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Tổng số tiền nhận được: 1,554,213,619 đồng  
Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách đã nhận được hơn 392 triệu đồng, và một nhà hảo tâm đã 
ủng hộ thêm một khoản tiền gấp 3 lần cho 300 triệu đồng trong số đó. 

25 doanh nghiệp ủng hộ hiện vật và dịch vụ cho Rút Ngắn Khoảng Cách 2014 

209 nhà tài trợ cá nhân và 15 tổ chức, doanh nghiệp
93 ý tưởng giúp cải thiện tiếp cận giáo dục đến từ mọi người trong cộng đồng

Hơn 2.000 fans trên fanpage của Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách (trước khi bắt đầu chiến 
dịch, con số này là 656)

Hơn 800 bức ảnh của nhiều người thuộc mọi thành phần xã hội đang giơ tay ủng hộ 
giáo dục để hỗ trợ cho chiến dịch này. 

28 bản đề xuất dự án từ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương

6 tổ chức vào vòng bán kết đã tham gia vòng bình chọn trực tuyến

Hơn 2200 lượt bình chọn trực tuyến từ 22/7 - 2/8 

3 tổ chức vào vòng chung kết tại Sự kiện Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Hơn 400 khách tham dự Sự kiện Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách và

399 lượt bình chọn để xác định những kết quả sau

Nhận được 160 lượt bình chọn, giải Nhất và khoản tài trợ trị giá 600 triệu đồng đã được trao cho  
Mái ấm Thiên Ân (MATA) với dự án “Tháu hiểu xóa màn đêm”

Nhận được 157 lượt bình chọn, giải Nhì và khoản tài trợ trị giá 400 triệu đồng đã được trao cho 
Tổ chức Cộng đồng Điếc câm TP.HCM (DCOH) với dự án “Khát khao hòa nhập”

Nhận được 82 lượt bình chọn, giải Ba và khoản tài trợ trị giá 200 triệu đồng đã được trao cho Dự 
án Cầu Hàn (thuộc Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM) với dự án “Nâng cao trí lực cho trẻ nhập cư”

Bên cạnh đó. ba tổ chức khác của vòng bán kết là Nhóm Công tác xã hội bệnh viện Happier, 
Ceporer Hóc Môn và Nhóm Nụ Cười - Bạn Thầy Hùng nhận được mỗi tổ chức một khoản tài trợ trị 
giá 42 triệu đồng để đầu tư vào tổ chức và/hoặc các hoạt động. 

Ghi chú: Đội ngũ LIN đang làm việc với những tổ chức trên để chuẩn bị thỏa thuận tài trợ cũng 
như nhu cầu tìm TNV chuyên môn. 

RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH
2014 

TóM TẮT 

www.linnarrowthegap.org
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TIẾP CẬN VỚI 
GIÁO DỤC

CÁCH TIẾP CẬN 

Định hướng theo cộng đồng

Mặc dù giáo dục luôn được xem là một quyền lợi 

cơ bản nhưng không phải ai cũng có thể tiếp cận 

với nó. 

Tại Việt Nam, các tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ 

lực rút ngắn khoảng cách này. Trong số đó, nhiều 

chương trình có thể được nhân rộng hoặc phát 

triển thêm. Và quan trọng hơn cả, những bước đầu 

đều cần sự tham gia và hỗ trợ từ cộng đồng.

Để giải quyết các thách thức và ngăn không cho 

những vấn đề đang tồn tại trở nên nghiêm trọng 

hơn cần sự hợp tác và hoạt động phúc thiện một 

cách có kế hoạch.

Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách của LIN 

tập hợp các nguồn lực địa phương để hỗ trợ các 

tổ chức phi lợi nhuận địa phương đang giải quyết 

những vấn đề cấp bách nhất tại TP. Hồ Chí Minh.

Bằng cách kêu gọi những người có chung chí 

hướng, tập hợp những nguồn lực hiện có và cùng 

đầu tư vào các dự án đáp ứng nhu cầu địa phương, 

Quỹ Cộng đồng giúp việc đóng góp một cách 

có chiến lược để xây dựng cộng đồng trở nên dễ 

dàng hơn và hữu ích hơn cho mọi người.

CON Số ĐÁNG CHÚ ý*

52% trẻ khuyết tật không được đến 
trường.

30% gia đình đồng bào thiểu số 
cho biết có ít nhất một đứa con 
của họ bỏ học trước khi hoàn tất 
chương trình. 

* Số liệu của UNICEF, “Phân tích tình hình tổng quan của trẻ em 

Việt Nam (2010)” 
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CUỘC THI ý TƯỞNG

THU THẬP ý TƯỞNG

Là một phần trong chiến dịch Rút Ngắn Khoảng 

Cách 2014 vì giáo dục, LIN tổ chức cuộc thi nhằm 

kêu gọi những câu chuyện và ý tưởng có thể giúp 

các tổ chức phi lợi nhuận thiết kế những chương 

trình cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho 

những nhóm người dễ bị tổn thương tại TP.HCM và 

những khu vực lân cận.

93 ý tưởng đã được gửi về trong thời gian từ 14/4 

- 30/4. Cuộc thi đã tạo ra một diễn đàn nơi mọi 

người trong cộng đồng cùng nghĩ về những rào 

cản trong giáo dục và chia sẻ cách thức để vượt 

qua những rào cản đó.  

Quả thực, việc chọn ra 5 ý tưởng để trao giải là vô 

cùng khó khăn, đặc biệt là khi những ý tưởng gửi 

về rất đa dạng. Quyết định cuối cùng được đưa ra 

dựa trên tiêu chí nhận giải, số lượt like và bình luận 

trên Facebook cũng như đánh giá của các tình 

nguyện viên.  

Cảm ơn ILA Cộng đồng, Starbucks, Báo điện tử Một 

Thế Giới và Cơ quan vện trợ Ireland - Đại sứ quán 

Ireland đã hỗ trợ cuộc thi ý tưởng này. 

