
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 
 

Quỹ Prudence và Tổ chức Cứu trợ trẻ em triển khai dự án hỗ trợ các  

cộng đồng dễ bị tổn thương giảm nhẹ tác động của thiên tai 

 

HẢI PHÒNG, ngày 31/03/2015 - Tổ chức Cứu trợ trẻ em và Quỹ Prudence -  Công ty Prudential Việt 
Nam, hôm nay triển khai dự án hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 3 tỉnh Điện Biên, 
Tiền Giang và Thành phố Hải Phòng. Dự án sẽ thực hiện trong 3 năm nhằm tăng cường khả năng 
phòng tránh và thích ứng với thiên tai cho 6.000 trẻ em và 30.000 người dân dễ bị tổn thương.  
 
Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam” hướng đến việc cải thiện mức độ an toàn của 12 
trường học, giảm nhẹ rủi ro và ảnh hưởng của thiên tai thông qua việc tập huấn cho các giáo viên và 
học sinh về kĩ năng phòng tránh và cách thức giảm nhẹ hậu quả của thiên tai. Dự án cũng hỗ trợ 
cộng đồng tổ chức các buổi diễn tập sơ tán, lập kế hoạch hướng đến tăng cường khả năng thích ứng 
và vận động việc đưa giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào cộng đồng và nhà trường.  
 
Dự án được Quỹ Prudence tài trợ và do Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và các 
Trung tâm phòng chống lụt bão cấp tỉnh phối hợp triển khai từ năm 2015 đến năm 2017. 
 
Mỗi năm, ước tính khoảng 2 triệu người thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các loại bão đổ bộ vào Việt 
Nam,  phần lớn trong số này là trẻ em sống ở các vùng chịu rủi ro cao về thiên tai. Trong năm 2013, 
cả nước phải hứng chịu 13 cơn bão các loại, trong đó có 2 cơn bão có sức tàn phá lớn là Nari và 
Wutip khiến 87 người chết và gây thiệt hại ước tính 275 triệu đô la Mỹ. 

 
Ông Wilf Blackburn, Giám đốc điều hành Công ty Prudential Việt Nam cho biết: “Sứ mệnh của 
Prudential Việt Nam là được phục vụ và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi gia đình Việt 
Nam. Là một công ty bảo hiểm hàng đầu, giảm nhẹ rủi ro có vai trò tối quan trọng đối với hoạt động 
của chúng tôi. Thực hiện Trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng của mình là cách hiệu quả để chúng tôi tiếp 
cận và phục vụ được nhiều người hơn và trẻ em luôn là ưu tiên số một của Prudential Việt Nam. Trẻ 
em là tương lai của mọi đất nước nhưng đồng thời cũng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chúng 
tôi đã thực hiện một số hoạt động hướng đến trẻ em như cấp học bổng cho học sinh , chiến dịch “Hơi 
thở cuộc sống” nhằm giúp trẻ sơ sinh, v.v… Tất cả những hoạt động này đều đã được chính phủ, 
chính quyền địa phương và cộng đồng ghi nhận.  
 
“Năm 2015 sẽ có nhiều dự án và sáng kiến hơn tập trung vào trẻ em và dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai tại Việt Nam là một trong số đó. Chúng tôi rất vui mừng được phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ 
em triển khai dự án ý nghĩa này với hàng ngàn trẻ em được hưởng lợi. Và qua dự án, các em sẽ biết 
cách bảo vệ bản thân cũng như giúp những người khác an toàn trong trường hợp khẩn cấp.” 
 
Quỹ Prudence đã hỗ trợ các chương trình Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam từ năm 2012. Hợp 
tác cùng với Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Quỹ Prudence đã tài trợ một dự án nhằm nâng cao ý thức về 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến trẻ em và người dân ở các 
tỉnh  bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là Đồng Tháp và Tiền Giang 
từ năm 2013 đến 2014.  
 
Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Cứu trợ trẻ em, ông Gunnar Andersen, chia sẻ: “Tổ chức Cứu trợ 
trẻ em đã thực hiện nhiều chương trình, dự án  cứu trợ khẩn cấp và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt 
Nam trong 20 năm qua. Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi có thiên tai xảy ra. Do đó, 
các hoat động của Tổ chức Cứu trợ trẻ em luôn nhằm đảm bảo trẻ em được an toàn và được bảo 
vệ.”  
 
