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This Policy was developed with consultation from staff across Blue Dragon.
Chính sách này được xây dựng sau khi đã tham khảo ý kiến của các nhân viên 

làm việc tại Rồng Xanh.

Its next major review is due in November 2022, but sections of the Policy 
may be revised or added at any time.

Chính sách sẽ được đánh giá lại vào Tháng 11 năm 2022, nhưng các nội dung của 
Chính sách có thể được sửa đổi hoặc bổ sung bất cứ khi nào.

Any changes to this Policy must apply the Advice Process.
Bất kỳ thay đổi nào của Chính sách này đều phải tuân theo Quy trình lấy ý kiến.
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1. Introduction
1.1 Background

Blue Dragon Children’s Foundation (Blue Dragon) works with children in crisis throughout 
Vietnam, and is governed by an Australian Board, Blue Dragon’s Children Foundation 
International.

Blue Dragon works with highly vulnerable children and young adults, and so it is our responsibility 
to do everything in our power to ensure that they are safe and cared for within our organisation.

Blue Dragon children are street kids, children with disabilities, and children who have been 
trafficked. We rescue children from danger, reunite them with their families when we can, and 
provide all the services needed for recovery and growth.

Our Vision

A world where all children are safe, can attend school, be treated with respect, 
be heard, be understood, and be loved.

Our Purpose

Blue Dragon provides exceptional care to Vietnamese children in crisis and pioneers 
new approaches and ideas for systemic change that will lead to a better world for all.

1.2 Context

Concern about the world’s environment is widespread and the subject of endless discussion. 
Scientific studies point to worrying changes in our climate, and we can see all around us the 
evidence of pollution, deforestation, and reductions in natural habitat. There is no question 
that humanity is having a massive impact on the earth’s natural environment. Some have called 
this a global crisis and in places governments have declared ‘climate emergencies’.

On a more local level, the children whom Blue Dragon serves are highly likely to be impacted 
by a degraded environment. Children and families within our sphere of influence commonly 
live in slum areas, lacking clean water and surrounded by toxic waste; or in rural areas where 
the loss of the natural environment has increased vulnerability to disasters (such as typhoons) 
and decreased access to sources of livelihood (such as fish in the ocean).  

Within this context, Blue Dragon considers that we share the responsibility to care for and 
protect our environment, both for the greater good of the world’s future and the much more 
immediate need to provide safety and good health for the children in our care today.

1.3 Commitment to Environmental Protection

Blue Dragon believes that we all have a responsibility to care for our planet by minimizing the 
negative impact we have on the environment, and by seeking ways to actively improve it.
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We know that our reach is limited and, at best, we are one single organisation trying to deal 
with a global issue. We do not believe that this negates our responsibility or makes our effort 
less worthwhile.

Blue Dragon is committed to implementing excellent workplace practices to both minimize 
our harm and maximise our positive impact on the environment; to training staff in these 
practices; to regularly evaluating and improving our practices; and to collaborating with others 
in this endeavour.

We believe that a clear policy for protecting the environment, accompanied by strong action, 
will have a positive impact on the environment in which we work, while also setting an example 
to inspire other people and organisations to do their part. 

2. Guiding Principles
This policy, and our efforts to implement it, are guided by a set of interlocking principles.

 > All children have the right to live in a safe and healthy environment.

 > Simply by existing, we have an impact on the environment. Therefore we must make 
conscious choices about what that impact will be and make the best choices that we 
can.

 > We must amplify our impact on the environment by inspiring others to follow our 
example, and encouraging others to change policies and laws.

 > While we act in the ‘here and now’ we must live with a global consciousness that 
considers our impact on the larger world and on the future.

 > Our overriding principle is to do the ‘least harm’ and the ‘most good’ for our environment.