93
ý TƯỞNG

www.facebook.com/NarrowTheGapFund

CÙNG GIƠ TAY, 
CÙNG CHIA SẺ!
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- Sự thấu hiểu của xã hội đối với nhu cầu của những nhóm người dễ bị tổn thương;

- Sự hướng dẫn (từ bạn bè, thầy cô giáo, người hướng dẫn hay cha mẹ) cho phép các cá nhân 

có được sự tự tin vào bản thân họ cũng như trao quyền để họ có thể tự khám phá và xác định 

những ý thích cũng như đam mê của chính mình;

- Kết hợp thực tế với lý thuyết trong lớp học;

- Áp dụng công nghệ mới để kết nối những nhóm người dễ bị tổn thương với thông tin và 

những nguồn lực có thể giúp họ vựot qua khó khăn;

- Hỗ trợ tài chính dưới dạng cho vay/học bổng/quỹ tài trợ để chi phí không còn là rào cản;

Sau đây là danh sách những người đạt giải tại 

buổi lễ trao giải diễn ra vào ngày 16/5 tại ILA: 

Giải Nhất 

Nguyễn Thị Yến Nhi 

Giải Nhì 

Nguyễn Thành Nữ Yến Nhi 

Giải Ba 

Hoàng Quốc Huy 

Đồng giải Tư 

Trần Thụy Ngọc Anh & Nguyễn Ngọc Mỹ Linh
Những người đạt giải nhận giải thưởng tại ILA

Những ý tưởng chỉ ra vai trò quan trọng của: 

TÌM HIỂU THÊM

“Ai ai cũng vậy, khi được chia sẻ chân thành, giúp đỡ nhiệt tình thì khó khăn gì 
cũng sẽ vượt qua. Các trường học nên có chuyên gia tâm lý, thường xuyên tổ 
chức những buổi tâm sự riêng từng cá nhân để kịp thời đưa ra những lời khuyên 
đúng đắn, giúp đỡ đúng lúc để không ai phải gặp trở ngại trên con đường đến 
với giáo dục.”

YẾN NHI  
GIẢI NHẤT CUỘC THI CÙNG GIƠ TAY - CÙNG CHIA SẺ

Xem đầy đủ tại đây. 
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CUỘC THI ẢNH
NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ

NHỮNG CÂU CHUYỆN BẰNG HÌNH ẢNH

Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của giám khảo kiêm cố 

vấn cuộc thi - nhiếp ảnh gia Na Sơn, các nhiếp ảnh 

gia bán chuyên nghiệp đã cho ra đời sáu bộ ảnh miêu 

tả những nỗ lực của sáu NPO đang giúp cải thiện khả 

năng tiếp cận giáo dục cho những nhóm người dễ bị 

tổn thương tại TP.HCM.  

Từ 23/6 - 7/7, LIN mời cộng đồng cùng tham gia bình 

luận và chia sẻ sáu bộ ảnh này. Những bộ ảnh từ cuộc 

thi đã giúp đưa hoạt động của các NPO trong lĩnh vực 

giáo dục đến với cộng đồng một cách gần gũi hơn.  

Người đạt giải nhất: Trần Đặng Đăng Khoa

www.facebook.com/NarrowTheGapFund

Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn

Ceporer Hóc Môn

Trần Đặng Đăng Khoa - Giải Nhất

Nguyễn Đoàn Nam Anh

Trầm Khoan Nhựt Quang
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Quỹ Huỳnh Tấn Phát Mái ấm Thiên Ân

Nhóm Nụ Cười - Bạn Thầy Hùng

Tổ chức cộng đồng Điếc câm TP.HCM

Lê Nguyễn Tường Uyên

Nguyễn Minh Luận

Trầm Khoan Nhựt Quang

Nguyễn Thị Lưu
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CHIẾN DỊCH
HÃY GIƠ TAY 
VÌ GIÁO DỤC!
 

CHIẾN DỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Từ 5/8 - 15/8, LIN phát động chiến dịch Hãy giơ tay 

vì giáo dục trên mạng xã hội Facebook, do Kinh Đô 

tài trợ. Chúng tôi đã nhận được hơn 800 tấm ảnh chỉ 

trong 10 ngày. Kinh Đô đã ủng hộ 50.000đ cho mỗi 

tấm ảnh trong số 500 tấm được gửi về sớm nhất.  

Cảm ơn tất cả những người đã tham gia giơ tay vì 

giáo dục, chia sẻ thông tin và cảm ơn Kinh Đô đã ủng 

hộ cho chiến dịch này! 

www.facebook.com/NarrowTheGapFund

800
tấm ảnh 

trong  
10 ngày

Với sự hỗ trợ của
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CẢM ƠN
CÁC BẠN!
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3 TỔ CHỨC 
VÀO CHUNG KẾT

www.linnarrowthegap.org

GIỚI THIỆU Về CÁC Dự ÁN

Tháng Sáu vừa qua, LIN nhận được 28 bản đề xuất 

từ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPO) đưa 

ra những dự án nhằm giúp cải thiện khả năng tiếp 

cận giáo dục cho những nhóm người có hoàn cảnh 

khó khăn tại TP.HCM hoặc những khu vực lân cận.   

Một ban xét duyệt dự án gồm các tình nguyện viên 

đã lựa chọn 6 dự án mà họ đánh giá là ấn tượng nhất 

dựa trên nhu cầu, mục tiêu, tính khả thi và tác động. 

Sau đó, LIN mời cộng đồng mạng và một hội đồng 

gồm các chuyên gia giúp chọn ra 3 trong số 6 dự án đó. 

Đã có tổng cộng hơn 2200 lượt bình chọn trực tuyến. 

Trong phần tiếp theo sẽ có mô tả ngắn gọn về 3 dự án 

vào chung kết. Mời bạn hãy đến thăm quầy thông tin 

và tham gia phần thảo luận để tìm hiểu thêm và quyết 

định dự án mà bạn sẽ bỏ phiếu trong sự kiện này.  

Ba dự án còn lại không vào vòng chung kết đều sẽ 

nhận được một khoản tài trợ nhỏ trị giá 42 triệu đồng 

để đưa vào một trong số những dự án hoặc việc phát 

triển tổ chức.  

