
Giới thiệu
Quỹ Vì Trẻ Em V-TEN /vi-ten/

Dạy học miễn phí
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và các Dự án đang triển khai



Về chúng tôi
Quỹ Vì Trẻ Em V-TEN là dự án phi
lợi nhuận hỗ trợ trẻ em yếu thế
thông qua các chương trình giáo
dục miễn phí nhằm mang đến cơ
hội học tập bình đẳng, chất
lượng cao với các lớp học Tiếng
Anh, Bơi an toàn, Âm nhạc, Võ
thuật, Kỹ năng và Học bổng.

Mọi trẻ em đều có quyền bình đẳng được học tập,
được vui chơi và được yêu thương.

Đối tượng thụ hưởng 
Trẻ em Việt Nam từ 6 - 17 tuổi
thuộc các vùng nông thôn, nhập
cư, địa chỉ nhân đạo, hoàn cảnh
khó khăn.

Tầm nhìn

Cung cấp chương trình giáo dục miễn phí và chăm
sóc đời sống tinh thần cho trẻ em yếu thế.

Sứ mệnh

Nỗ lực hết sức để tổ chức các hoạt động hiệu quả,
minh bạch và bền vững.

Cam kết

2018

Thành lập
Bắt đầu các hoạt động từ
tháng 6/2018
Dạy 450 em với 4 môn: Tiếng
Anh, Âm nhạc, Bơi, Võ

2021

Doanh nghiệp xã hội 
Thành lập DNXH Quỹ Vì Trẻ
Em VTEN tại TP.HCM

Online và mở rộng 
Dạy Tiếng Anh online cho trẻ
em toàn quốc
Dạy Tiếng Anh, kỹ năng tại
các nhà tình thương

2022 2023

Phát triển

Thêm nhiều
trẻ em được
học miễn phí

Quỹ Vì Trẻ Em V-TEN trực thuộc Doanh nghiệp xã hội Quỹ Vì Trẻ Em V-TEN đã đăng ký
thành lập tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hồ Chí Minh.
Các Doanh nghiệp xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận của cổ đông, mà
mục đích chính là giải quyết vấn đề nhất định của xã hội như giáo dục, y tế, môi
trường, ... Quỹ V-TEN tập trung vào việc dạy học miễn phí và phi lợi nhuận chất lượng
cao cho trẻ em yếu thế.
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Việc chúng tôi làm
Dạy học miễn phí - Tủ sách - Học bổng

Dạy Tiếng Anh trực tiếp & online Dạy nhạc

Dạy bơi tránh đuối nước Dạy Võ Cổ Truyền

Học bổng hiếu học Tủ sách
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Ảnh: Quỹ Vì Trẻ Em V-TEN



Đã mở các lớp: Tiếng Anh, Bơi lội,
Âm nhạc, Võ cổ truyền. 
1000 đầu sách tại điểm dạy.
Tại thời điểm tháng 7/22, đang dạy
Tiếng Anh cho 250 em

Nhận được sự tin tưởng hợp tác
từ  các Tổ chức cộng đồng uy tín

Một số kết quả

Hơn 1000 em tham gia
Hơn 5000 giờ dạy miễn phí

300 em biết bơi mỗi năm
800 em học Tiếng Anh
330 em học Võ
150 em học đàn organ, guitar

200 tình nguyện viên trong nước
2 tình nguyện viên quốc tế

Tặng học bổng học sinh nghèo
hiếu học

Triển khai tại 2 tỉnh thành 
 (Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh)

Dạy online toàn quốc
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Hơn 20 cơ quan Báo Chí, Truyền Hình
chủ động đưa tin, phóng sự, viết bài về
các hoạt động của VTEN
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Thông tin 
Quỹ Vì Trẻ Em VTEN

280A Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
0989.296.398 (Mrs. Mary Huyền Trang) - 0798.399.399 (Mr. Thành)
vten.vn@gmail.com - quyvten@gmail.com
www.vten.vn
facebook.com/VtenFoundation

Tài khoản ngân hàng
114002883467 – Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Quỹ Vì Trẻ Em VTEN
Ngân hàng Vietinbank CN Chợ Lớn, TP.HCM. 
Nếu ủng hộ, vui lòng ghi nội dung “Ung ho Quy VTEN + Số ĐT” để đối soát.

Xin chân thành cảm ơn

TP Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2022
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Giới thiệu các Dự án đang triển khai
V-Speak - Dự án nâng cao năng lực Tiếng Anh cho học sinh Việt Nam
V-Swim - Dự án 1000 em biết bơi an toàn
V-Funding - Hoạt động gây quỹ

1.
2.
3.



