Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Rồng Xanh) hỗ
trợ trẻ em gặp khủng hoảng trên khắp Việt
Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều
xứng đáng nhận được sự chăm sóc đặc biệt
và cơ hội để phát triển. Trẻ em mà Rồng Xanh
hỗ trợ là trẻ đường phố, trẻ khuyết tật, và nạn
nhân của mua bán người. Sau khi giải cứu trẻ
khỏi nguy hiểm và bóc lột, chúng tôi hỗ trợ
các em đoàn tụ với gia đình và cung cấp các
dịch vụ cần thiết để các em phục hồi và phát
triển, đồng thời vận động thay đổi chính sách
và pháp luật.

Rồng Xanh bắt đầu hoạt động từ năm 2002 với mục tiêu cung cấp sự chăm sóc đặc biệt cho trẻ
em và gia đình gặp khủng hoảng tại Việt Nam, đồng thời tạo ra sự thay đổi lâu dài cho một
thế giới tốt đẹp hơn.
Chúng tôi giải cứu trẻ em khỏi nguy hiểm và nuôi dưỡng sự phát triển của các em. Công việc của
chúng tôi bao gồm cung cấp hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng; áp dụng kiến thức chuyên
môn và kinh nghiệm làm việc với cá nhân để tác động thay đổi thể chế, luật pháp và hệ thống.
Rồng Xanh cam kết chung tay chấm dứt nạn mua bán người và đảm bảo tất cả trẻ em đường phố
đều được chăm sóc. Tổ chức trẻ em Rồng Xanh là tổ chức phi chính phủ quốc tế có giấy phép hoạt
động ở Việt Nam.

Rồng Xanh làm việc với:
Nạn nhân của mua bán người
Rồng Xanh đóng vai trò then chốt trong việc giải cứu nạn nhân, đưa họ đoàn tụ với gia đình và giúp
đỡ hồi phục sau sang chấn. Chúng tôi cung cấp những hỗ trợ dài hạn như chỗ ở và các hỗ trợ thiết
thực để họ có thể quay lại trường học hoặc học nghề. Bên cạnh đó, Rồng Xanh thực hiện các hoạt
động phòng chống bao gồm tập huấn cho cộng đồng, làm việc với cán bộ nhà nước để cải thiện hệ
thống pháp luật hiện hành và khởi tố đối tượng mua bán người để đảm bảo công lý được thực thi.
Trẻ em đường phố
Qua nhóm nhân viên tiếp cận trẻ đường phố, chúng tôi gặp những trẻ em lang thang cơ nhỡ, cung
cấp nơi ở khẩn cấp và chăm sóc giúp các em hồi phục. Khi các em sẵn sàng, chúng tôi đưa các em về
đoàn tụ với gia đình hoặc cung cấp những hỗ trợ lâu dài tại các nhà nội trú trong cộng đồng. Chúng
tôi khuyến khích sự phát triển của các em qua nhiều hoạt động, bao gồm hỗ trợ quay lại trường học,
các hoạt động xã hội, phát triển kĩ năng lãnh đạo và hoạt động hướng nghiệp.

Trẻ em sống tại vùng sâu vùng xa và trẻ em dân tộc thiểu số
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ cao bị bóc lột hoặc bị những đối tượng mua bán người dụ
dỗ. Rồng Xanh thực hiện những chương trình giúp các em tiếp cận với giáo dục; chúng tôi tin rằng
giáo dục là chìa khóa để phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn của đói nghèo.
Trẻ em khuyết tật
Trẻ em khuyết tật tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề như bị kì thị và thiếu khả năng tiếp cận
với các cơ hội giáo dục và nghề nghiệp. Rồng Xanh hỗ trợ các em và gia đình để đảm bảo các em có
cơ hội như những người khác và hòa nhập với xã hội.

Hàng năm, Rồng Xanh:
Giải cứu và hỗ trợ khoảng 130
nạn nhân của mua bán người

Hỗ trợ hơn 600 trẻ em
ở lại trường học

Tiếp cận và cung cấp hỗ trợ tâm lý
cho hơn 100 trẻ em đường phố

Đại diện pháp lý bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp cho trung bình 15
nạn nhân của mua bán người

Rồng Xanh vận động thay đổi luật pháp
để bảo vệ trẻ em nam trước nạn xâm hại tình dục
Từ năm 2017 đến năm 2018, Rồng Xanh đề xuất rà soát lại luật Bảo vệ Trẻ em, để giúp trẻ em nam
cũng được hưởng quyền bảo vệ pháp lý trước nạn xâm hại tình dục như trẻ em gái và phụ nữ. Lần
đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, trẻ em nam và nam giới được công nhận là nạn nhân của hiếp dâm
và xâm hại tình dục.