28
BẢN Đề XUẤT

HƠN  
2200
LƯỢT BẦU CHỌN
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Bằng việc biên soạn và xuất bản cuốn cẩm nang “Những khái niệm căn bản về khiếm thị”, tổ chức cho 500 

bạn trẻ sáng mắt trải nghiệm cuộc sống của người khiếm thị trong một ngày và khuyến khích những ý 

tưởng cũng như sản phẩm truyền thông có thể hỗ trợ người khiếm thị, MATA hy vọng thay đổi nhận thức 

và hành vi để từ đó người khiếm thị có thể sống độc lập và hòa nhập vào xã hội một cách hiệu quả.  

Xem video tại đây và đọc bản đề xuất dự án tại đây. 

Tổng ngân sách dự án: 454.000.000đ

Thấu hiểu xóa màn đêm

Mái ấm Thiên Ân (MATA)

GIẢI NHẤT, 160 PHIẾU
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Thông qua các buổi tập huấn, 230 người khiếm thính sẽ có được những kỹ năng cơ bản để bảo vệ quyền 

của mình, cũng như cho họ có tiếng nói trong quá trình vận động chính sách để mang lại nhiều cơ hội phát 

triển hơn cho những người khiếm thính.  Một nhóm 15 thành viên cũng sẽ được phát triển tài năng và theo 

đuổi đam mê về nghệ thuật, qua đó giúp họ có được sự tự tin và đóng góp cho xã hội. 

Xem video tại đây và đọc bản đề xuất dự án tại đây. 

Tổng ngân sách: 589.500.000đ

Khát khao hòa nhập
Tổ chức Cộng đồng Điếc câm 
TP.HCM (DCOH)
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Mục tiêu của dự án này là giúp trẻ nhập cư phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Việc cải thiện 

khả năng và thể trạng sức khỏe sẽ được thực hiện qua việc cung cấp bữa ăn trưa cho 40 trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn nhất và phát triển các hoạt động thể chất, ví dụ như bóng đá. Việc phát triển sức khỏe tinh 

thần sẽ được thực hiện qua việc nâng cấp thư viện và khuyến khích niềm yêu thích với việc đọc sách; tập 

huấn cho 20 TNV và 25 người tập huấn về giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên và truyền thông 

tới 40 phụ huynh về nhu cầu của việc cung cấp kiến thức sức khỏe sinh sản cho con em họ. 

Xem video tại đây và đọc bản đề xuất dự án tại đây.  

Tổng ngân sách: 675.600.000đ 

Nâng cao giáo dục cho 
trẻ nhập cư
Hội bảo trợ trẻ em TP.HCM 
(HCWA)
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BÁO CÁO TẠM THỜI TỪ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 2013  
[VÌ TRẺ EM]

VẤN Đề NHẮM ĐẾN

Ấp 2 xã Long Thuận là một ấp vùng sâu của huyện Thủ Thừa, giao thông nông thôn đi lại 

còn khó khăn, đồng thời là một trong những xã bị ảnh hưởng lũ lụt thường xuyên của 

huyện, hệ thống nước sinh hoạt còn hạn chế, hộ nghèo chủ yếu sử dụng nước mưa, nước 

sông, rạch để sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, nấu ăn. Vì nguồn nước sông đã bị ô nhiễm 

nên việc cung cấp nguồn nước sạch cho hơn 160 trẻ em ở khu vực này là vô cùng cần thiết. 

HOẠT ĐỘNG/KẾT QUẢ

Xây dựng 01 cây nước sạch phục vụ 86 hộ dân trong vùng nước bị nhiễm phèn.

Sau khi thực hiện dự án, 161 trẻ em và 80 hộ gia đình tại ấp 2, xã Long Thuận có một giếng 

nước sạch để dùng quanh năm, tránh được các bệnh truyền nhiễm, ngoài da và bệnh phụ 

khoa cho trẻ gái và phụ nữ. Các trẻ em tham gia dự án được an toàn hơn trong một môi 

trường vệ sinh, và gia đình cũng có cuộc sống ổn định hơn. Bên cạnh đó, nhân viên và TNV 

của cơ sở cũng được nâng cao năng lực thông qua việc tham gia vào hoạt động của dự án, 

tích luỹ thêm kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các dự án cùng mô hình các địa phương khác.

GIẢI NHẤT: Ceporer Hóc Môn
TỔNG Số TIềN TÀI TRỢ: 150 triệu đồng
155 lượt bình chọn (trong tổng số 325)

Cây nước sạch cho trẻ em ở nông thôn vùng sâu vùng xa bị 
nhiễm phèn tại Long Thuận (tỉnh Long An)

Cây nước sạch đã được xây dựng nhờ vào khoản tài trợTrước dự án

www.linvn.org
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“Chúng tôi rất mừng là có nước sạch sử dụng thay vì phải dùng nước phèn 
lắng lại hay phải đợi trời mưa để lấy nước như trước đây. Một điều nữa là 
nước được dẫn đến nhà giúp chúng tôi không mất thời gian đi lấy nước.” 
 
ôNG TRẦN VĂN THôI,  
MỘT NGƯỜI DÂN TRONG KHU VựC HƯỞNG LỢI TỪ Dự ÁN

“Nhà tôi và các hộ dân quanh đây trước nay rất trăn trở với việc nước sạch. 
Chúng tôi đã đề xuất nhiều lần với Ủy Ban xã và tỉnh về việc hỗ trợ cây nước sạch 
tại đây cho người dân nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Vì vậy, khi nghe đến 
có Quỹ tài trợ cây nước sạch cho bà con tại đây, tôi đã tình nguyện hiến khoảng 
đất của mình để xây cây nước hỗ trợ dự án để có thể sử dụng và hỗ trợ bà con và 
các trẻ em quanh vùng này. Tôi xin cảm ơn Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách và các 
nhà tài trợ đã quan tâm đến xã Long Thuận, là một xã nghèo của tỉnh Long An.”  

ANH NĂM, 

NGƯỜI ủNG HỘ ĐẤT ĐỂ XÂY CÂY NƯỚC 

“Mừng quá có nước xài trước Tết rồi!” 
 
