Tết Ấm Cho Trẻ Em Mồ Côi/ Cơ Nhỡ & Người Già Neo Đơn
TP HCM, ngày 30 tháng 1 năm 2015, chương trình “Tết Ấm Cho Trẻ Em Mồ Côi/ Cơ Nhỡ & Người Già Neo Đơn”
dành cho 400 trẻ em mồ côi/ cơ nhỡ đã được diễn ra tại Trung Tâm Bạn Trẻ Em Đường Phố, Quận Thủ Đức, TP.
HCM. Chương trình được tổ chức với sự tham gia tình nguyện của hơn 30 nhân viên từ khối văn phòng, nhà
máy và đội ngũ trình dược viên. Tham gia chương trình, các em có cơ hội vui chơi, giao lưu với các anh chị tình
nguyện viên của công ty Sanofi, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi truyền tin có thưởng. Ngoài
các hoạt động vui chơi, các em còn nhận được các phần quà & bong bóng từ các các anh chị công ty Sanofi.
Bên cạnh các phần quà của công ty, chương trình còn nhận được nhiều đóng góp từ các anh chị nhân viên Sanofi
như: Gạo, dầu ăn, mì gói, bánh kẹo, sữa… và tiền mặt. Toàn bộ số tiền quyên góp đã được sử dụng để mua thêm
các nhu yếu phẩm hàng ngày và trao tặng cho Trung tâm Bạn Trẻ Em Đường Phố, Quận Thủ Đức, TP. HCM.
Chia sẻ tại chương trình, sơ Bùi Thị Hồng Hạnh – Trưởng Trung Tâm gửi lời cám ơn chân thành đến công ty và nhân
viên Sanofi Việt Nam đã mang đến một chương trình ý nghĩa, một cái Tết sớm cho các em và mong rằng chương
trình sẽ sớm trở lại cùng các em trong tương lai gần.
Trong khuôn khổ của chương trình “Tết Ấm Cho Trẻ Em Mồ Côi/ Cơ Nhỡ & Người Già Neo Đơn”, từ ngày 16 – 18
tháng 1 năm 2015 tại khu vực phía Bắc, đại diện công ty Sanofi & các tình nguyện viên kết hợp với Trung Tâm Dị
Ứng Lâm Sàng (TTDƯLS), Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
(Agribank) đã tổ chức đi thăm hỏi và trao tặng các phần quà gồm: Đường, dầu ăn, mì gói cho hơn 300 hộ nghèo và
người già neo đơn tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Bên cạnh việc trao quà, khoảng 300 người dân
từ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người già neo đơn, hộ nghèo tại các xã cũng được khám
sức khỏe và phát thuốc miễn phí.
Chương trình “Tết Ấm Cho Trẻ Em Mồ Côi/ Cơ Nhỡ & Người Già Neo Đơn” tại khu vực phía Nam & Bắc kết thúc với
sự lưu luyến của tất cả những người tham gia. Tết Nguyên đán sắp tới, mong rằng tất cả các em mồ côi/ cơ nhỡ và
người già neo đơn cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ có được cái Tết ấm và no. Cám ơn tất cả các
anh chị đã tham gia tình nguyện, đóng góp và hỗ trợ cho chương trình. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong các
chương trình sắp tới.
Một số hình ảnh trong chương trình từ thiện của Sanofi tại Trung Tâm Bạn Trẻ Em Đường Phố, Quận Thủ Đức, TP.
HCM, ngày 30/01/2015:

Một số hình ảnh trong chương trình từ thiện của Sanofi tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu ngày
17/01/2015:

Đại diện Sanofi trao các suất quà tặng cho người dân xã Bản Bo

Người dân xã Bản Bo được khám bệnh và phát thuốc miễn phí