Giới thiệu dự án

Dạy học miễn phí
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1000 em 
biết bơi an toàn

V-Swim



Thực trạng
Báo động tình trạng trẻ em đuối nước 

Dự án trọng điểm " V-Swim 1000 em biết bơi an toàn"
 Nội dung dự án: 

Tặng hồ bơi lắp ghép và tổ chức dạy bơi tại các địa phương thường xảy ra
đuối nước trẻ em
Phối hợp với các Sở/Phòng GD&ĐT hỗ trợ kinh phí nâng cao công suất vận
hành các hồ bơi sẵn có nhưng thiếu kinh phí vận hành
Mỗi điểm đạt mục tiêu "1000 em biết bơi an toàn" mỗi năm

Mục tiêu 2022-2027: 10.000 em biết bơi an toàn mỗi năm

Hiện tại: 1 điểm dạy do Quỹ VTEN xây dựng với khả năng dạy 500 em mỗi năm

"V-Swim" 1000 em 
biết bơi an toàn

Mỗi năm, đuối nước cướp đi mạng sống của hơn 2.000 trẻ em Việt Nam
Đuối nước là nguyên nhân đứng thứ 2 gây tử vong cho trẻ em Việt Nam, cứ 4 trẻ
tử vong thì có 1 em do đuối nước
Tỉ lệ trẻ đuối nước Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, thứ 2 thế giới và cao gấp 10
lần các nước phát triển

Giải pháp
Dạy bơi an toàn cho trẻ em với dự án "V-Swim 1000 em biết bơi an toàn" tại nhiều địa
phương 

Kế hoạch triển khai
Kế hoạch tổng quan

Bước 1: Giới thiệu dự án V-Swim
Bước 2: Gây quỹ & tìm kiếm nhà tài trợ, đối tác
Bước 3: Lựa chọn địa điểm triển khai
Bước 4: Triển khai giảng dạy, hỗ trợ kinh phí
Bước 5: Báo cáo đánh giá
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Chúng tôi mong được hỗ trợ
Có nhiều cách thức hỗ trợ. Cách nào cũng đáng trân quý...

Mua hàng ủng hộ gây quỹ. Sản phẩm: Mật ong lượng tử EZ = 400k/chai 500ml
Sản phẩm cũng phù hợp làm quà tặng khách hàng/đối tác; và các sản phẩm khác
Tặng hàng hoá cho chúng tôi bán gây quỹ

Tặng hồ bơi lắp ghép hoặc trang thiết bị cho dự án
Đặt hàng chúng tôi gia công quà tặng khách hàng: mũ bảo hiểm, áo mưa, sổ tay, ...

Ủng hộ kinh phí vào tài khoản của Quỹ Vì Trẻ Em VTEN
Giúp kết nối chúng tôi với cá nhân/tổ chức quảng đại

50

Dự trù kinh phí hàng năm
Gồm hồ bơi mới và hỗ trợ hồ bơi có sẵn

Hồ bơi lắp ghép 5m x 15m x 1,2m
và phụ kiện, lắp đặt
Giáo viên dạy bơi

Hạng mục Đvt Sl
Đơn giá
(triệu)

cái 1 40

Thành tiền
(triệu)

40

Chi phí vận hành khác (quản lý,
tình nguyện viên, điện nước, bảo
dưỡng, truyền thông, ...)

giờ 500 0.1

năm 1 60 60

Tổng kinh phí mỗi điểm mới 150

300Hỗ trợ kinh phí vận hành 5 hồ bơi
có sẵn hàng năm

cái 5 60

năm 1

Dự trù kinh phí duy trì 10 điểm/năm
(5 hồ mới + hỗ trợ 5 hồ có sẵn)

850

Quyền lợi nhà tài trợ V-Swim
Có thể trao đổi thêm

Thư cảm ơn
Bài đăng, banner/logo trên Page, Website của Quỹ VTEN và báo chí

Banner/logo tại các điểm dạy và trên các ấn phẩm do Quỹ VTEN phát hành
Nhắc tên, phát biểu tại các sự kiện liên quan
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Xin chân thành cảm ơn!

