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ANZ chung tay với Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh
Ngày hôm nay, ANZ Việt Nam chính thức thông báo sẽ hỗ trợ Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh
trong vòng 1 năm, bao gồm số tiền ủng hộ là Bốn Trăm Triệu Đồng tiền mặt cho các hoạt
động từ thiện và một loạt các hoạt động tình nguyện được thực hiện bởi nhân viên ANZ
sẽ được diễn ra trong năm. Ngày hôm qua, 21/10/2012, ngân hàng ANZ và Tổ chức Trẻ
em Rồng xanh đã tổ chức trận bóng đá giao hữu đầy hào hứng giữa nhân viên ANZ và
các trẻ em đường phố để chính thức khởi động quan hệ hợp tác đầy ý nghĩa này.
Hoạt động này là minh chứng cho thấy ANZ đang gắn kết khăng khít hơn với cộng đồng
địa phương. Với việc hợp tác với Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh, ngân hàng có thể hỗ trợ
những trẻ em đường phố có hoàn cảnh khó khăn với những bữa ăn miến phí hàng ngày,
cơ hội được học tập rèn luyện và rất nhiều các hoạt động xã hội bổ ích khác.
Tổng giám đốc ANZ Việt Nam - ông Tareq Muhmood chia sẻ: “ANZ luôn chú trọng phát
triển bền vững tại mọi thị trường mà chúng tôi đang hoạt động. Để làm được điều đó
chúng tôi phải thống nhất trong suy nghĩ và hành động, và cách chúng tôi đầu tư cho
cộng đồng.
“Tại ANZ, chúng tôi tin rằng không chỉ việc ủng hộ bằng tiền mặt, mà sự đóng góp công
sức, tinh thần tình nguyện của tất cả các nhân viên mới chính là điều tạo nên sự khác
biệt. Những em nhỏ kém may mắn này xứng đáng có được những bữa ăn đầy đủ chất, sự
giáo dục thiết yếu và đây chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới nhằm giúp đỡ các em
đạt được những ước mơ của mình. Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh đã được lựa chọn làm đối
tác của chúng tôi vì Tổ chức này có được nhiều thành tích đáng tự hào về các hoạt động
từ thiện trong vòng 10 năm qua,” ông Muhmood nói thêm.
Tổng giám đốc và nhà đồng sáng lập Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh - ông Michael Brosowski
cho biết: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn nỗ lực của ANZ trong việc giúp đỡ những trẻ em
kém may mắn tại Việt Nam bằng việc hợp tác với Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh. Quan hệ
hợp tác này sẽ giúp xây dựng nhiều hoạt động có ý nghĩa cho các em nhỏ và giúp cải
thiện cuộc sống của các em.”
Đầu năm nay, ANZ Việt nam cũng đã chính thức triển khai một dự án trọng điểm Chương trình Đào tạo về Quản lý Tài chính Cá nhân MoneyMinded nhằm xây dựng đường
hướng quản lý và phát triển tài chính cá nhân lâu dài cho các em sinh viên thông qua các
chương trình đào tạo thiết thực và sáng tạo. Chương trình đã được thí điểm thành công
cho hơn 160 sinh viên của Đại Học FPT.
ANZ là một trong số các ngân hàng quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, thiết lập chi
nhánh vào năm 1993. Ngân hàng ANZ hiện nay có 10 chi nhánh và các điểm giao dịch
cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ bao gồm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng
thương mại dành cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và các doanh nghiệp triển vọng; và dịch
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vụ ngân hàng bán buôn. Trong tháng 9/2012, ngân hàng ANZ đã được xếp hạng là ngân
hàng có tính bền vững nhất thế giới năm 2012 dựa theo chỉ số Dow Jones về tính bền
vững.
Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh hướng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.
Những cơ sở vật chất và các chương trình của Tổ chức này mang lại cho các em một cơ
hội mới: cơ hội được có một mái ấm, một nền giáo dục tốt, cũng như những điều kiện
sống ổn định và hạnh phúc. Mục tiêu của Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh là diệt trừ lâu dài và
tận gốc sự nghèo đói bằng việc đưa ra những cơ hội học tập, rèn luyện và các hoạt động
mang tính giáo dục cuộc sống, quan tâm chăm sóc đến các trẻ em đường phố, trẻ em
khuyết tật, nạn nhân của việc buôn bán trẻ em, và người nghèo ở nông thôn.
"Mọi trẻ em đều có quyền được là trẻ em: đó là được an toàn, được đến trường, được
chơi đùa, được tôn trọng, được lắng nghe, được thấu hiểu và được yêu thương,” ông
Brosowski chia sẻ.
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