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NU SKIN ĐÃ MANG ĐẾN HƠN 350 TRIỆU BỮA ĂN
CHO TRẺ EM SUY DINH DƯỠNG
Nhờ tấm lòng hảo tâm của các Sale Leader, 
khách hàng và các nhân viên trong Đại gia 
đình Nu Skin, hơn 350 triệu bữa ăn đã được 
quyên tặng cho trẻ em bị suy dinh dưỡng trên 
toàn thế giới thông qua Sáng kiến Nuôi dưỡng 
Trẻ em (NTC) của Công ty. Được thành lập từ 
năm 2002, Sáng kiến Nuôi dưỡng Trẻ em là 
một Sáng kiến Đổi mới về công trình Xã hội, 
hướng đến mục tiêu cung cấp hàng triệu bữa 
ăn nhằm cứu sống trẻ em bị suy dinh dưỡng 
trên toàn thế giới.

“Đây là một mốc son quan trọng trong hành 
trình phát triển toàn cầu của Gia đình Nu Skin, 
bởi nó cho thấy tấm lòng nhân ái của các Sale 
 Leader, các khách hàng và nhân viên của 

chúng tôi” – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập 
đoàn Nu Skin kiêm Giám đốc Điều hành Sáng 
kiến Nuôi dưỡng Trẻ em, Ông. Steve Lund 
cho biết. “Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành 
một lực lượng hành động vì những điều tốt 
đẹp cho thế giới, và chúng tôi rất vui mừng khi 
được đóng góp phần nào công sức nhằm 
giảm bớt vấn nạn trẻ em bị suy dinh dưỡng 
trên toàn cầu.”

VitaMeal được mua và quyên tặng cho trẻ em 
đói nghèo và suy dinh dưỡng trên toàn thế 
giới. Nếu bạn muốn mua và quyên tặng 
VitaMeal, hoặc muốn biết thêm thông tin chi 
tiết về Sáng kiến này, hãy ghé thăm website 
nourishthechildren.com
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Hãy gặp gỡ Tin, một trong những em bé được Quỹ Trái Tim 
Trẻ em Nu Skin Đông Nam Á giúp đỡ. Khi Tin chỉ vừa mới 
biết đi, mẹ của bé nhận thấy con mình thở không được bình 
thường. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán cô bé mắc 
bệnh tim bẩm sinh. Do mắc bệnh, bé không còn được ra 
ngoài chơi đùa cùng những đứa trẻ khác cũng như không có 
cơ hội được đến trường. Ba của Tin là lao động chính duy 
nhất trong nhà, từ trước đến nay, chi tiêu trong gia đình họ đã 
rất hạn hẹp. Họ rất lo lắng bởi hoàn toàn không có đủ khả 
năng trang trải chi phí phẫu thuật cho Tin và có thể sẽ phải 
hoãn việc phẫu thuật cho bé.

Với sự giúp đỡ từ Quỹ Trái tim Trẻ em Đông Nam Á, Tin đã 
được phẫu thuật thành công và hiện đang sống rất khỏe 
mạnh. Hiện nay,  ba mẹ của cô bé đang chuẩn bị cho bé đi 
học; Họ luôn biết ơn những gì mà Quỹ Trái tim Trẻ em Đông 
Nam Á đã làm cho gia đình họ.

Quỹ Trái tim Trẻ em Đông Nam Á đã triển khai, hỗ trợ tiến 
hành phẫu thuật tim cho các em bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh 
là con em của những gia đình không có khả năng thanh toán 
chi phí phẫu thuật. Nếu có nguyện vọng quyên góp cho Quỹ 
Trái tim Trẻ em Đông Nam Á và giúp đỡ cho nhiều trẻ em 
khác có hoàn cảnh giống Tin, hãy quyên góp ngay theo địa 
chỉ ForceforGood.org.

