỉnh, thành phố 
trên cả nước. 

Các lĩnh vực hoạt động
Suốt hơn 30 năm qua, World Vision Việt Nam đã góp phần 

mang lại những đổi thay và tác động tích cực đến đời sống 
của cộng đồng và trẻ em thông qua các hoạt động cứu trợ 
khẩn cấp, vận động chính sách và các chương trình phát triển 
dài hạn. 

Cứu trợ khẩn cấp: Khi thiên tai hay những biến động kinh 
tế xảy ra, World Vision Việt Nam luôn khẩn trương ứng cứu và 
tích cực đồng hành cùng trẻ em, gia đình và cộng đồng để 
thúc đẩy quá trình phục hồi và tái thiết cuộc sống. 

Vận động chính sách: Từ cấp địa phương tới quốc gia, 
chúng tôi đại diện cho tiếng nói của trẻ em, người dân dễ bị 
tổn thương và cộng đồng bị lề hoá để kêu gọi sự quan tâm 
và nguồn lực giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến 

trẻ em, củng cố việc thực thi chính sách và thúc đẩy các thái 
độ, hành vi tích cực trong xã hội.

Phát triển: Phương pháp tiếp cận lồng ghép cùng hơn 70 
năm kinh nghiệm trên toàn cầu là nền tảng vững chắc cho 
việc triển khai những chương trình phát triển của Tổ chức tại 
Việt Nam.

Trên hết, các mô hình và phương pháp của World Vision 
đều hướng đến lợi ích của trẻ em. Ngoài ra, cách thức tiếp cận 
của chúng tôi tập trung vào những giải pháp mang tính bền 
vững, nhấn mạnh sự tham gia và trao quyền cho cộng đồng 
để giải quyết những thách thức về đói nghèo và những vấn 
đề dai dẳng khác gây tổn hại đến an sinh trẻ em. 

Với thời gian triển khai là từ 10 đến 15 năm, cùng cách tiếp 
cận toàn diện, các chương trình phát triển của World Vision 
Việt Nam góp phần mang lại những đổi thay thiết thực và lâu 
bền đến đời sống của các cộng đồng mục tiêu thông qua 
việc cải thiện chất lượng công tác bảo vệ trẻ em, tình trạng 
dinh dưỡng và sức khoẻ, sinh kế hộ gia đình, và khả năng 
chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.    

World Vision Việt Nam luôn chú trọng các yếu tố giới và 
khuyết tật trong tất cả các chương trình hoạt động để đảm 
bảo sự tham gia và hưởng lợi của mọi thành viên trong cộng 
đồng. Bên cạnh đó, quá trình thiết kế các chương trình này 
cũng đề cao sự tham gia của trẻ em và những giá trị sống cần 
thiết để trao quyền, tạo điều kiện cho trẻ em đóng góp ý kiến 
và trở thành đối tác bình đẳng trong nỗ lực chung để phát 
triển cộng đồng nơi các em sinh sống. 
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Tiếp cận toàn diện để mang lại những thay đổi bền vững

World Vision Việt Nam nỗ lực để đảm bảo an sinh 
toàn diện cho mọi trẻ em, theo đó, trẻ em, dù trai 
hay gái, đều sẽ được: 
Tận hưởng cuộc sống khoẻ mạnh 
Đảm bảo quyền được học tập và đến trường
Chăm sóc, bảo vệ và tham gia vào các quá trình 

ra quyết định 
Yêu thương và biết cách yêu thương người khác

Các chương trình được phát triển dựa trên bề 
dày kinh nghiệm quốc tế của World Vision, tập 
trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên để mang lại 
những thay đổi tích cực và thiết thực trên đời 
sống của trẻ em dễ bị tổn thương nhất. 