3. The Policy
3.1 Purpose of this policy

This policy documents Blue Dragon’s principles and practices for protecting the environment. 
It is intended to guide, educate and inspire us to be conscious of our environmental impact, 
and to actively seek or create opportunities to minimize the harm and maximise the good that 
we can do. In addition, it provides practical direction on how Blue Dragon staff and volunteers 
should work in order to protect the environment.

Blue Dragon is an organisation that serves a social purpose, through rescuing and protecting 
children in crisis. In implementing this Environment Policy, we are expressing our concern that 
children, families and communities are also protected from actual and potential environmental 
crises, and that they have a positive, healthy environment in which to grow. An environment that 
is unstable or unpredictable puts children at risk of harm – and thus Blue Dragon’s Environment 
Policy is a part of our mandate to protect children, and not merely an added extra.  

The environment of children in Blue Dragon’s care is impacted by decisions made by individuals, 
companies and governments. It is in everybody’s interests to demand that the environment be 
protected at all levels.
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3.2 What do we mean by “Environment”

In this policy, Blue Dragon’s use of the term “Environment” refers to our natural world: the air, 
land, and water on and around which we live.
 
3.3 Scope

This policy applies to all of Blue Dragon’s work in Vietnam. All staff, interns and volunteers are 
required to abide by and implement the policy in all aspects of their work.

While we cannot oblige our partners and the extended Blue Dragon community to fully adhere 
to this policy, the policy does require us to take actions that extend to various groups outside 
of staff, interns and volunteers.

3.4 This policy and the law

Blue Dragon is committed to fully obeying Vietnamese law on the environment. Through this 
policy we seek to go over and above the law’s minimum requirements.

In Vietnam, each province is responsible for implementing the 2015 Law on the Environment 
and monitoring their implementation. Therefore, Blue Dragon will consider our compliance 
with the law province by province.

3.5 Access

All staff and associated personnel will have access to a copy of this Policy in both English and 
Vietnamese. The Policy is posted on IntraBlue, Blue Dragon’s intranet, in the Policy section, and 
is also kept in all office and meeting spaces at Blue Dragon centres for access by staff, visitors, 
donors, partner organisations, and families.

A child friendly summary of the Policy is displayed in all facilities run by Blue Dragon. 

4. Responsibilities
All staff at Blue Dragon have full responsibility to implement this policy.

The co-CEO is responsible for ensuring the policy is up to date, and appointing an Environmental 
Protection Advisory Committee (EPAC) to oversee its implementation.

EPAC is a committee of staff and youth with the responsibility to guide the organisation in 
environmental protection, to advise the co-CEO on policy improvement, and to take the lead 
on developing new environmental initiatives, as set out in the Committee Charter.
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5. Achieving “The least harm” and “The most good”
In every decision we make, our guiding principle is to consider which action will cause the least 
harm to the environment, and which action will be most beneficial (or will do “the most good”). 
Following are the primary considerations for us to implement. 

5.1 Single use plastic

Blue Dragon has a blanket ban on single-use plastic bags and eating utensils. Blue Dragon 
funds should never be spent on these, and they should not be used by staff or brought into our 
centres by staff, volunteers and interns. We will communicate to suppliers, families and visitors 
that we also wish for them to avoid single-use plastics whenever possible.
Many items that we buy come packaged in plastic which is immediately disposed of. Blue 
Dragon will continually review these purchases and give priority to purchasing in bulk, or items 
in re-usable and environmentally friendly containers.   

5.2 Travel

Blue Dragon’s work requires extensive travel, both by road and by air. Much of this cannot 
be avoided. However, each program and department will create an annual plan for how to 
minimise their impact – such as by using public transport or by pooling rides, and by reducing 
the total number of journeys. Further, we will offset the carbon from our annual travel through 
tree planting in Blue Dragon program areas.

5.3 Tree planting

Through Blue Dragon’s programs and rented locations, we have an opportunity to plant and 
care for trees. Each year we will set goals for how many trees we will plant, in addition to 
planting trees as carbon offsets for travel.

5.4 Food

Blue Dragon’s programs routinely review food purchases to ensure we are not buying more 
than needed.