Tháng 01/2014, Nu Skin Nhật Bản đã phát động Dự án Vì 
Tương lai Tươi sáng - Thực phẩm cho Trẻ em, một dự án 
cộng tác với tổ chức Second Harvest Japan nhằm thường 
xuyên quyên góp thực phẩm hỗ trợ các mái ấm nuôi dưỡng 
trẻ mồ côi. Mục tiêu của Dự án này là nhằm cải thiện môi 
trường sống cho trẻ bằng cách thường xuyên cung cấp các 
thực phẩm thiết yếu như gạo, tương đậu, dầu salad, muối, 
nước tương và đường. Dự án này đã mang thực phẩm đến 
với 104 mái ấm trên khắp Nhật Bản. Mỗi tháng hai lần, các 
tình nguyện viên của chương trình trong đó có các Nhà phân 
phối và Nhân viên Nu Skin lại đóng gói Thực phẩm để gửi tới 
cho các em.

Ngoài ra, đã có tới 6.000.000 yên được quyên góp để trang 
trải cho chi phí dự án, gồm các chi phí thực phẩm và vận 
chuyển
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ĐỘI NGŨ LÀM VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP CỦA NU SKIN
NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

QUỸ TRÁI TIM TRẺ EM NU SKIN 
ĐÔNG NAM Á MANG ĐẾN CHO TIN 
MỘT CUỘC ĐỜI MỚI

NU SKIN NHẬT BẢN TRIỂN KHAI DỰ 
ÁN VÌ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG - 
THỰC PHẨM CHO TRẺ EM
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Samson Malasa và vợ anh, Zione, là những nông dân đã tốt nghiệp từ 
trường SAFI tại Malawi. Nhờ lao động chăm chỉ cũng như tận dụng 
những kỹ năng quản lý và lên kế hoạch mùa vụ thông minh được học 
tập từ Trường Nông nghiệp cho Gia đình Tự lập (SAFI), Gia đình 
Malasa đã đạt được những vụ mùa bội thu với 82 bao bắp, 31 thúng 
đậu phụng, 22 bao đậu nành và 53 kg đậu mỗi năm. Số lương thực này 
sẽ đảm bảo cho con của họ, Evelyn, Biliat, Thandizo và Lorient có được 
bốn bữa ăn đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày cho đến mùa vụ sau.

Vợ chồng Malasa đã tốt nghiệp Trường SAFI vào năm 2012 với quyết 
tâm trở thành một gia đình tự lập và giàu có; họ sẽ là minh chứng điển 
hình và là tấm gương cho các gia đình khác trong làng học tập. Samson 
đã từng bước mở rộng diện tích canh tác từ 2 mẫu lên 4 mẫu đất trồng 
bắp. Anh cũng bắt đầu chăn nuôi gia súc và hiện là chủ nhân của 2 con 
bò, 2 con heo, 19 con gà và 3 con dê. Câu chuyện thành công của Gia 
đình Malasa đã khai sáng cho hầu hết các gia đình sống tại làng của họ. 
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ĐỘI NGŨ LÀM VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP CỦA NU SKIN
NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP CHO GIA ĐÌNH TỰ 
LẬP  (SAFI) TIẾP TỤC TẠO NÊN NHỮNG ĐỔI 
MỚI TRONG CUỘC SỐNG CỦA GIA ĐÌNH 
MALASA

4.794

230

2013

EM BÉ

TÌNH NGUYỆN VIÊN TẠI CHND TRUNG HOA ĐÃ 
ĐÓNG GÓP HƠN 14.500 GIỜ TÌNH NGUYỆN GIÚP 
ĐỠ 1.320 TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