ôNG TRẦN VĂN BÌNH,  
Bí THƯ CHI BỘ ẤP

Dùng nước sạch để vo gạo

Xem thêm thông tin chi tiết tại                                                                                                     

http://linvn.wordpress.com/2014/03/04/tham-cay-nuoc-sach-tai-long-an/
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BÁO CÁO TỪ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 2013  
[VÌ TRẺ EM]

VẤN Đề NHẮM ĐẾN

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ lang thang, đường 

phố về mặt kiến thức, tâm lý và một số kỹ năng để giúp các em có thể tự vươn lên trong 

cuộc sống, tự bảo vệ  bản thân trước những tệ nạn xã hội, nguy cơ bị lạm dụng… dễ xảy ra 

trong cuộc sống phức tạp của các em.

Bao gồm hơn 200 trẻ thuộc 4 nhóm:  

Nhóm 1 : gồm 60 em tại khu vực phường Cầu Muối, quận 1 là trẻ em lang thang , vô gia cư, 

có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhóm 2 : gồm 60 em tại khu vực Sở Thùng, Quận Bình Thạnh,là những trẻ  vô gia cư, sống 

tại các  khu ổ chuột, làm phân loại rác để kiếm sống  chưa nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ 

của cơ quan chức năng (vì lý do là dân vô gia cư). 

Nhóm 3 : gồm 70 em tại khu vực công nhân ấp Tân Lập , Làng đại học Thủ Ðức và nhiều trẻ 

khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

Nhóm 4 : gồm 20 em tại khu vực cầu Bình Triệu

HOẠT ĐỘNG/KẾT QUẢ

220 em đã được hỗ trợ, trong đó có 150 em tham gia toàn bộ các nội dung của dự án.

Nhân Ái hỗ trợ 137 học ở các trường chính quy, hoặc các lớp học tình thương liên kết, Nhân 

Ái cũng có nhiều nội dung hơn trong bản đề xuất. Theo thông kê, đến cuối năm 2013, có 

3 trẻ có thành tích vượt cấp, từ học sinh trung bình khá lên học sinh giỏi; 110 trẻ có thành 

tích từ học sinh yếu, trung bình khá lên khá; 27 trẻ từ học sinh yếu lên trung bình và các trẻ 

còn lại  đều tiến bộ trong học tập. Ðến năm 2014, dự án đã xóa mù cho hơn 45 trẻ trên 6 

tuổi không biết chữ. Ngoài ra, đầu năm 2014, CLB đã hỗ trợ học bổng cho 20 em hoàn cảnh 

khó khăn có cơ hội tiếp tục đến trường

GIẢI NHÌ: Câu lạc bộ công tác xã hội Nhân Ái 
TỔNG Số TIềN TÀI TRỢ: 100 triệu đồng
98 lượt bình chọn (trong tổng số 325)

Dự án đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

www.linvn.org
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Ðối với lớp tình thương Cầu Muối, do gặp khó khăn về địa điểm và lớp 

học nên phải tạm dừng nội dung dạy kèm nhưng các hoạt động khác 

vẫn tiếp tục. Hiện tại lớp học đã đựoc mở lại và có những chuyển biến 

tốt. Hình thức khen thuởng cho những em có thành tích học tập tốt là 

những buổi xem phim, những chuyến tham quan bảo tàng hoặc Thảo 

cầm viên. Lớp còn được phường cầu Ông Lãnh – quận 1 -  hỗ trợ về địa 

điểm cơ sở vật chất để tiến hành lễ phát thưởng tổng kết năm học.

Với mục đích tạo động lực cho các em học tập tốt hơn, tạo sự gắn bó 

giữa các giáo dục viên và các em. Lớp học tình thương Sở Thùng đã 

mở lớp dạy võ vào chủ nhật hàng tuần. Các bạn TNV còn dạy vẽ để tạo 

không khí vui chơi thoải mái và thư giãn cho các bé sau  một tuần học 

tập chăm chỉ. Bên cạnh đó, để khuyến khích sự sáng tạo và tư duy cho 

trẻ, các bạn TNV còn phụ đạo thêm các tiết thủ công dạy xếp giấy.

“Con cảm ơn mấy thầy 
cô đã đến để dạy học 
cho tụi con.” 

 
TRầN THIệN ĐăNG KHOA

“Con đã tìm thấy ước mơ 
của mình sau một bữa học 
vẽ.” 

 
Võ TRọNG NGHĩA
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BÁO CÁO TỪ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 2013  
[VÌ TRẺ EM]

VẤN Đề NHẮM ĐẾN

Mục tiêu của dự án: giúp trẻ em khiếm thị có thể học tiếng anh dễ dàng hơn từng bước tiếp 

cận với tiếng Anh ở mức căn bản. Dự án đang trong quá trình hoàn thiện các chức năng như 

ban đầu để có thể sớm triển khai thử nghiệm tại các mái ấm.

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp : Mái ấm Bừng Sáng và Mái ấm Thiên Ân.

Đối tuợng thụ hưởng gián tiếp: Những người khiếm thị có khả năng truy cập Internet

HOẠT ĐỘNG/KẾT QUẢ

Hệ thống bài giảng của chuơng trình “Let’s Learn” bao gồm 12 đơn vị bài học.

2/2014      : Thực hiện việc demo chương trình mẫu với Bài 1 (cơ bản hoàn thành 90%)

28/2/2014: Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách đi thăm dự án KMDC thực hiện

3/2014      : Chỉnh sửa dữ liệu Bài 2,3,4  ( bao gồm việc thêm bớt cấu trúc  nội dung bài học, 

chỉnh sửa thu âm cho phù hợp với trẻ em khiếm thị )

4/2014      : Chỉnh sửa Bài 5 ,6 ,7

5/2014      : Chỉnh sửa Bài 8 ,9, 10

6/2014      : Chỉnh sửa Bài 11 ,12

7/2014      : Tích hợp toàn bộ nội dung bài học vào chương trình và kiểm tra sửa các lỗi

GIẢI BA: Trung tâm Dữ liệu Đa ngữ Kim Từ Điển (KMDC)
TỔNG Số TIềN TÀI TRỢ: 50 triệu đồng 
68 lượt bình chọn (trong tổng số 325)

Giáo trình điện tử “Let’s Learn” cho trẻ khiếm thị tại 
các mái ấm, CLB và trường học tại TP.HCM

www.linvn.org
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Bài viết về chuyến thăm dự án: http://linvn.wordpress.com/2014/03/05/

chuyen-tham-thuc-dia-den-trung-tam-du-lieu-da-ngu-kim-tu-dien/ 

“Và phần mềm học tập dành cho các trẻ em khiếm thị cũng còn rất hạn chế. 
Thông qua việc tìm hiểu và thực hiện dự án đã giúp em hiểu rõ được hoàn 
cảnh và khó khăn của các em  nhất là trong việc học tập. Dự án này là  một dự 
án có ý nghĩa lớn nhằm giúp trẻ em khiếm thị có thể học tiếng Anh trên máy 
tính một cách dễ dàng hơn. 