Wherever possible, waste food (including coffee and tea scraps) is either composted or fed to 
animals. We endeavor to use only food that we can certify has been grown without chemicals. 
To reduce the carbon footprint of the food we purchase, we will prioritise: 

 > The use of food grown within a reasonable proximity, 

 > White meat and protein alternatives over red meat; and 

 > Food that comes in minimal packaging. 

5.5 Celebrations and events

Blue Dragon will annually review the number of events we organize and eliminate any that 
are considered unnecessary. At events that we hold, we will assess ways to minimize our 
environmental impact.
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5.6 Waste disposal

Blue Dragon sorts our waste, to shred and compost paper; and to recycle and re-use whatever 
we can. We will offer the opportunity for staff to bring in certain waste from home to be recycled 
if they do not have that option themselves. We will regularly review how we dispose of our 
waste to ensure there is no inadvertent environmental harm.
While being environmentally conscious about our waste disposal, we will constantly seek ways 
to reduce our waste and aim to eliminate plastic waste.

5.7 Program partners

Each registered program must have an agreed Memorandum of Understanding with program 
partners. This MOU includes a section on Environmental Impact. Program staff will include the 
Environmental Protection Advisory Committee (EPAC) in developing this statement and will 
work with program partners to seek their buy-in on protecting the environment. Reference to 
provincial laws on the environment will be made.

5.8 Risk Assessments and Guidelines

Each program and department will produce an Environment Risk Assessment, which is 
reviewed and updated annually, to ensure this policy is being fully implemented. Program-
specific guidelines on environment protection are to be included in guidelines and manuals.   

5.9 Purchasing

Environmental considerations – including transportation, packaging, and production methods 
– will be taken into account in purchasing decisions. The Operations Team will work with EPAC 
to find environmentally friendly companies and products.

5.10 Environmental education

As an organisation working directly with children and young people, Blue Dragon has an 
opportunity to teach them the idea of caring for the environment as a natural part of our daily 
work. Each program will include activities for teaching about the environment in their annual 
plans. Children in our programs will learn about environmental protection, and be encouraged 
and supported to undertake community service activities in environmental projects.

5.11 Case Management

Blue Dragon’s Case Management Assessment forms must include an environmental check to 
inform staff on whether a child is living with environmental risks and hazards that we should 
address.

5.12 Noise 

In all activities, we will ask ourselves whether our noise is impinging on other people’s 
environment and do our best to prevent this. We will actively seek to create a quiet environment 
for our children, staff and workspaces. 
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5.13 Energy consumption

Blue Dragon will monitor our energy use and share information about our consumption for all 
staff to see. We will regularly review this information, seeking ways to reduce our consumption. 
We will seek opportunities to use alternative energies such as solar electricity. 

6. Induction and Training
An introduction to this policy, and training in how Blue Dragon requires staff to protect the 
environment, will be included in the staff, intern induction process and followed up with annual 
training. Information and ideas in aid of environmental protection will be shared regularly with 
all staff and children in Blue Dragon’s programs.

All volunteers and interns will receive information about this policy at the start of their 
assignment.

7. Review of this policy
This policy is to undergo a major review every 3 years by the co-CEO in conjunction with EPAC.
EPAC will review the implementation of the policy every year.
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1. Giới thiệu
1.1 Bối cảnh của tổ chức

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Rồng Xanh) làm việc với trẻ em gặp khủng hoảng trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam, và được điều phối bởi Ban Giám đốc Quốc tế tại Úc - Ban Giám đốc Rồng Xanh 
Quốc tế (BDI).

Rồng Xanh làm việc với nhóm trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương, do vậy chúng tôi có 
trách nhiệm làm mọi điều trong khả năng của mình để đảm bảo tất cả trẻ em trong tổ chức đều 
được chăm sóc đầy đủ và an toàn.

