
 

 

 

 

 

 

 

You’re invited to donate a book for The 
Human Safety Net Home’s library. It will be 
personal and permanent object inside 
Procuratie Vecchie in Venice.  
 
 
Which book can I give? 
We look forward to books in all languages on the 
following topics. We accept used, and 
inspirational books you liked, if in perfect 
condition. 
 
 
 

Change makers 

Civic solidarity & movements 

Early Childhood Development & parenting 

History of civilisations 

Human potential 

Migration 

Social change 

Social entrepreneurship 

Social innovation 

 
 
 
 
 
How many books can I send? 
One book per person. 
What is the maximum dimension allowed? 
Height 35 cm.   -    Lenght 25cm 
Where can I add my personal message? 
Write a short message in the book’s first page, 
add your signature and your country. 
 
How can I send it? 
Bring or send it to Ha Chau – Comms & CSR at 
Generali Plaza (43-45 Tu Xuong, District 3, 
HCMC) by March 31st. Then, all books collected 

Hãy đóng góp một cuốn sách cho thư viện 
của The Human Safety Net. Cuốn sách sẽ là 
một vật phẩm mang dấu ấn cá nhân của 
bạn được lưu giữ bên trong tòa nhà 
Procuratie Vecchie nổi tiếng ở Venice. 
 
Tôi có thể tặng sách gì? 
Chúng tôi mong muốn có những cuốn sách 
bằng tất cả các ngôn ngữ về các chủ đề sau.  
Chúng tôi nhận cả những cuốn sách đã qua 
sử dụng vẫn trong tình trạng tốt, hoặc những 
cuốn sách truyền cảm hứng mà bạn thích. 
 
 

Những người tạo nên sự thay đổi 

Các phong trào, sáng kiến về đoàn kết xã 
hội 

Phát triển toàn diện trẻ thơ và kỹ năng làm 
cha mẹ 

Lịch sử các nền văn minh 

Tiềm năng của nhân loại 

Sự di cư 

Thay đổi xã hội 

Khởi nghiệp xã hội 

Đổi mới xã hội 

 
Tôi có thể tặng bao nhiêu cuốn sách? 
Mỗi người một cuốn sách. 
Kích thước tối đa của sách là bao nhiêu? 
Chiều cao 35 cm. - Chiều dài 25cm 
Tôi có thể thêm thông điệp cá nhân của 
mình ở đâu? 
Hãy viết một thông điệp ngắn trong trang đầu 
tiên của cuốn sách, thêm chữ ký và quốc gia 
của bạn. 
Làm thế nào để gửi sách? 
Bạn có thể gửi đến bạn Châu Phạm Khánh 
Hà – Bộ phận Comms & CSR tại Generali 
Plaza (43-45 Tú Xương, Quận 3, TPHCM) 



will be then sent to The Human Safety Net Home 
in Venice. 

trước 31/03. Sau đó, tất cả sách thu thập 
được từ Việt Nam sẽ được gửi đến Ngôi nhà 
The Human Safety Net tại Venice. 

 


