PeaceTrees VietNam là một tổ chức nhân đạo có trụ sở chính tại Tp.
Seattle, hoạt động tại miền Trung Việt Nam để hỗ trợ cộng đồng và người
dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả chiến tranh bằng các hoạt động
bom mìn nhân đạo và hỗ trợ phát triển. PeaceTrees cũng đồng thời tổ
chức các chuyến thăm hữu nghị cho người dân Hoa Kỳ đến Việt Nam để
tăng cường kết nối và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước Việt
Nam & Hoa Kỳ.
www.peacetreesvietnam.org

Kết quả
118,442+ vật liệu
nổ được thu gom và xử lý

741+ hecta đất được rà

Sứ mệnh của chúng tôi: Khắc phục hậu quả chiến tranh thông
qua hoạt động rà tìm và phá hủy bom mìn, vật liệu chưa nổ, làm
sạch đất đai, thúc đẩy hòa bình và xây dựng tương lai tươi sáng
hơn, an toàn hơn cho các gia đình và trẻ em Việt nam;
Tầm nhìn của chúng tôi: Một Việt Nam hoàn toàn không còn
nguy cơ bom mìn và những cộng đồng được hỗ trợ để đạt được
các mục tiêu an toàn, bền vững, giáo dục và phát triển kinh tế.

sạch

PeaceTrees là tổ chức Hoa Kỳ đầu tiên được cấp phép hỗ trợ
hoạt động rà tìm và xử lý bom mìn tại Việt Nam.

139,771+

PeaceTrees được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nhà tài
trợ cá nhân khác.

người được tiếp nhận
chương trình giáo dục nhận
thức bom mìn

Rà tìm & xử lý bom mìn

3,187 lượt trẻ học tại
các trường mẫu giáo do
PTVN xây dựng

215 nạn nhân và 62
gia đình nạn nhân bom mìn
được hỗ trợ

2,314 suất học bổng
được cấp

16 nhà mẫu giáo, 12
thư viện, 2 nhà cộng đồng,
và 100 nhà tái định cư
được xây dựng

43,999+ cây xanh
được trồng bởi

931 tình nguyện viên
PTVN đến từ Hoa Kỳ

Giáo dục nguy cơ bom mìn

Lĩnh vực
hoạt động

Hỗ trợ nạn nhân
Hỗ trợ phát triển sau rà phá
Ngoại giao nhân dân