Rồng Xanh làm việc với trẻ em đường phố, trẻ em khuyết tật và trẻ em bị buôn bán. Chúng tôi 
giải cứu các em khỏi nguy hiểm, đưa các em về đoàn tụ với gia đình khi có thể, và cung cấp tất 
cả các hỗ trợ cần thiết để các em phục hồi và phát triển.

Tầm nhìn của Rồng Xanh

Một thế giới mà mọi trẻ em được an toàn, được đi học, được tôn trọng,
lắng nghe, thấu hiểu, và yêu thương.

Mục tiêu của tổ chức 

Cung cấp sự chăm sóc đặc biệt cho trẻ em Việt Nam gặp khủng hoảng, đồng thời là 
người tiên phong trong các cách tiếp cận và sáng kiến để đạt được những thay đổi 

mang tính hệ thống lâu dài cho một thế giới tốt đẹp hơn.

1.2 Bối cảnh hiện tại

Ô nhiễm môi trường hiện đang là mối quan tâm chung của toàn xã hội, và cũng là chủ đề gây 
những tranh cãi không có hồi kết ở các diễn đàn trên thế giới. Những nghiên cứu khoa học gần 
đây chỉ ra những thay đổi đáng lo ngại về môi trường; và chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy 
bằng mắt thường những bằng chứng về ô nhiễm, nạn phá rừng, và việc giảm thiểu môi trường 
sống tự nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, con người đã và đang gây ra những tác động nghiêm 
trọng đến môi trường sống của chính mình. Một số ý kiến cho rằng ô nhiễm môi trường là một 
cuộc khủng hoảng toàn cầu, và ở nhiều quốc gia, chính phủ đã tuyên bố tình trạng “khẩn cấp 
quốc gia về khí hậu”. 

Ở cấp độ địa phương, trẻ em được Rồng Xanh hỗ trợ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm 
môi trường. Trẻ em và gia đình trong phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi thường xuyên sống ở 
những khu ổ chuột, thiếu nước sạch và bị bao quanh bởi rác thải độc hại; hoặc có thể sống ở 
khu vực nông thôn, nơi môi trường tự nhiên đang ngày càng bị thu hẹp. Việc này khiến họ trở 
nên dễ bị tổn thương hơn với các thiên tai (như bão lũ) và làm giảm khả năng tiếp cận với các 
nguồn lực sinh kế (như đánh bắt cá ngoài biển). 

Trong bối cảnh này, Rồng Xanh nhận thấy mình cần chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc 
và bảo vệ môi trường để đóng góp cho tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại, và hơn thế nữa, ở 
thời điểm hiện tại, đây là nhu cầu cấp thiết để cung cấp sự an toàn và sức khỏe cho trẻ em mà 
Rồng Xanh đang hỗ trợ.
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1.3 Cam kết Bảo vệ Môi trường

Rồng Xanh tin rằng mỗi chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ trái đất bằng việc giảm thiểu tối 
đa những tác động tiêu cực đối với môi trường, và chủ động tìm kiếm những sáng kiến để cải 
thiện tình hình hiện tại. 

Rồng Xanh hiểu rằng mức độ lan tỏa của chúng tôi là hữu hạn, và chúng tôi là một tổ chức đơn 
lẻ đang cố gắng giải quyết một vấn đề mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa 
là chúng tôi không có trách nhiệm gì hoặc làm giảm giá trị cho những nỗ lực của chúng tôi.
Rồng Xanh cam kết thực hiện những hoạt động xuất sắc để giảm thiểu những tác động tiêu cực, 
đồng thời tăng cường tối đa những tác động tích cực đối với môi trường; tập huấn cho nhân 
viên về bảo vệ môi trường; thường xuyên đánh giá lại và cải thiện các hoạt động của tổ chức và 
phối hợp với các bên liên quan để thực hiện mục tiêu chung.

Chúng tôi tin rằng một chính sách bảo vệ môi trường rõ ràng kèm theo những hành động quyết 
liệt sẽ dẫn đến những tác động tích cực đối với môi trường, đồng thời là một tấm gương truyền 
cảm hứng cho những cá nhân và tổ chức khác thực hiện theo.