Dự án vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và kiểm tra chưa thể hoàn thành 
kịp tiến độ đề ra vì gặp một số khó khăn nhất định. Tôi hy vọng sau khi triển 
khai thì dự án có thể hỗ trợ một phần nào trong việc học tiếng Anh cho các em 
và mong sau này sẽ có nhiều dự án lớn hơn dành cho các em khiếm thị.  Tôi 
cũng cảm ơn Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách đã tạo điều kiện để chúng tôi có thể 
thực hiện dự án này” 

 
ANH NGUYễN MINH TRí, NHÂN VIÊN IT CủA Dự ÁN
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CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN

NHỮNG NGƯỜI CốNG HIẾN

Sự kiện này sẽ không thể diễn ra nếu không có sự 

hỗ trợ của những cá nhân tuyệt vời, những người 

đã đóng góp thời gian của mình để giúp lên kế 

hoạch cho chiến dịch, tham gia hỗ trợ trực tiếp và 

trực tuyến, xem xét các dự án, chụp ảnh, hướng 

dẫn nhân viên NPO, thiết kế tài liệu truyền thông, 

chuẩn bị hậu cần, liên hệ nhà tài trợ và quản lý tất 

cả những hoạt động diễn ra trong ngày hôm nay. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn 
mỗi người trong tất cả các bạn!

www.linvn.org

XéT DUYỆT Dự ÁN

Nguyễn Quỳnh Anh 

Đặng Thị Ngọc Dung 

Thái Nhược Đôn 

Trương Đông Khôi 

Lê Thùy Linh 

Đỗ Thị Hiền 

Nguyễn Thùy Vân 

Dương Minh Tuấn 

Thái Thanh Sơn 

Nguyễn Hoàng Kim Thu 

Trần Bảo Ngọc

HỘI ĐồNG CHUYÊN GIA

Benny Trần 

Trần Công Bình 

Nguyễn Thành Nữ Yến Nhi 

Liêu Thi Ngọc Hiếu 

Đào Minh Hồng 

Đỗ Vân Nguyệt 

Vũ Thị Cẩm Hồng

Cố VẤN CHO NPO

Benny Trần 

Đỗ Thị Hiền 

Thịnh Nguyễn 

Lâm Quỳnh Anh 

Nguyễn Quý Đức 

Hoàng Thị Huyền Trang 

Phạm Thị Ái Vân 

Hoàng Kiều Trâm

107
TÌNH NGUYỆN VIÊN
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CÁC ĐẠI SỨ

GS. Ngô Bảo Châu       Bà Tôn Nữ Thị Ninh                    Nhiếp ảnh gia Na Sơn

NHóM TỔ CHỨC

Đoàn Bảo Châu  

Dana R.H. Doan 

Lê Khánh Duy 

Võ Quốc Huy   

Jessica Schmidt 

Lê Đăng Khoa  

Trần Thị Thanh Mai 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Nguyễn Thị Thúy Nguyệt 

Bùi Nguyễn Thanh Nhi 

Phạm Văn Ninh 

Olivier Llouquet 

Lê Thanh Phương  

Trầm Khoan Nhựt Quang 

Nguyễn Thanh Thảo  

Phạm Nguyễn Minh Thư 

Đặng Thị Thanh Vân  

Võ Ngọc Trà  

Lưu Thanh Tú 

Nguyễn Thụy Thục Uyên 

Nguyễn Thủy Lâm Uyên 

Lại Hồng Vân 

Lại Hồng Vy 

Lê Thị Hoàng Yến

NHóM LÊN KẾ HOẠCH

Nguyễn Trần Hoàng Anh 

Nguyễn Nam Kỳ Châu 

Trần Dương Tiến Đạt  

Nguyễn Hoàng Bảo Dung  

Nguyễn Hoàng Anh Duy  

Nguyễn Phi Hùng 

Kean Ng  

Nguyễn Trúc Ly 

Nguyễn Thị Trúc Ly 

Nguyễn Thị Mỹ Ngân  

Hà Thị Thu Ngân 

Nguyễn Bảo Nhi  

Đỗ Thị Phương Anh 

Phạm Trường Sơn 

Dương Thùy Vân 

Bạc Cầm Tiến

NHóM CUỘC THI ẢNH

Trần Đăng Đăng Khoa 

Nguyễn Minh Luận 

NHóM Sự KIỆN

Đinh Thị Quỳnh Anh        

Nguyễn Hoàng Anh 

Nguyễn Thị An Bình 

Hà Thị Kim Định 

Nguyễn Minh Đức 

Kiều Mỹ Duyên 

Elizabeth Phạm 

Trần Thị Hoàng Giang 

Đinh Quỳnh Thảo Giang 

Ngô Phạm Khánh Hân 

Chu Thị Thúy Hằng 

Phan Thị Ngọc Hiền 

Võ Thị Mỹ Hồng 

Nguyễn Hoàng Đăng Huy 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

Nguyễn Trần Bảo Khánh 

Lê Phương Loan 

Trần Thanh Quỳnh Mai 

Nguyễn Văn Minh 

Ngô Phúc Nguyên 

Nguyễn Đình Nguyên 

Nguyễn Minh Nhật 

Vũ Thị Thanh Phát 

Lê Thị Nam Phương 

Nguyễn Đoàn Nam Anh 

Nguyễn Thị Lưu 

Lê Nguyễn Tường Uyên 

Trầm Khoan Nhựt Quang

Trần Thị Đỗ Quyên 

Phạm Nguyễn Minh Thi 

Trần Thị Mỹ Thịnh 

Nguyễn Thị Cẩm Tiên 

Nguyễn Huy Bảo Trân 

Võ Nguyễn Bảo Trân 

Lê Lệ Trang 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Võ Thị Ánh Tuyết 