Làm việc cùng nhau để chấm dứt nạn mua bán người
và bảo vệ nạn nhân trước tội ác
Rồng Xanh đã và đang tích cực đồng hành với Chính phủ, đặc biệt là các cơ quan ban hành chính
sách và thực thi pháp luật để tổ chức tập huấn và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Việt Nam. Hàng
năm, chúng tôi tổ chức tập huấn cho 10,000 cán bộ Công an và sinh viên Học viện Cảnh sát về cách
xây dựng và thực hành những phương pháp tiếp cận thực tiễn để chống lại nạn mua bán người;
đồng thời đảm bảo an toàn và phúc lợi của nạn nhân một cách dài hạn.

Bên cạnh đó, Rồng Xanh chủ động tổ chức các cuộc đối thoại và
rà soát chính sách. Điều này đã góp phần thay đổi luật pháp để
đảm bảo những người bị hại trong các vụ án đều có thể tiếp cận
với quyền bào chữa. Thông tư 46 đảm bảo tất cả các công dân
Việt Nam là bị hại trong các vụ án đều có quyền tiếp cận quyền
bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong tất cả các giai
đoạn của vụ án. Điều này đồng nghĩa với việc luật sư có thể hỗ
trợ trẻ em và nạn nhân của mua bán người trong toàn bộ vụ án,
bảo vệ quyền của họ, đảm bảo họ không phải làm chứng trước
toà và luật sư có thể thay mặt nạn nhân yêu cầu bồi thường.

Gặp gỡ một số thành viên của Rồng Xanh

Michael Brosowski
Nhà sáng lập và Đồng giám đốc

Tháng 10 năm 2002, Michael Brosowski, một giáo viên người
Úc, đến Việt Nam để dạy tại một trường đại học. Trong hai
tháng tiếp theo, Michael tổ chức những lớp học tiếng Anh cho
một nhóm trẻ đánh giày. Sau đó, ngày càng nhiều trẻ em tìm
đến Michael để được giúp đỡ và đến cuối năm 2003, Michael
và Phạm Sỹ Chung chung tay thành lập nên Rồng Xanh. Từ một
khởi đầu khiêm tốn giúp đỡ 10 trẻ đánh giày vào năm 2002,
hiện nay Rồng Xanh đang trực tiếp hỗ trợ hơn 1,500 trẻ em.

Skye Maconachie
Đồng giám đốc

Skye Maconachie lần đầu đến Rồng Xanh khi làm tình nguyện
viên vào năm 2003. Trong 13 năm tiếp theo, Skye nhiều lần quay
trở lại Rồng Xanh để tham gia vào các công việc tình nguyện và
cống hiến cho tổ chức. Với bằng Thạc sỹ về Công tác Xã hội, Skye
trở thành nhân viên chính thức vào năm 2016, tập trung vào
lĩnh vực phát triển nhân viên và xây dựng chương trình. Đầu
năm 2020, Skye được chỉ định trở thành Đồng Giám đốc về bảo
vệ trẻ em và các chương trình của Rồng Xanh.

Dỗ Duy Vị
Trưởng nhóm Hỗ trợ Trẻ đường phố

Hành trình của Vị đến với Rồng Xanh bắt đầu khi anh 15 tuổi,
sống và làm việc trên đường phố. Rồng Xanh hỗ trợ Vị bằng
cách cung cấp chỗ ở và giúp anh trở lại trường học. Sau khoảng
5 năm làm việc trong ngành dịch vụ, Vị quay lại Rồng Xanh và
trở thành nhân viên xã hội, tìm kiếm và hỗ trợ trẻ em sống trên
đường phố. Hiện tại, Vị vẫn tiếp tục đồng hành cùng Rồng Xanh,
lãnh đạo một nhóm gồm 25 nhân viên xã hội và nhân viên chăm
sóc, những người cung cấp hỗ trợ cho trẻ em gặp khủng hoảng.

Đinh Thị Minh Châu
Chuyên viên Tâm lý Cấp cao

Thông tin
chi tiết

Với bằng Thạc sỹ về Tâm lý học, Châu bắt đầu sự nghiệp của
mình với Đoàn Thanh niên Việt Nam trước khi trở thành Chuyên
viên Tâm lý tại Rồng Xanh. Đồng hành cùng tổ chức với chặng
đường hơn 10 năm, Châu là một trong những chuyên gia hàng
đầu về điều trị sang chấn tại Việt Nam. Chị cung cấp tham vấn
tâm lý cho nạn nhân của mua bán người và trẻ em đường phố.
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