2. Các nguyên tắc thực hiện
Chính sách Môi trường của Rồng Xanh và các hoạt động của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc 
chặt chẽ sau:

 > Tất cả các trẻ em có quyền sống trong một môi trường an toàn và lành mạnh;

 > Chỉ bằng việc tồn tại, chúng ta đã gây ra những tác động nhất định đối với môi trường. 
Vì vậy, mỗi người cần có ý thức về những tác động chúng ta gây ra và đưa ra những lựa 
chọn sáng suốt nhất;

 > Chúng ta cần lan rộng những tác động đối với môi trường bằng việc truyền cảm hứng, 
trở thành tấm gương và vận động người khác thay đổi chính sách và luật pháp;

 > Bên cạnh việc tập trung giải quyết những vấn đề hiện tại và ngay trước mắt, chúng ta 
cần tư duy ở mức độ toàn cầu, cân nhắc mức độ tác động của chúng ta tới thiên nhiên 
ở mức độ rộng hơn và xa hơn trong tương lai;

 > Nguyên tắc chính trong các hoạt động của Rồng Xanh là giảm thiểu tối đa những tác 
động tiêu cực và làm những gì tốt nhất cho môi trường.

3. Chính sách Môi trường
3.1 Mục đích của Chính sách Môi trường

Chính sách Môi trường của Rồng Xanh bao gồm những quy tắc và hướng dẫn bảo vệ môi 
trường. Mục đích của chính sách này là hướng dẫn, giáo dục và truyền cảm hứng cho tất cả 
chúng ta có ý thức hơn về những tác động của mình tới môi trường, đồng thời khuyến khích 
mọi người tích cực tìm kiếm thêm những cơ hội để giảm thiểu tác hại và tối đa hóa những điều 
có lợi cho môi trường. Bên cạnh đó, chính sách cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách nhân viên 
và tình nguyện viên Rồng Xanh có thể làm để bảo vệ môi trường.
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Rồng Xanh là một tổ chức phục vụ mục đích xã hội bằng việc giải cứu và bảo vệ trẻ em gặp 
khủng hoảng. Qua việc thực hiện Chính sách Môi trường, Rồng Xanh thể hiện mối quan tâm 
của chúng tôi đối với trẻ em, gia đình và cộng đồng: họ cần được bảo vệ khỏi khủng hoảng môi 
trường đang gia tăng, họ có quyền được sống và phát triển trong một môi trường tích cực và 
lành mạnh. Một môi trường không ổn định hoặc dễ biến động sẽ đẩy trẻ em vào nguy cơ dễ bị 
tổn thương – do đó, Chính sách Môi trường của Rồng Xanh không chỉ đơn thuần là một hoạt 
động bên lề, mà hơn thế, đây là một phần trong sứ mệnh bảo vệ trẻ em của chúng tôi.

Môi trường mà trẻ em Rồng Xanh đang sinh sống chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ sự lựa chọn 
của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, và chính phủ. Việc bảo vệ môi trường một cách toàn diện sẽ 
phục vụ lợi ích chung cho cả cộng đồng.

3.2 Định nghĩa “Môi trường” của Rồng Xanh

Trong chính sách này, chúng tôi định nghĩa “Môi trường” bao gồm không khí, đất đai, nước trên 
bề mặt và xung quanh nơi chúng ta đang sinh sống.

3.3 Phạm vi của chính sách

Chính sách này được áp dụng cho toàn bộ các hoạt động của Rồng Xanh tại Việt Nam. Tất cả 
nhân viên, thực tập sinh, và tình nguyện viên của Rồng Xanh được yêu cầu tuân thủ và thực 
hiện chính sách này trong toàn bộ phạm vi công việc của mình.