Dương Thùy Vân             

Mai Hồng Xuân
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CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ 
CủA CHÚNG TôI

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

Ông Nguyễn Sơn Nam - 21.000.000 triệu đồng

Cá nhân
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NHÀ TÀI TRỢ BẠC

Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả những vị khách đã mua vé tham dự sụ kiện ngày hôm nay hoặc đã tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong 
chiến dịch - cuộc thi ý tưởng, Mang bữa trưa vì giáo dục, Bình chọn trực tuyến, Hãy giơ tay vì giáo dục. Sự hỗ trợ  của bạn đã giúp chúng tôi 
thực hiện chiến dịch này và có được đủ nguồn tài trợ để đầu tư vào các dự án nhằm giúp những nhóm người có hoàn cảnh khó khăn vượt 
qua những rào cản để tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. 

Các cá nhân

Đoàn Mộng Điệp - 15.000.000đ  / Portraits for Good (Hà Thị Thu Ngân) - 12.350.000đ / Doan Van Hung - 
10.000.000đ  / François & Celine Schwennicke - 10.000.000đ / Vu Dzung - 10.000.000đ / Bao Ngoc “Pearl” 
Morris - 6.300.000đ  / Peter Mach - 6.300.000đ  / Le Xuan Doan - 5.380.500đ  / Jonah Levey - 3.587.000đ / 
Huynh Hien Cuong - 2.690.250đ  / Dr. Dennis Berg - 2.115.000đ  / Dr. Natalie Pham - 2.100.000đ  / Walter 
& Ly Blocker (2) - 2.100.000đ  / Ẩn danh - 2.000.000đ  / Ash Fontanini - 2.000.000đ  / Hoàng Thị Mộng Liên 
- 2.000.000đ  / Huỳnh Xuân Thảo - 2.000.000đ  / Kean Ng - 2.000.000đ  / Ngô Quỳnh Như - 2.000.000đ  / 
Nguyễn Trần Hoàng Anh & Nguyễn Trần Lan Anh (2) - 2.000.000đ  / Trần Khắc Bảo - 2.000.000đ  / Sylvie 
Ma - 1.923.180đ / Emily Phuong - 1.793.500đ  / Hoàng Thị Kim Thoa - 1.500.000đ

Các nhà tài trợ khác

Cựu sinh viên Malaysia tại Việt Nam - 1.650.000đ / Nguyễn Thị Ngọc - 1.434.800đ / Buổi tiệc tại nhà hàng Tam Hảo (21 khách) - 1.320.000đ 
/ Sự kiện World Cup tại Hog’s Breath Café (26 khách) - 1.300.000đ  / Những người bạn của Cristina NualArt (10) - 1.120.000đ / Dao Minh 
Thuy - 1.089.000đ / Ẩn danh - 1.000.000đ / Nguyễn Phan Mạnh Long 1.000.000đ / Nguyễn Thị Thanh Thuyết - 1.000.000đ / Do Bich Thuy - 
1.000.000đ / Kim Nhung - 1.000.000đ / Bà Lê Thị Băng Tâm - 1.000.000đ / Lina Tran - 1.000.000đ / Ngoc Phuong - 1.000.000đ / Nguyen Hoang 
Huyen - 1.000.000đ / Nguyễn Thị Tuyết (Bé) - 1.000.000đ / Nguyễn Thị Tuyết Lan - 1.000.000đ / Nguyễn Tường Oanh 1.000.000đ / Trần Lan 
Hương - 1.000.000đ / Trần Thúy Anh - 1.000.000đ / Vu Nguyen - 896.750đ / Ẩn danh - 600.000đ / Nguyễn Hồng Quân - 550.000đ  / Ẩn danh 
- 538.050đ / Jaclyn Luo - 538.050đ / Olivier Llouquet - 538.050đ / John O’Hara - 538.050đ / GS. Mark Sidel - 538.050đ  / Ẩn danh - 500.000đ  / 
Bà Đặng Ngọc Dung - 500.000đ  / Dinh Le Tuy Vy - 500.000đ  / Hoang Lan Anh - 500.000đ  / Lê Hoàng Vân - 500.000đ   / Le Nguyen Ngoc Tram 
- 500.000đ / Vũ Tú Anh 500.000đ / Viet Nguyen - 448.375đ / Người tham dự VietAbroader (10) 420.000đ  / Sarah Cook 358.700đ / Nguyen Thu 
Thuy 300.000đ  / Phạm Trường Sơn 269.025đ / Bui Thi Loan 200.000đ  / Bạn của Lê Hoàng Yến - 200.000đ   / Le Thi Thanh Yen - 200.000đ  / 
Nguyễn Khắc Anh Kiệt - 200.000đ / Nguyễn Thị Bảo Nhung 200.000đ   /Nguyễn Thị Xuân Hường 200.000đ   / Nguyen Viet Anh Ha 200.000đ 
/ Phan Uyên Nghi 200.000đ / Tran Thi Ngoc Thu 200.000đ  / Võ Ngọc Trà 200.000đ  / Peter Pham - 179.350đ / Hoàng Anh Huy 120.000đ  /  Ẩn 
danh 100.000đ  / Dương Anh Kiệt 100.000đ / Nguyen Thanh Hung 100.000đ / Ẩn danh 50.000đ  / Bùi Nguyễn Thanh Nhi 50.000đ / Lam Thi 
Giang 50.000đ  / Lê Đức Thắng 50.000đ  / Lê Trung Hiếu 50.000đ /Ẩn danh 20.000đ  / Bich Phuong 20.000 đ / Bui Diu Huong 20.000đ / Do 
Minh Tri 20.000đ / Fiona 20.000đ / Hoang Long Nhat 20.000đ   /Hoang Ngoc Thanh 20.000đ  / Le Chi Minh Khanh 20.000đ / Luong Quang Dat 
20.000đ / Luong Thu Thu Van 20.000đ / Dao Minh Thuy 20.000đ /Nguyen Duc Thanh 20.000đ /Nguyen Huy Bao Tran 20.000đ / Nguyen Khanh 
Van 20.000đ  / Nguyen Minh Ngoc 20.000đ /Nguyen Ngoc Phuong Anh 20.000đ  /Nguyen Thi Hieu 20.000đ / Nguyen Thi Quynh Nhu 20.000đ  
/ Nguyen Tran Tuong Giang 20.000 / Nguyen Tran Tuong Thanh 20.000đ / Nguyen Tuan Anh 20.000đ / Pham Thanh Giang 20.000đ / Quyen 
Ngoc Khanh 20.000đ / Vo Thi Kim Ngan 20.000đ
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Sự KIỆN CỘNG ĐồNG
HOẠT ĐỘNG VÀ QUẦY THôNG TIN CủA CÁC NPO 

