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Ngân hàng ANZ tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng
Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Lễ Bế giảng năm học, Đại diện Ngân hàng
ANZ đã đến thăm Làng Hòa Bình (Thanh Xuân) và tặng quà, đồ dùng sinh hoạt cho
các trẻ em tàn tật của trường bao gồm quần áo, đồ chơi, quạt điện…Đây là một trong
số các hoạt động xã hội được Ngân hàng ANZ thực hiện thường xuyên với mục đích
giúp đỡ phần nào cho các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn.
Làng Hòa Bình Thanh Xuân có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị- phục hồi chức năng toàn
diện về thể chất, trí tuệ, giáo dục và hướng nghiệp cho trẻ em tàn tật bị ảnh hưởng
chất độc màu da cam. Sự ra đời của làng Hòa Bình nhằm hàn gắn vết thương chiến
tranh, xoa dịu nỗi bất hạnh mà các nạn nhân chất độc màu da cam đang phải gánh
chịu.
Trong không khí đầm ấm, giản dị của buổi Lễ tổng kết năm học và nhìn những ánh
mắt hân hoan của các trẻ em khuyết tật khi lên nhận phần thưởng của nhà trường và
món quà ý nghĩa của ngân hàng, Bà Đàm Bích Thủy, Tổng giám đốc ngân hàng ANZ
xúc động nói:
“Mặc dù là đại diện cho một ngân hàng nước ngoài nhưng lại là một người phụ nữ
Việt nam, tôi thấu hiểu nỗi đau và những khó khăn mà các em nhỏ và gia đình các em
đang từng ngày trải qua, đồng thời cũng thấy được nghị lực vươn lên của các em và
sự chăm lo chu đáo của nhà trường. Tôi mong rằng chúng ta hãy mang lại cho các em
nhiều ngày như ngày 1/6 hơn nữa.”
Trong suốt 14 năm hoạt động tại Việt nam từ năm 1993, ngân hàng ANZ luôn tích
cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng, coi đó là một cách để đóng góp
vào sự phát triển của cộng đồng. Ngân hàng đã tổ chức chương trình xây nhà trẻ tại
các huyện nghèo ở đồng bằng sông Mêkông, tặng máy tính cho trường dạy nghề 15/5,
tặng thư viện gồm 2.000 cuốn sách cho trường Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì). Gần đây vào
cuối năm 2006, ANZ Việt nam và ANZ tại Úc đã phát động nhân viên gây quỹ hỗ trợ
giúp phụ nữ nông thôn Việt nam phát triển kinh tế theo dự án của Tổ chức Phát triển
Phụ nữ Quốc tế cùng phối hợp với Hội phụ nữ Việt nam. Với tổng số quỹ lên tới
160.000 đô la, dự án này đã góp làm thay đổi cuộc sống của hơn 800 phụ nữ ở vùng
Tây Bắc.
Cùng với kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt nam, chắc chắn Ngân hàng
ANZ sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động phát triển cộng đồng nơi
đây.
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