Các đối tác và cộng đồng mà Rồng Xanh làm việc cùng không bắt buộc phải tuân thủ toàn bộ 
chính sách này, tuy nhiên chính sách yêu cầu chúng ta có những hành động lan tỏa tới nhiều 
nhóm khác bên ngoài phạm vi nhân viên, thực tập sinh, và tình nguyện viên. 

3.4 Chính sách Môi trường của Rồng Xanh và luật pháp Việt Nam

Rồng Xanh cam kết tuân thủ chặt chẽ những quy định hiện hành về môi trường theo luật Môi 
trường Việt Nam. Qua chính sách này, chúng tôi hướng tới việc tuân thủ đúng và vượt trên mức 
yêu cầu tối thiểu của pháp luật hiện hành.

Ở Việt Nam, mỗi tỉnh, thành phố có trách nhiệm tuân thủ Luật Môi trường năm 2015 và cần 
thường xuyên giám sát, đánh giá lại các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật. Do đó, Rồng Xanh sẽ xem xét việc tuân thủ pháp luật dựa theo quy định của từng tỉnh, 
thành phố.

3.5 Tiếp cận chính sách

Tất cả nhân viên và các cá nhân liên quan đều có thể tiếp cận Chính sách Môi trường phiên bản 
tiếng Anh và tiếng Việt. Chính sách này được đăng tải trên IntraBlue, mạng nội bộ của Rồng 
Xanh dưới mục Chính sách, và được lưu ở các phòng ban, phòng họp của Rồng Xanh để nhân 
viên, khách, nhà tài trợ, các tổ chức đối tác, và gia đình trẻ đều có thể tiếp cận. Một phiên bản 
Chính sách tóm tắt và thân thiện với trẻ em sẽ được lưu ở tất cả văn phòng và nơi làm việc của 
Rồng Xanh.
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4. Trách nhiệm
Tất cả các nhân viên Rồng Xanh đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chính sách này.

Đồng Giám đốc điều hành (co-CEO) có trách nhiệm đảm bảo chính sách được cập nhật và chỉ 
định một Ban Tham vấn Bảo vệ Môi trường (EPAC) có trách nhiệm giám sát việc thực hiện chính 
sách này.

EPAC là Ủy ban bao gồm nhân viên và thanh thiếu niên, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức 
trong việc bảo vệ môi trường, tư vấn cho Đồng Giám đốc điều hành trong việc cải thiện chính 
sách, và đi đầu trong việc xây dựng những sáng kiến về môi trường, như được quy định trong 
Điều lệ của tổ chức.

5. “Giảm thiểu những tác động tiêu cực” và 
“tối đa hóa những tác động tích cực”
Trong từng quyết định, kim chỉ nam của Rồng Xanh là cân nhắc lựa chọn hành động nào có tác 
hại ít nhất, và hành động nào có tác động tích cực nhất tới môi trường. Sau đây là những cân 
nhắc chính trong hoạt động của Rồng Xanh:

5.1 Túi nilon dùng một lần

Rồng Xanh cấm hoàn toàn việc sử dụng túi nilon và đồ dùng sử dụng một lần tại tổ chức. Chúng 
tôi sẽ không sử dụng ngân sách của tổ chức để mua đồ dùng sử dụng một lần; các nhân viên, 
tình nguyện viên và thực tập sinh sẽ không sử dụng hoặc mua những đồ dùng này đến văn 
phòng của Rồng Xanh. Chúng tôi sẽ trao đổi với các nhà cung cấp, gia đình và khách tới thăm 
Rồng Xanh mong muốn của chúng tôi, mong họ tránh sử dụng túi nilon dùng một lần bất kì khi 
nào có thể.  

Trong nhiều hoạt động, các sản phẩm chúng tôi mua được đựng trong bao bì nhựa, nilon dùng 
một lần. Rồng Xanh sẽ liên tục xem xét lại các giao dịch mua bán của tổ chức và ưu tiên mua với 
số lượng lớn, hoặc lựa chọn các mặt hàng được đựng trong bao bì có thể tái sử dụng và thân 
thiện với môi trường.

