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ANZ tặng quà Tết cho làng trẻ SOS Hà Nội
Ngày 19/1/2009, Đại diện ngân hàng ANZ Việt nam đã tới thăm làng trẻ SOS Hà Nội
và tặng quà Tết cho các cháu nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Sửu. Đây là một trong số
những hoạt động từ thiện hàng năm của Ngân hàng ANZ kể từ khi ngân hàng bắt đầu
hoạt động tại Việt Nam vào năm 1993.
Quà tặng giành cho các cháu là những nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày
cũng như để đón Năm mới giúp mang lại nụ cười và tình thương ấm áp tới các cháu
nhân dịp Xuân về. Quà tặng bao gồm: bánh kẹo, quần áo, sữa và đồ dung học tập.
Ông Matt Millard, Giám đốc điều hành ngân hàng ANZ phát biểu: “Đóng góp xây
dựng cộng đồng là nguyên tắc hoạt động của ANZ trên toàn cầu. Chúng tôi thấy rất
vui khi đến thăm các cháu ngày hôm nay và được thấy nụ cười hạnh phúc dù trong
hoàn cảnh khó khăn của các cháu. Trẻ em là tương lai của đất nước, và ANZ đã và sẽ
tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động xã hội đặc biệt là các hoạt động giúp đỡ trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn”.
Làng trẻ SOS Hà Nội hiện có 200 trẻ, được chia thành 16 gia đình, 1 nhà mẫu giáo và
một khu Lưu xá thanh niên. Mỗi gia đình có từ 9 đến 10 cháu với độ tuổi từ sơ sinh
tới 18 tuổi nhằm tạo ra một không khi gia đình ấm cúng cho những trẻ em mồ côi và
hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Tại đây, trẻ được tới trường, được giáo dục kiến thức
cũng như về mặt thể chất, tinh thần và hướng nghiệp để dễ dàng hòa nhập với xã hội
khi trưởng thành.
Trong 16 năm hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, ANZ luôn tích cực tham gia các
hoạt động xã hội và cộng đồng vì sự phát triển của cộng đồng. Cùng với kế hoạch mở
rộng kinh doanh sau khi được Ngân hàng nhà nước cho phép thành lập ngân hàng
100% vốn nước ngoài, chắc chắn ANZ sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt
động xã hội trong thời gian tới.
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