
GIỚI THIỆU VỀ 
BLUE DRAGON 

CHILDREN’S 
FOUNDATION



Blue Dragon Children’s 
Foundation là tổ chức 
phi chính phủ hỗ trợ 
trẻ em Việt Nam gặp 
khủng hoảng.



10,000 
trẻ em và gia đình

Mỗi năm Blue Dragon hỗ trợ khoảng



Trẻ mà 
Blue Dragon 
hỗ trợ là trẻ 
đường phố…



…trẻ khuyết tật…



…trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn…



…và nạn nhân của 
mua bán người.



Chúng tôi tin rằng 
trẻ em có quyền 
được đi học



Mỗi trẻ khi được đến trường sẽ giảm nguy cơ trở thành 
nạn nhân của bóc lột lao động và mua bán người. 



Blue Dragon hỗ trợ 
trẻ em và thanh thiếu 
niên quay trở lại 
trường học, tham gia 
học nghề và tìm kiếm 
việc làm. 



Chúng tôi giúp trẻ em 
lang thang đoàn tụ với 
gia đình, thăm khám 
sức khoẻ, và hỗ trợ làm 
giấy tờ tuỳ thân.



Mỗi ngày có khoảng 80 
trẻ em đến trung tâm 
học tập và tham gia 
các hoạt động phát 
triển kỹ năng.



Khi đến trung tâm, 
các em luôn có những 
bữa ăn ngon và đầy 
đủ dinh dưỡng để 
tăng cường sức khoẻ.



Blue Dragon tổ chức các trận đá bóng 
cho trẻ em 3 buổi/tuần



Blue Dragon giải cứu 
nạn nhân của mua 
bán người và lao 
động cưỡng bức...



...and provide 
them with the 
care and support 
they need to heal.



Blue Dragon là đại diện 
pháp lý bảo vệ nạn nhân 
trước toà và đảm bảo 
công lý được thực thi.



Với tình yêu thương, sự chăm sóc, và hỗ trợ toàn 
diện mà các em cần, trẻ em có thể biết mơ ước và 
biến ước mơ của mình thành hiện thực.



Với sự hỗ trợ của bạn,
trẻ em sẽ được đi học, được 
ăn no và được bảo vệ khỏi 

nguy hiểm. 

DANKE!



HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI
TẠI ĐÂY

FACEBOOK
/bluedragonvietnam

INSTAGRAM
@bluedragonchildren

TWITTER
@BlueDragonVN