5.2 Di chuyển

Công việc của Rồng Xanh yêu cầu nhân viên di chuyển rất nhiều bằng cả đường bộ và đường 
hàng không. Đây là một phần khó tránh khỏi trong công việc. Tuy nhiên, mỗi chương trình và 
phòng ban sẽ thiết lập kế hoạch năm riêng biệt để giảm thiểu tối đa những tác động tới môi 
trường – ví dụ như sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi chung xe, giảm thiểu tổng số lượt 
đi lại. Hơn nữa, qua việc trồng cây ở khu vực hoạt động các chương trình của tổ chức, chúng tôi 
có thể bù đắp cho lượng cac-bon thải ra từ việc di chuyển.
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5.3 Trồng cây

Qua các hoạt động chương trình và các địa điểm thuê của Rồng Xanh, chúng tôi có cơ hội trồng 
và chăm sóc cây cối. Mỗi năm chúng tôi đều đặt mục tiêu về số lượng cây sẽ trồng bên cạnh 
việc trồng cây để bù đắp cho khí thải cac-bon từ hoạt động di chuyển.

5.4 Thức ăn

Chúng tôi thường xuyên xem xét lại số lượng thức ăn sử dụng trong các hoạt động của tổ chức 
để đảm bảo rằng chúng tôi không mua nhiều hơn mức cần thiết.

Mỗi khi có thể, chúng tôi sử dụng thức ăn thừa (bao gồm bã trà và bã cà phê) làm phân bón cho 
cây trồng hoặc làm thức ăn cho động vật nuôi.

Chúng tôi luôn cố gắng lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, không sử dụng hóa chất 
trong quá trình nuôi trồng. Để giảm thiểu lượng carbon thải ra môi trường, chúng tôi ưu tiên:

 > Lựa chọn thực phẩm được nuôi trồng ở khoảng cách địa lý hợp lý với địa điểm của tổ 
chức;

 > Lựa chọn thịt trắng và các thực phẩm thay thế bổ sung protein khác thay vì sử dụng thịt 
đỏ; và

 > Lựa chọn các thực phẩm đựng trong bao bì tối giản.

5.5 Tổ chức sự kiện

Hàng năm, Rồng Xanh sẽ xem xét lại số lượng sự kiện tổ chức trong năm, và giảm thiểu những 
hoạt động không cần thiết. Ở bất kỳ sự kiện nào Rồng Xanh tổ chức, chúng tôi sẽ đánh giá các 
cách thức phù hợp để giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường.

5.6 Xử lý chất thải

Chúng tôi phân loại rác, cắt nhỏ giấy bỏ đi và ủ thành phân; tái chế và tái sử dụng rác thải nếu 
có thể. Rồng Xanh sẽ tạo điều kiện để nhân viên mang các rác thải ở nhà đến tái chế nếu họ 
không có điều kiện làm tại nhà. Chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá lại việc xử lí chất thải để 
đảm bảo không vô tình gây ra tác hại xấu tới môi trường.

Rồng Xanh luôn ý thức về lượng rác thải chúng tôi thải ra ngoài môi trường, tổ chức sẽ thường 
xuyên tìm kiếm các cách thức để giảm thiểu lượng rác thải, và hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn 
rác thải nhựa.