 “Cùng với Quỹ Prudence, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với đối tác địa phương để hỗ trợ cho các cộng 
đồng dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là trẻ em, nhằm giúp họ chuẩn bị ứng phó tốt hơn với 
thiên tai. Chúng tôi trang bị cho họ các kiến thức và kỹ năng nhằm giảm thiểu hậu quả của thiên tai,  
xây dựng một mô hình hiệu quả hơn, toàn diện hơn về quản lý rủi ro thiên lấy trẻ em làm trọng tâm và 
dựa vào cộng đồng tại các tỉnh dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua trang bị những kỹ năng thiết yếu 
cho từng cá nhân, dự án theo dự kiến sẽ đem lại những tác động mạnh mẽ và lâu dài, giảm thiểu 
thiệt hại về người.”  
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Về Prudential Việt Nam 

Thành lập từ năm 1999, Prudential Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu của ngành Bảo 
hiểm Nhân thọ với các sản phẩm đa dạng như cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người dân 
Việt Nam thông qua mạng lưới hơn 230 Trung tâm Phục vụ khách hàng, Văn phòng Chi nhánh,và 
Văn Phòng Tổng Đại lý cùng hệ thống đối tác kinh doanh trên toàn quốc.  
 
Không chỉ tập trung vào các dịch vụ cho khối doanh nghiệp, với phương châm “Vươn tới để phục vụ 
và nâng cao chất lượng sống của mỗi gia đình Việt Nam”, Prudential qua Quỹ Prudence luôn quan 
tâm đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng với 3 lĩnh vực chính: Giáo dục, sức khoẻ và Hỗ trợ cộng 
đồng. Tất cả những hoạt động này đều đã được bởi chính phủ, các tổ chức quốc tế và địa phương 
ghi nhận. Năm 2014, Prudential nhận được giải thưởng Công ty có hoạt động Hỗ trợ cộng đồng tốt 
nhất ở Châu Á do AIR trao tặng tại Đài Bắc nhằm ghi nhận các nỗ lực và đóng góp của công ty cho 
công tác hỗ trợ cộng đồng, trong đó có trẻ em.  
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.prudential.com.vn   
 
 
Về Quỹ Prudence 
Quỹ Prudence là văn phòng vùng phụ trách về các hoạt động xã hội và cộng đồng của Công ty 
Prudential Việt Nam, thành lập vào năm 2011. Quỹ Prudence đem đến tầm chiến lược và trọng tâm 
mới cho các hoạt động xã hội và cộng đồng của Prudential, tối đa hoá các tác động của Quỹ tại Á 
Châu.  
 
Sứ mệnh của Quỹ Prudence là đem lại đóng góp bền vững cho cộng đồng Á Châu qua các sáng kiến 
tập trung vào lĩnh vực Giáo dục, Trẻ em,  Phòng tránh thiên tai và phục hồi sau thiên tại. Trong mỗi 
lĩnh vực, Quỹ Prudence phối hợp với các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế thực hiện các 
chương trình cấp vùng có hiệu quả cao cũng như các chương trình dành cho các thị trường cụ thể. 
Quỹ Prudence thể hiện sự cam kết chân thành và lâu dài của Tập đoàn Prudential tại châu Á thông 
qua việc đem đến những hỗ trợ sáng tạo, trọng tâm và thiết thực cho cộng đồng địa phương.  
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.prudencefoundation.com 
 
 
 
Về Tổ chức Cứu trợ trẻ em  
Tổ chức Cứu trợ trẻ em là tổ chức quốc tế hàng đầu về hoạt động hỗ trợ trẻ em thực hiện các dự án 
phát triển cộng đồng và cứu trợ nhân đạo tại các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ 
trẻ em đã thí điểm và mở rộng chương trình đa giai đoạn và lấy trẻ em làm trọng tâm về Giảm nhẹ rủi 
ro thiên tai tại 120 cộng đồng trên khắp 3 miền đất nước.  
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: www.savethechildren.net 
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