"V-Swim" 1000 em 
biết bơi an toàn



Giới thiệu dự án
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Nâng cao năng lực Tiếng
Anh cho học sinh Việt Nam

V-Speak

Lớp học trực tiếp Lớp học online

Ảnh: Quỹ Vì Trẻ Em V-TEN



Thực trạng
Tiếng Anh ngày càng quan trọng nhưng Việt Nam ở nhóm thông thạo Tiếng Anh thấp

Dự án trọng điểm "V-Speak"
 Nội dung dự án: 

Mở các lớp Tiếng Anh miễn phí & phi lợi nhuận chất lượng cao cho học sinh
Việt Nam
Hình thức lớp học: nhóm nhỏ dưới 10 em do Giáo viên dạy online & trực
tiếp. Lớp học 90p/buổi, 2 buổi/tuần vào buổi tối
Học phí: miễn phí cho đối tượng học sinh hoàn cảnh khó khăn; có  thu phí
tượng trưng đối với các trường hợp không đăng ký miễn phí (100k/tháng)

Mục tiêu 2022-2027: 5.000 em tham gia

Hiện tại: 25 lớp online, 2 lớp offline với tổng số 250 em tham gia

V-Speak

Theo Bảng xếp hạng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu EF English Proficiency
Index (EF EPI), Việt Nam ở nhóm thông thạo Tiếng Anh thấp
Trong các kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Tiếng Anh luôn là môn có điểm bình quân
thấp nhất, điểm trung bình dưới 5, điểm liệt nhiều nhất trong các môn
Đa số học sinh Việt Nam chưa có điều kiện tham gia các lớp học Tiếng Anh chất
lượng cao 

Giải pháp
Mở các lớp Tiếng Anh miễn phí & phi lợi nhuận chất lượng cao cho học sinh

Kế hoạch triển khai
Kế hoạch tổng quan

Bước 1: Giới thiệu dự án
Bước 2: Gây quỹ & tìm kiếm nhà tài trợ, đối tác
Bước 3: Lựa chọn địa điểm triển khai (Hiện dạy tại Làng SOS Gò Vấp, TPHCM)
Bước 4: Triển khai giảng dạy trực tiếp & online
Bước 5: Báo cáo đánh giá
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Ủng hộ kinh phí vào tài khoản của Quỹ Vì Trẻ Em VTEN
Giúp kết nối chúng tôi với cá nhân/tổ chức quảng đại

100

Dự trù kinh phí hàng năm

Chúng tôi mong được hỗ trợ
Có nhiều cách thức hỗ trợ. Cách nào cũng đáng trân quý...

Mua hàng ủng hộ gây quỹ. Sản phẩm: Mật ong lượng tử EZ = 400k/chai 500ml
Sản phẩm cũng phù hợp làm quà tặng khách hàng/đối tác; và các sản phẩm khác
Tặng hàng hoá cho chúng tôi bán gây quỹ

Tặng trang thiết bị cho dự án
Đặt hàng chúng tôi gia công quà tặng khách hàng: mũ bảo hiểm, áo mưa, sổ tay, ...

Cho 1000 em

Giáo viên

Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Hạng mục Đvt Sl
Đơn giá
(triệu)

người 100 4

Thành tiền
(triệu)

400

Chi phí vận hành khác (quản lý,
tình nguyện viên, điện nước, bảo
dưỡng, truyền thông, ...)

điểm 10 10

năm 1 200 200

Dự trù kinh phí hàng năm
(100 lớp, 1000 học sinh)

700

Quyền lợi nhà tài trợ
Có thể trao đổi thêm

Thư cảm ơn
Bài đăng, banner/logo trên Page, Website của Quỹ VTEN và báo chí

Banner/logo tại các điểm dạy và trên các ấn phẩm do Quỹ VTEN phát hành
Nhắc tên, phát biểu tại các sự kiện liên quan

12

Xin chân thành cảm ơn!

V-Speak

Trở thành Người Đỡ Đầu cho các em có hoàn cảnh khó khăn, chỉ với 100K/tháng



Các hoạt động gây quỹ
Uy tín - Chất lượng - Tận tâm

Sản phẩm: Logo, banner, profile, ...
Hình thức: báo giá cạnh tranh
Liên hệ: www.vten.vn - 0798.399.399

Dịch vụ Thiết kế

Sản phẩm: đa dạng
Kênh bán: online và trực tiếp

Bán hàng

13

Mời tổ chức, cá nhân tài trợ 
Hình thức: hiện kim, hiện vật

Mời tài trợ

Sản phẩm: Mũ nón, áo, bút, sổ, bánh...
Hình thức: báo giá cạnh tranh

Cung cấp quà tặng doanh nghiệp
Dạy Tiếng Anh cho cá nhân, công ty
Dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài
Tất cả lợi nhuận dùng để giúp đỡ trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn

Dạy Tiếng Anh & Tiếng Việt

Website: www.vten.vn
Fanpage: Quỹ Vì Trẻ Em V-TEN
ĐT: 0798.399.399 - 0989.296.398
Email: vten.vn@gmail.com

Chi tiết hoạt động gây quỹ vui lòng liên hệ