5.7 Các đối tác của Rồng Xanh

Mỗi chương trình của Rồng Xanh đều xây dựng Biên bản Ghi nhớ với các đối tác tại địa phương. 
Biên bản Ghi nhớ sẽ bao gồm một mục về “Tác động đối với Môi trường”. Nhân viên chương 
trình sẽ phối hợp với EPAC để xây dựng mục này, và làm việc với đối tác để tìm kiếm sự ủng 
hộ trong việc bảo vệ môi trường. Chương trình sẽ tham khảo các quy định hiện hành của địa 
phương về bảo vệ môi trường, và sẽ được ghi trong Biên bản Ghi nhớ này.
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5.8 Bản Đánh giá mức độ rủi ro và Bộ Hướng dẫn

Mỗi phòng ban và chương trình sẽ xây dựng một bản Đánh giá mức độ rủi ro đối với Môi 
trường. Bản Đánh giá này sẽ được rà soát và cập nhật hàng năm để đảm bảo các chính sách 
đều được thực hiện đầy đủ. Bản hướng dẫn cụ thể cho từng chương trình về bảo vệ môi trường 
sẽ được bao gồm trong Bộ Hướng dẫn và Sổ tay nhân viên.

5.9 Các giao dịch mua bán

Rồng Xanh sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về các tác động của việc mua bán đối với môi trường – bao 
gồm việc vận chuyển, bao bì đóng gói và phương thức sản xuất. Phòng Hoạt động sẽ làm việc 
với EPAC để tìm kiếm những doanh nghiệp sản xuất và sản phẩm thân thiện với môi trường.

5.10 Giáo dục về môi trường

Là một tổ chức làm việc trực tiếp với trẻ em và thanh thiếu niên, Rồng Xanh có cơ hội giáo dục 
các em về việc bảo vệ môi trường. Rồng Xanh coi việc chăm sóc thiên nhiên là một phần tất yếu 
trong công việc hàng ngày của chúng tôi. Mỗi chương trình sẽ xây dựng hoạt động giảng dạy về 
môi trường trong kế hoạch năm của mình. Trẻ em trong các chương trình sẽ được học về bảo 
vệ môi trường, được khuyến khích và hỗ trợ để phát triển các hoạt động cộng đồng liên quan 
đến môi trường.

5.11 Quản lý ca

Mẫu Đánh giá Quản lý ca của Rồng Xanh bắt buộc có phần mục về Môi trường để giúp nhân 
viên đánh giá được môi trường sống của trẻ. Nếu nhân viên nhận thấy trẻ đang sống ở nơi rủi 
ro hoặc nguy hiểm, chúng ta có thể có những can thiệp kịp thời.

5.12 Tiếng ồn

Trong tất cả các hoạt động, chúng tôi sẽ cân nhắc xem những tiếng ồn mình gây ra ra có ảnh 
hưởng đến môi trường xung quanh hay không, và cố gắng hết sức để tránh việc này. Rồng Xanh 
sẽ chủ động tìm kiếm các cách thức để tạo một môi trường yên tĩnh cho trẻ em, nhân viên và 
tại nơi làm việc.

5.13 Tiêu thụ năng lượng

Rồng Xanh sẽ giám sát lượng năng lượng tiêu thụ của tổ chức và chia sẻ thông tin này với tất cả 
nhân viên. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tích cực nghiên cứu các cách thức để giảm năng lượng tiêu 
thụ, đồng thời tìm kiếm các cơ hội để sử dụng năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời. 
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6. Quy trình Giới thiệu cho nhân viên mới và tập huấn
Rồng Xanh sẽ giới thiệu và tập huấn về chính sách Bảo vệ Môi trường trong quy trình giới thiệu 
cho nhân viên mới, thực tập sinh mới, và được đào tạo nhắc lại hàng năm. Thông tin và sáng 
kiến hỗ trợ việc bảo vệ môi trường sẽ được chia sẻ thường xuyên với tất cả các nhân viên và trẻ 
em trong các chương trình của Rồng Xanh.

Tất cả các tình nguyện viên và thực tập sinh tại Rồng Xanh sẽ nhận được thông tin về chính sách 
này ngay tại thời điểm bắt đầu làm việc.

7. Đánh giá lại chính sách
Chính sách Môi trường sẽ được đánh giá lại sau mỗi 3 năm bởi Đồng Giám đốc điều hành và 
EPAC.

Hàng năm, EPAC sẽ rà soát và đánh giá lại việc thực hiện chính sách Môi trường. 