Chúng tôi muốn ghi nhận và cảm ơn những tổ chức phi lợi nhuận đối tác sau đã tham gia chiến dịch 

Rút Ngắn Khoảng Cách thông qua việc chuẩn bị thông tin và quầy hoạt động để phục vụ khách 

tham dự tối nay:

CEPORER HóC Môn 

CEPORER Hóc Môn giúp đỡ cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn sống trong cộng 

đồng được sống trong một môi trường an toàn, vượt qua mặc cảm để phát triển kiến thức, 

sức khoẻ, tinh thần, có nghề nghiệp ổn định khi trưởng thành. 

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG VÀ LIÊN KẾT VÌ MôI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 
(CHAnGE)

CHANGE được thành lập nhằm tạo ra những thay đổi bền bững trong lĩnh vực môi trường 

và phát triển thông qua truyền thông sáng tạo, xây dựng năng lực và đem lại cơ hội cho 

giới trẻ cùng xây dựng phong trào. Cùng lúc đó, CHANGE nhắm đến việc vận động và kết 

nối các doanh nghiệp, cộng đồng và chính phủ để đề ra những giải pháp và chính sách môi 

trường và phát triển thích hợp. 

BẢN Đồ TỪ THIỆN 

Charity Map mang sứ mệnh là cầu nối giữa các tổ chức xã hội và các mạnh thường quân, 

nhà tài trợ. Mục đích của Charity Map là hỗ trợ các tổ chức xã hội gây quỹ cộng đồng hiệu 

quả và minh bạch nhất.

CỘI VIỆT

Chúng tôi mang đến những câu chuyện đời thường về Sài Gòn xưa để mở ra cách làm mới 

về giáo dục lịch sử - văn hóa.

MÁI ẤM TRE XANH 

Mái ấm Tre Xanh, một dự án của Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM (HCWA), chăm sóc, giáo dục và 

hỗ trợ cho trẻ nam sống trên đường phố. Bằng cách tiếp cận linh hoạt và môi trường chăm 

sóc, Mái ấm Tre Xanh tạo mọi điều kiện, mọi cơ hội để trẻ em trở về hòa nhập với gia đình 

và cộng đồng. 	  

23/8/2014 
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Sự KIỆN CỘNG ĐồNG
NHóM CôNG TÁC XÃ HỘI BỆNH VIỆN HAPPIER 

Happier là tổ chức giúp trẻ có tâm lý vững vàng hơn khi đối diện với sự sợ hãi của bệnh tật, 

vượt qua nỗi đau của di chứng để trở thành hạt nhân nghị lực, lan tỏa sức mạnh ý chí cho 

trẻ cùng cảnh ngộ và cộng đồng. Bên cạnh đó, Happier cũng giúp nâng cao nhận thức về 

công tác xã hội cho nhân viên tại bệnh viện Nhi Đồng 1. 

QUỹ HỌC BỔNG BHUỳNH TẤN PHÁT 

Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát hỗ trợ sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực kiến trúc và các kiến   

trúc sư chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, để họ có thể tự tin sáng tạo, nghiên cứu 

khoa học và góp phần xây dựng một nguồn tài nguyên kiến trúc mạnh mẽ cho thành phố.

MY FUTURE 

Đây là tổ chức của người khuyết tật trí tuệ lứa tuổi trưởng thành. Hãy giúp chúng tôi ngày 

càng vững vàng, tự tin trong cuộc sống.

CLB CôNG TÁC XÃ HỘI NHÂN ÁI 

Là một CLB công tác xã hội với 5 năm tuổi với các dự án về lĩnh vực giáo dục. Hiện tại CLB 

đang hỗ trợ và dạy học cho 210 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. CLB 

đang tiếp tục tiếp cận và mở rộng dự án trong thời gian tới. 

TRUNG TÂM TÂM Lý HỌC ỨNG DỤNG SôNG PHố

Là một tổ chức khoa học công nghệ, hoạt động theo định hướng doanh nghiệp xã hội 

tại Đồng Nai. Dịch vụ gồm có đánh giá & can thiệp sớm trẻ tự kỷ, tham vấn trị liệu tâm lý, 

nghiên cứu khoa học, dự án phi chính phủ và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận 

thức cộng đồng.

MẠNG XÃ HỘI SốNG XANH 

SốngXanh.vn là mạng xã hội thực liên kết cá nhân và các tổ chức bằng các hoạt động cổ 

vũ và thúc đẩy lối sống xanh và xây dựng cộng đồng hạnh phúc bền vững. Sống Xanh là 

lối sống tiến bộ, nhân văn, hài hòa giữa con người, cộng đồng, thiên nhiên, và hài hòa giữa 

các thế hệ. 

	  

MY FUTURE GROUP 
The First Group of Young People with Intellectual Disability in Ho Chi Minh city 

 

Nhóm Thanh niên Khuyết tật Trí tuệ MY FUTURE 
          105/41 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.   Email: hanguyen.myfuture@gmail.com 
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BÌNH CHỌN CHO  
CHủ Đề RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 
2015
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Vào hai dịp khác nhau, LIN đã tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng để chọn ra chủ đề cho Rút 

Ngắn Khoảng Cách 2015. Đầu tiên, chúng tôi mời cộng đồng bình chọn cho 2 chủ đề trong 

vòng bình chọn trực tuyến, diễn ra từ 22/7 - 2/8 và thu hút hơn 2000 lượt bình chọn. Sau đó, 

chúng tôi mời người tham dự Sự kiện Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách bình chọn cho 2 chủ 

đề họ quan tâm nhất, sử dụng một phần trong vé tham dự của họ. Tổng cộng, có gần 2500 

lượt bình chọn được tính. 