ĐÃ ĐƯỢC PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM 
THÔNG QUA QUỸ TRÁI TIM TRẺ EM CHND 
TRUNG HOA

NU SKIN KHU VỰC CHND TRUNG HOA ĐÃ ĐƯỢC 
TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG NGÔI SAO TỪ THIỆN 
THƯỢNG HẢI NHỜ ĐÓNG GÓP VÀ NỖ LỰC CỦA 
ĐỘI NGŨ LÀM VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP
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Hơn 200 học sinh của Trường Tiểu học Planters tại Philip-
pines hiện đang được dùng VitaMeal để đạt được mức cân 
nặng khỏe mạnh. Theo nhân viên y tế của trường, những 
học sinh thiếu cân này là đối tượng tham gia trong chương 
trình cung cấp thức ăn thường xuyên tại trường học, nơi 
các em được dùng VitaMeal vào mỗi thứ Hai, Tư, Sáu 
hàng tuần trong suốt 6 tháng qua. Đây là Chương trình 
cung cấp thực phẩm thứ hai được thực hiện tại trường học 
này; chương trình thứ nhất đã đạt thành công 100% giúp 
các em đạt được mức cân nặng bình thường.

Sau khi cha mẹ ly hôn, Wang Feifan được gửi vào một ngôi 
trường nội trú ở nông thôn Trung Quốc, và ở lại đó trong 
suốt tuần. Chỉ với 64US$ tiền ăn cho mỗi 6 tháng, cô bé hầu 
như luôn bị đói. Thiếu chất khiến em bị suy dinh dưỡng và 
thấp bé hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều. Không những thế, 
khả năng tập trung học tập cũng bị ảnh hưởng, làm thành 
tích học tập của em kém hơn hẳn các bạn trong lớp. Tất cả 
những điều đó khiến cô bé ngày càng nhút nhát và thiếu hòa 
đồng. Đến thời điểm hiện tại, sau khi được sử dụng 
VitaMeal thường xuyên, thành tích học tập của bé đã được 
cải thiện đáng kể. Cô bé cũng dần dần hòa nhập với bạn bè 
trong lớp và ngày càng trở nên vui vẻ, khỏe mạnh hơn.

Một số lượng lớn VitaMeal được quyên góp đã góp phần 
thay đổi cuộc sống trên khắp thế giới. Để biết thêm thông tin 
về Sáng kiến Nuôi dưỡng Trẻ em và phương thức đóng góp, 
hãy truy cập NourishtheChildren.com

QUÝ 1.2014
SÁNG KIẾN NUÔI DƯỠNG TRẺ EM
NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

SÁNG KIẾN NUÔI DƯỠNG TRẺ EM
TỔNG LƯỢNG PHÂN PHỐI: 1-3/2014

36,000

40%

362,099,700

NU SKIN PHILIPPINES TRIỂN KHAI HOẠT 
ĐỘNG CUNG CẤP THỰC PHẨM NUÔI 
DƯỠNG TRẺ EM

GẶP GỠ FEIFAN

ĐIỂM ĐẾN
MALAWI
TRUNG QUỐC
HAITI
PHILIPPINES
NICARAGUA
HONDURAS
EL SALVADOR
ARMENIA
CAMPUCHIA
GUATEMALA
JAMAICA
HOA KỲ
GUYANA
DOMINICA
CANADA
KHÁC

TỔNG

TÚI

TÚI VITAMEAL ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN HAITI
TRONG QUÝ 1/2014 

LÀ TỶ LỆ QUYÊN GÓP TĂNG LÊN TRONG THÁNG 1/2014 
SO VỚI THÁNG 1/2013

LÀ SỐ BỮA ĂN ĐƯỢC QUYÊN TẶNG 
TRONG QUÝ 1 NĂM 2014

Sáng kiến Nuôi dưỡng Trẻ em là công trình xã hội được phát triển nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn về nghèo đói và suy dinh dưỡng. 
Sáng kiến kết hợp các kỹ năng và nguồn lực của công ty sinh lợi để hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện phi lợi nhuận nhằm nuôi dưỡng từ hàng 
chục đến hàng ngàn trẻ em suy dinh dưỡng mỗi tháng.
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