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Tổng quan 

Trẻ em                 5 tổ chức 

Người khuyết tật    2 tổ chức 

LGBT                     2 tổ chức 

Khác                     2 tổ chức 



Hóc Môn 

Trẻ em 



Chăm sóc, hỗ trợ tái hội nhập gia đình và xã hội cho trẻ em hoàn cảnh 
đặc biệt; thúc đẩy việc tôn trọng và thực hiện các Quyền của trẻ em. 

Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thảo Đàn 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

 
Trẻ em và người chưa thành niên đường phố (TEĐP) 
 

200 trẻ 



Câu Lạc Bộ Công Tác Xã Hội Nhân Ái 

Hoạt động dài lâu, mang tính giáo dục cao để có giúp đỡ các đối tượng. 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Trẻ em thiệt thòi trong xã hội, đối tượng yếu thế khác 
(người già , người nghèo…) 

2000 người 



Nhóm Nụ Cười- Bạn thầy Hùng 

Tạo điều kiện công bằng cho tre ̉ em thiệt thòi trong việc tiếp cận các 
dịch vụ hô ̃ trợ xã hội, y tế, giáo dục va ̀ vui chơi phát triển. 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong những gia 
đình có hoàn cảnh kho ́ khăn. 

40 trẻ em 



 Cơ sở Bảo trợ Xã hội Hóc Môn 

Giúp đỡ các đối tượng được bảo trợ vượt qua mặc cảm để phát triển 
kiến thức, sức khoẻ, tinh thần. 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bị 
xâm hại. 

68 trẻ em 



Nhóm CTXH Bệnh viện- Happier 

Hỗ trợ phục hồi tâm lý- xã hội và dạy chương trình Giá trị sống cho 
bệnh nhi và thân nhân tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Bệnh nhi, thân nhân bệnh nhi, nhân viên y tế 

50400 lượt người 



Người khuyết tật 



Cơ Sở Dạy Nghề Thiện Tâm Hương 

Dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Thanh niên khuyết tật (khiêm thính, vận động 
thiểu năng) từ 16-35 tuổi 

Đào tạo mới 20 em 



Mái Ấm Thiên Ân 

Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nền giáo 
dục toàn diện và phù hợp để vui sống tự lập và hòa nhập xã hội. 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Người khiếm thị 10 tuổi trở lên, sống ở những vùng 
thôn quê tỉnh lẻ, không có cơ hội tiếp cận giáo dục, 
thanh niên mới bị khiếm thị do tai nạn hoặc bệnh tật. 

76-100  



LGBT 



Trung tâm ICS 

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của người đồng tính, song tính và 
chuyển giới (gọi tắt là LGBT) 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Người thiểu số tính dục (đồng tính, song tính, chuyển 
giới v.v.) 

1,65 triệu người 



Nhóm Vận Động Quyền Tình Dục 

Hướng tới cuộc sống tình dục trọn vẹn và an toàn dành cho Người đồng 
tính nam và người chuyển giới 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Người đồng tính nam và người chuyển giới, đặc biệt là 
nhóm trẻ 

700 người 



Khác 



Chương Trình Tình Thân  

Thúc đẩy người bị tổn thương có thêm năng lực tham gia hoạt động xã 
hội. 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Người có HIV, phụ nữ nghèo, trẻ em, thanh thiếu niên 
nghèo 

200 người 



Trung tâm Hành động và Liên kết  
vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) 

Tạo thay đổi bền vững trong lĩnh vực môi trường; nâng cao năng lực, 
tạo cơ hội cho giới trẻ xây dựng phong trào tại địa phương; huy động 
và liên kết doanh nghiệp, cộng đồng và chính phủ đề ra các giải pháp 
và chính sách phù hợp. 

Sứ mệnh 

Đối tượng 

Số lượng 

Giới trẻ, Cộng đồng nghèo chịu tác động trực tiếp của 
biến đổi khí hậu, Động vật hoang dã nguy cấp 

3000 người 