Nhận được nhiều lượt bình chọn trực tuyến và tại sự kiện nhất, chủ đề của Rút Ngắn Khoảng 

Cách 2015 sẽ là MÔI TRƯỜNG.

Chủ đề Trực 
tuyến Sự kiện Tổng 

cộng Thứ tự %

Môi trường 588 86 674 1st 27%

Sức khỏe 431 31 462 2nd 19%

Nghèo đói và Phúc lợi xã hội 298 107 405 3rd 16%

Khuyết tật 144 135 279

Đào tạo nghề 112 73 185

Người già 116 35 151

Văn hóa nghệ thuật 47 79 126

Làm đẹp cảnh quan 73 33 106

Giới 36 40 76

Chúng tôi hy vọng được kết nối với các cá nhân và doanh nghiệp có mong muốn hợp tác 

cùng nhau để giải quyết những vấn đề môi trường và nâng cao chất lượng sống cho mọi 

người dân tại thành phố Hồ Chí Minh!
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BÁO CHí

Cùng giơ tay – Cùng chia sẻ, 24 /4/2014, Báo điện tử Một Thế Giới

Để vượt qua nỗi buồn hãy tập mở lòng chia sẻ, 5/5/2014, Báo điện tử Một Thế Giới

Rút Ngắn Khoảng Cách 2014 và Những câu chuyện chưa kể, 24/6/2014, Báo điện tử Một Thế Giới

Rút Ngắn Khoảng Cách 2014 - Tiếp cận với giáo dục, 24 /7/2014, Tin Môi Trường

Narrow The Gap: Increasing Access To Education In Vietnam, 31/7/2014, Saigoneer

Rút Ngắn Khoảng Cách 2014: Hãy giơ tay vì giáo dục, 23/8/2014, Sài Gòn Giải Phóng

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Giáo dục là ‘cần câu’ chứ không phải là ‘con cá’, 24/8/2014, Báo điện tử Một Thế Giới

Rút Ngắn Khoảng Cách 2014, 24/8/2014, Tuổi Trẻ TV

Nonprofits win US$56,510 grant for community projects in Vietnam, 25/8/2014, Tuoi Tre News

Sự kiện cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2014, 25/8/2014, HTV

Hãy giơ tay vì giáo dục, 26/8/2014, Tuổi Trẻ Online 

Quỹ Rút ngắn khoảng cách vận động được số tiền kỷ lục, 1/9/2014, FBNC

Bridge the Gap, Tháng 9/2014, Ơi Vietnam

Sự kiện cộng đồng “Rút ngắn khoảng cách 2014”, 6/9/2014, HTV9

Nhắm mắt lại để thấy trái tim, 7/9/2014, Thanh Niên Online

http://motthegioi.vn/the-gioi-hoc/dien-dan-at/cung-gio-tay-cung-chia-se-65421.html
http://motthegioi.vn/the-gioi-hoc/dien-dan-at/de-vuot-qua-noi-buon-hay-tap-mo-long-chia-se-68724.html
http://motthegioi.vn/the-gioi-hoc/thoi-su-hoc/rut-ngan-khoang-cach-2014-va-nhung-cau-chuyen-chua-ke-81542.html
http://www.tinmoitruong.vn/viec-lam---hoc-bong/rut-ngan-khoang-cach-2014---tiep-can-voi-giao-duc_79_35194_1.html
http://saigoneer.com/saigon-culture/2426-narrow-the-gap-increasing-access-to-education-in-vietnam
http://www.sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2014/8/359071/
http://motthegioi.vn/tieu-diem/ba-ton-nu-thi-ninh-giao-duc-la-can-cau-chu-khong-phai-la-con-ca-97467.html
http://tv.tuoitre.vn/tin/11064/rut-ngan-khoang-cach-2014
http://tuoitrenews.vn/charity/21974/nonprofits-win-us56510-grant-for-community-projects-in-vietnam
http://www.htv.com.vn/Trang/TinTuc/2014-8-25/Su-kien-cong-dong-Rut-ngan-khoang-cach-2014.aspx
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/625180/hay-gio-tay-vi-giao-duc.html
http://www.fbnc.com.vn/videos/26095
http://linvn.org/images/Media/Bridge-the-Gap-OiVietnam-Sep2014.pdf
"http://www.youtube.com/watch?v=YbiXIrPfbqc&list=UUzkwoRW2jB818KA0uvf80sA

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140906/nham-mat-lai-de-thay-trai-tim.aspx


HÃY GIƠ TAY VÌ GIÁO DỤC 

Nhấp chuột vào hình để xem đoạn phim tổng kết sự kiện cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2014 - 

Hãy giơ tay vì giáo dục. 

Quay phim: Lưu Thanh Tú, Võ Quốc Huy và Nguyễn Thụy Thục Uyên

Dựng phim: Trần Thanh Phong

Chụp ảnh:  Trầm Khoan Nhựt Quang và Phạm Vũ Hoàng Giang
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http://youtu.be/evwzYNeZTHs?list=UUzkwoRW2jB818KA0uvf80sA




180/ 47 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

 Tel: +84 (8) 3512 0092 
Email: info@linvn.org

www.linvn.org

www.linnarrowthegap.org

“Một sự thật đáng lo ngại là sự phát triển của kinh tế đi cùng với sự 
phân hoá trong xã hội. Điều kiện sống của những nhóm xã hội dễ bị 
tổn thương không được cải thiện, mà dường như còn trở nên cùng 
cực hơn do sự huỷ hoại của môi trường sống. Để giúp đỡ, chúng 
ta không thể chỉ nắm tay họ trong chốc lát, mà cần hoạt động có tổ 
chức để đồng hành cùng họ trên cả chặng đường hoà nhập xã hội. 

GS. Ngô Bảo Châu  

”
Chủ tịch HĐ Khoa học, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán   
Giáo sư, Khoa Toán, Đại học Chicago
  
Đại sứ của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2014


