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Thông cáo báo chí 
Để đưa tin ngày 08 tháng 07 năm 2015 

 

Chương trình giáo dục và hướng nghiệp do ANZ tài trợ mang lại tác 
động tích cực đến các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn  

ANZ và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Rồng Xanh) hôm nay chính thức công bố hoàn thành chương 

trình ANZ Kickstart – chương trình giáo dục và hướng nghiệp kéo dài một năm đã được triển khai 

thành công, mang lại nhiều tác động tích cực đến hơn 120 bạn trẻ cùng gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn tại Việt Nam. 

 

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp đỡ các các bạn trẻ tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp và giáo dục 

thông qua các buổi hội thảo định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kĩ năng sống, tư vấn cá nhân, các 

chuyến đi thực tế đến các cơ quan, doanh nghiệp động thời tạo dựng cơ hội việc làm và đào tạo 

nghề cho các em. 

 

Ngoài hỗ trợ về tài chính, ANZ còn triển khai chương trình đào tạo quản lý tài chính cá nhân 

MoneyMinded, Tư vấn Hướng nghiệp và những hoạt động tình nguyện khác do chính nhân viên ANZ 

thực hiện. Tổng số lượt các em tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình ANZ Kickstart 

là 458 người. 

 

Tổng giám đốc ANZ Việt Nam, ông Dennis Hussey cho biết: “Chúng tôi tin vào việc đem lại những 

tác động lâu dài lên cuộc sống của các bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt bằng cách tập trung vào đào 

tạo, giáo dục để mang lại một sự khởi đầu tốt hơn cho các em. Nếu không tham gia chương trình thì 

các em sẽ khó có cơ hội được trải nghiệm, trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng mà chương trình 

đem lại. ANZ Kickstart đã được thực hiện thành công nhờ vào những cống hiến hết mình của các 

thành viên Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh cũng như sự cam kết và nhiệt huyết của bạn trẻ tham gia 

chương trình.” 

  

"Chúng tôi mong muốn hỗ trợ cải thiện kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và góp phần nâng cao thu 

nhập của những người trẻ tuổi ở Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ các chương trình hợp tác tương tự với 

Rồng Xanh trong tương lai," ông Hussey cho biết thêm.  

 

Giám đốc của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, bà Julienne Carey cho biết: "Sự hỗ trợ của ANZ đã góp 

phần quan trọng cho thành công của chúng tôi trong việc xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho các 

bạn trẻ đang được Rồng Xanh giúp đỡ, đảm bảo rằng các em có được những hành trang cần thiết để 

lựa chọn và theo đuổi công việc mình thích và mang lại thu nhập ổn định. Mỗi bạn trẻ tham gia đều 

có câu chuyện thành công của riêng mình: từ chuyến đi thực tế đến một quán cà phê của một cậu 

bé khiếm thính 17 tuổi đã mang lại một công việc lâu dài cho cậu, cho đến câu chuyện một bạn gái 

với hoàn cảnh khó khăn đã có được sự tự tin để tìm cho mình một cơ hội ở trường đại học. Những 

thành công cá nhân này là sự khích lệ vô giá đối với cộng đồng những người có hoàn cảnh khó khăn 

ở Việt Nam." 

 

“Dựa trên sự thành công của chương trình thí điểm này, chúng tôi sẽ phát triển ANZ Kickstart  trở 

thành một chương trình hướng nghiệp toàn diện dành cho các em có độ tuổi từ 15 trở lên tại Rồng 

Xanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ cùng với các nhân viên của ANZ, những người đã 

mang lại rât nhiều cảm hứng cho những bạn trẻ tham gia chương trình bằng việc tận tình tư vấn và 

truyền đạt lại tất cả những kiến thức và kĩ năng của họ.” 

  



ANZ Việt Nam và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đã bắt đầu hợp tác từ năm 2012 và chính thức thiết 

lập quan hệ hợp tác chiến lược về MoneyMinded vào năm 2014, theo đó, 10 thành viên của Blue 

Dragon được ANZ đào tạo và công nhận trở thành cố vấn viên cho chương trình MoneyMinded. 

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

 

Bà Nguyễn Huyền My 
Quyền Trưởng phòng truyền thông, ANZ Việt Nam 
Điện thoại: +84 4 3938 6901  

Di động: +84 936 562 885  

Email: huyenmy.nguyen@anz.com  

Website: anz.com/Vietnam 
 

Bà Julienne Carey 

Giám Đốc, Tổ chức Trẻ em Rồng xanh 

Điện thoại: +84 4 3717 0544 

Di động: +84 942 843 912 

Email:julienne@bdcf.org 

Website: http://www.bluedragon.org/ 

 

Thông tin dành cho Ban biên tập: 

 

Tóm tắt các hoạt động của chương trình ANZ Kickstart: 

 

Hoạt động  

 

Chủ đề và nội dung 

Hội thảo định hướng 

nghề nghiệp  

 Thế giới việc làm  

 Nhận thức bản thân, nhu cầu và sở thích nghề nghiệp 

 Hội thảo nghề nghiệp cho trẻ em khuyết tật 

 Kĩ năng tìm việc và chuẩn bị hồ sơ xin việc  

 Kĩ năng phỏng vấn xin việc 

 

Hội thảo kĩ năng sống 

 

 Sự tự tin 

 Kĩ năng quản lý mâu thuẫn 

 Kĩ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian 

 Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm 

 

Các chuyến thăm thực tế  Tham quan tìm hiểu một số loại hình công việc, ngành nghề ở 

một số văn phòng và nơi làm việc tại Hà Nội trong đó có văn 

phòng ANZ Hà Nội 

  

Sắp xếp việc làm và đào 

tạo nghề 

 

 Tư vấn cá nhân về nghề nghiệp 

 Đào tạo nghề cá nhân 

 5 trường hợp tìm việc thành công  

 

Chương trình 

MoneyMinded  

 143 bạn trẻ và các vị phụ huynh, người bảo hộ các em ở 

Rồng Xanh đã tham gia chương trình MoneyMinded do nhân 

viên ANZ tổ chức. 

 

 

Chương trình Tư vấn 

hướng nghiệp 

 5 nhân viên của Tổ chức Trẻ Rồng xanh được tư vấn hướng 

nghiệp bởi các nhân viên quản lý cấp cao của ANZ 

 

  

http://www.bluedragon.org/