BẢO VỆ & SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM 
World Vision Việt Nam chung tay cùng cộng 
đồng và chính trẻ em để đảm bảo việc công 
nhận và thực thi quyền của trẻ em.  Cụ thể, 
World Vision Việt Nam phối hợp cùng đối tác địa 
phương và trường học để tạo cơ hội cho trẻ em 
lên tiếng và tham gia vào quá trình ra quyết
định trong các lĩnh vực liên quan đến mình. Ngoài ra, chúng tôi 
cũng tăng cường nhận thức của trẻ em về những vấn đề an toàn 
trong cuộc sống và trên môi trường mạng để các em bảo vệ bản 
thân và những người xung quanh. 
DINH DƯỠNG & SỨC KHỎE World Vision Việt Nam đặt mục 
tiêu cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em, đồng 
thời nâng cao điều kiện vệ sinh và khả năng tiếp cận nước sạch 
của người dân để giảm thiểu các bệnh lý thường gặp. Các 
chương trình vùng cũng đặc biệt chú trọng đến công tác chăm 
sóc sức khoẻ bà mẹ trong thời gian thai kỳ, vận động nuôi con 
bằng sữa mẹ, duy trì chế độ dinh dưỡng và lối sống hợp lý, lành 
mạnh. Thông qua việc lồng ghép vào các can thiệp sinh kế tại 
địa phương, World Vision Việt Nam đã hỗ trợ các hộ nghèo đẩy 
mạnh trồng trọt và chăn nuôi để cải thiện chất lượng dinh 
dưỡng cho trẻ em và gia đình. 
SINH KẾ World Vision Việt Nam hỗ trợ cải thiện thu nhập dài hạn 
của hộ gia đình thông qua việc trang bị cho người nông dân kỹ 
năng chăn nuôi hữu cơ và tăng cường khả năng tiếp cận của họ 
với nguồn lực, thị trường và các cơ hội giao thương bình đẳng. 
Đây là cơ sở để các bậc cha mẹ chăm sóc và chu cấp cho con em 
tốt hơn. Khi được chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, trẻ 
sẽ có sức khoẻ và năng lượng để học tập, từ đó tiếp cận những 
cơ hội mới cho một tương lai tốt đẹp hơn. 
GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI Những cộng đồng World 
Vision Việt Nam phục vụ thường phải gánh chịu ảnh hưởng 
nặng nề từ thiên tai, đe doạ những thành quả và nỗ lực phát 
triển đã dày công gây dựng. Trước thực tế này, World Vision Việt 
Nam chung tay cùng cộng đồng để phát triển kế hoạch phòng 
ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đồng thời 
thiết lập hệ thống các đội phản ứng nhanh tại cấp địa phương. 
Cách tiếp cận này giúp cộng đồng trở nên sẵn sàng, đồng thời 
giảm thiểu tối đa những rủi ro và hậu quả do thiên tai và các hiện 
tượng thời tiết cực đoan gây nên. 

Nhiều đối tác - Chung một tầm nhìn
Là một trong những đối tác lâu năm nhất của Chính phủ 

Việt Nam trong công tác phát triển, World Vision luôn hướng 
tới những tiêu chuẩn cao nhất của nghề nghiệp và sự minh 
bạch trong mọi chương trình, hoạt động. 

Cùng các đối tác chiến lược, là các cơ quan Chính phủ Việt 
Nam và nước ngoài, các tổ chức hoạt động tập trung vào trẻ 
em khác, chúng tôi nỗ lực để mang lại tương lai tươi sáng hơn 
cho trẻ em Việt Nam. Chúng tôi cũng là thành viên cốt cán của 
nhiều mạng lưới quốc gia như Nhóm Công tác về quyền trẻ 
em, Mạng lưới Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Đối tác 
Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai, Nhóm các tổ chức hoạt động về 
Phòng, chống thiên tai, và Mạng lưới các tổ chức xã hội vì Dinh 
dưỡng Việt Nam (SUN CSA).                             

Bên cạnh đó, World Vision Việt Nam cũng xây dựng và duy trì 
mối quan hệ hợp tác bền chặt với các doanh nghiệp và tổ 
chức lớn, nhỏ, trong và ngoài Việt Nam với mục đích hỗ trợ 
cộng đồng: 

Bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực trong gia đình và 
trường học 

Đảm bảo trẻ em được lớn lên khoẻ mạnh 
Hỗ trợ trẻ em và gia đình trẻ củng cố kiến thức và kỹ năng cần 

thiết để cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống
Ứng phó với hậu quả và tái thiết cuộc sống sau thiên tai

Mục tiêu sau cùng của chúng tôi chính là xây dựng một môi 
trường an toàn, lành mạnh, nơi mọi trẻ em được tận hưởng 
cuộc sống khoẻ mạnh và phát huy hết các tiềm năng của mình. 
Và trong nỗ lực để biến khát vọng ấy thành hiện thực, thật 
không thể thiếu sự chung tay của các đối tác và người ủng hộ.

TỔNG QUAN VỀ WORLD VISION VIỆT NAM www.wvi.org.vnTRANG 2

Mục tiêu sau cùng của chúng tôi chính là xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh, 
nơi mọi trẻ em được tận hưởng cuộc sống khoẻ mạnh và phát huy hết các tiềm năng.
@ 2021 World Vision


