
Tòhe stories



có hàng triệu trẻ em thiệt thòi 
trên khắp Việt Nam...



- rất nhiều em mồ côi cha 
mẹ, bị khuyết tật về thân 
thể cũng như trí não.

- các em thiếu ăn và thiếu 
rất nhiều các điều kiện 
sinh hoạt, y tế, giáo dục...

- đặc biệt các em rất thiếu 
điều kiện vui chơi và 
không có cơ hội tham gia 
các hoạt động sáng tạo. 



tuy nhiên, không vì thế mà các em mất đi 
sự hồn nhiên và khả năng sáng tạo...



...và các em có khả năng tạo ra những 
“tác phẩm” rất tuyệt vời...



...và các em có khả năng tạo ra những 
“tác phẩm” rất tuyệt vời...







Tôi chỉ mất 4 năm để có thể vẽ được như Raphael,
nhưng tôi phải dành CẢ ĐỜI để vẽ như một ĐỨA TRẺ.

(It took me four years to paint like Raphael,
but a lifetime to paint like a child).



Không chỉ Picasso, Henri Matisse, Marc Chagal, Joan Miro, 
Niki de Saint Phalle...và rất nhiều nghệ sỹ khác 

cũng nghĩ như vậy.



Tất cả trẻ em 
đều là nghệ sỹ.
Vấn đề là làm thế nào để 
người nghệ sỹ ấy tồn tại khi 
trưởng thành.

(All children are artists. The 
problem is how to remain an 
artist once he grows up).



Chúng tôi cũng tin rằng trong mỗi đứa trẻ đều ẩn chứa
một tài năng, và những gì các em thể hiện qua các hoạt
động sáng tạo đều tạo nên những rung cảm tuyệt vời
mà người lớn cần trân trọng và học hỏi.

Nhưng...

- làm thế nào để những NGHỆ SỸ trong con người các em
được Phát hiện và Phát triển???

- làm sao để các em có thể được hưởng lợi từ tài năng của
mình (trong khi có nhiều em sống trong điều kiện rất khó
khăn và tài năng của các em không có cơ hội phát triển)???

- làm thế nào để giá trị trong những sáng tạo của các em
được đến với mọi người, làm sao để mọi người cảm nhận
được vẻ đẹp tuyệt vời của chúng???



Tòhe ra đời với mong muốn:

- tạo ra những sân chơi sáng tạo 
cho các em nhỏ thiệt thòi trên 
khắp Việt Nam, giúp các em có cơ 
hội vui chơi và trải nghiệm với các 
hoạt động sáng tạo mới mẻ, thú vị.

- khuyến khích, hỗ trợ các em tự 
tin phát triển khả năng sáng tạo. 
Gợi ý cho các em về những lựa 
chọn nghề nghiệp trong tương lai 
từ chính khả năng sáng tạo của 
các em.



Hàng tuần, Tòhe có nhân viên cùng 
các tình nguyện viên đến với các 
em nhỏ tại các trung tâm bảo trợ 
xã hội.



chúng tớ lại còn ún sữa...xong rồi chúng 
tớ làm cả một thành phố đẹp ơi là đẹp 
bằng hộp sữa bỏ đi.

Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động sáng 
tạo (chủ yếu liên quan tới tạo hình) với 
nhiều cách thức tạo hình khác nhau, với 
nhiều chất liệu khác nhau.



và cùng với Tòhe, các em đã có những 
trải nghiệm hết sức thú vị.



và cùng với Tòhe, các em đã tạo ra 
những “tác phẩm” cũng rất thú vị.



và cùng với Tòhe, các em đã tạo ra 
những “tác phẩm” cũng rất thú vị.



và cùng với Tòhe, các em đã tạo ra 
những “tác phẩm” cũng rất thú vị.







từ những artwork của sân chơi, chúng tôi 
đã tạo ra những sản phẩm “100% hồn nhiên”





...và chúng tôi đã mang đến sự hồn nhiên 
trong trong sáng đến với rất nhiều người và 
có được rất nhiều khách hàng yêu quý...



Một phần lợi nhuận từ việc kinh doanh sẽ 
được dùng để phát triển và mở rộng thêm 
sân chơi cho các em nhỏ thiệt thòi, đồng 
thời góp phần cải thiện đời sống vật chất 
cho các em. 









thanks you
















