Nhịp Cầu
THÁNG 10/2009

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Buổi gặp mặt thông tin “Tình nguyện viên chuyên môn”
… được tổ chức tại quán cà phê Một
Thuở vào thứ Năm 08/10/2009 thu hút
hơn 20 tham dự viên hiện đang làm việc
tại các công ty, xí nghiệp, tổ chức phi
chính phủ quốc tế. Các tham dự viên đã
tìm hiểu về mô hình hoạt động tình
nguyện viên chuyên môn của LIN từ đó
cam kết tham gia, hỗ trợ nâng cao năng
lực cho các tổ chức phi lợi nhuận.
Nhiều ý kiến đóng góp và thắc mắc liên
quan đến vai trò, trách nhiệm của tình
nguyện viên, Trung tâm LIN đã giải đáp
và đưa ra hai mô hình liên quan đến hoạt
động tình nguyện viên LIN.

Tham dự viên của buổi gặp mặt

Tiếp theo, Trung tâm LIN sẽ nối kết với các tổ chức phi lợi nhuận có nhu cầu để giúp các tổ
chức này nâng cao năng lực và phát triển bền vững.
(Theo LIN website www.LINvn.org)
(Một số hình ảnh liên quan: http://www.facebook.com/album.php?aid=112289&id=113456572301)
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Nhu cầu tình nguyện viên chuyên môn:

Những ước mơ xanh: Nhóm sinh viên tự nguyện năng động tại Q.1 đang tìm kiếm một cố vấn nhân sự
hỗ trợ nâng cao công tác quản lý tình nguyện viên.
Chương trình Thảo Đàn: mái ấm cho trẻ nghèo và trẻ đường phố tại Q.1, đang tìm kiếm một nhân
viên quản lý nhân sự giúp họ phát triển lãnh vực quản lý nhân viên.
Nhóm tình nguyện sức khỏe Phước Lâm: cung cấp thông tin và tín dụng sức khỏe cho phụ nữ nghèo
Long An đang tìm kiếm chuyên viên y tế và tín dụng hỗ trợ nâng cao hoạt động chuyên môn cho nhóm.
Trường khiếm thị Anh Minh: với chức năng giáo dục trẻ em khiếm thị, đang tìm kiếm chuyên viên vi
tính để hỗ trợ cho việc dạy vi tính và soạn giáo án điện tử cho giáo viên của trường.
Hãy liên hệ với chúng tôi tại volunteer@linvn.org nếu bạn mong muốn hay có nhu cầu tình nguyện!
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Thông báo về Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân LIN
Vào ngày 18 và 20/11/2009, LIN
sẽ tổ chức buổi họp mặt của hai
Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân
đầu tiên, nhằm thông tin, trao đổi
về các vấn đề xã hội, kêu gọi đề
xuất tài trợ, tiến hành tài trợ và
lượng giá kết quả.
Cho tới ngày 29/10/2009, mỗi Câu
Lạc Bộ Mạnh Thường Quân đã
đóng góp hơn 4 triệu đồng hỗ trợ.
Và chúng tôi vẫn đang tiếp nhận sự
đóng góp từ cá nhân trong và ngoài
nước.
Thành viên Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân 2

Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân là gì? Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân là hoạt động xã hội
thiện nguyện của một nhóm các cá nhân đóng góp để tạo ngân quỹ và cùng nhau quyết định sử
dụng ngân quỹ này một cách linh hoạt.
Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân
LIN có mục tiêu tăng cường sự
tham gia của cộng đồng và trao
quyền quyết định cho các mạnh
thường quân. Trung tâm LIN chú
ý đến việc thông tin cho các
mạnh thường quân nhằm giúp họ
hiểu ra nhu cầu lâu dài của cộng
đồng.
Nếu bạn quan tâm đến việc tham
gia một trong những Câu Lạc Bộ
Mạnh Thường Quân LIN hay
đóng góp vào một trong những
Câu Lạc Bộ này, vui lòng liên hệ
Ms. Tú Donor@LINvn.org.

Thành viên Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân 1

Nếu bạn là tổ chức phi lợi nhuận tìm kiếm các khoản tài trợ nhỏ, bạn có thể gửi đề xuất xin tài
trợ cho một trong các Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân LIN. Vui lòng liên hệ Mr. Sơn
npo@linvn.org để biết thêm thông tin chi tiết.
(Một số hình ảnh liên quan: http://www.facebook.com/album.php?aid=115769&id=113456572301)
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Hoạt động tháng tới
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Buổi họp mặt tình nguyện viên LIN:
Trung tâm LIN sẽ tiếp tục tổ chức buổi
gặp mặt thân mật các tình nguyện viên
đã đăng ký với LIN .
Các bạn nhớ đi dự và mời thêm
bạn bè nhé!
Buổi họp mặt thân mật này sẽ được tổ
chức vào lúc 18h30 – 20h00 ngày
05/11/2009 tại:
Văn phòng công ty Horizon Capital Advisors
Tòa nhà Operaview, 161 Đồng Khởi, Q.1 (lầu 5)
Các tình nguyện viên LIN chưa đăng ký tham dự vui lòng email volunteer@linvn.org
(gặp A.Sơn). Chi tiết về nội dung buổi họp xin xem trên trang facebook LIN:
http://www.facebook.com/LINCenter#/event.php?eid=328238265053&ref=mf

•

Khóa huấn luyện quản lý tài chánh dành cho nhân viên kế toán, người chịu trách
nhiệm kế toán và quyết toán của các tổ chức phi lợi nhuận địa phương dự kiến sẽ được
Trung tâm LIN tổ chức vào Thứ Bảy 21/11/2009.
Khóa tập huấn sẽ do các chuyên viên quản lý kế toán có kinh nghiệm của các công ty
trong và ngoài nước trực tiếp huấn luyện.
Mỗi khóa tập huấn chỉ có 15 tham dự viên, nên Trung tâm LIN sẽ ưu tiên cho các tổ
chức gởi danh sách đăng ký trước, các tổ chức gởi danh sách sau sẽ được tham gia khóa
tập huấn vào tháng 12/2009.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phạm Trường Sơn (Điều phối viên chương trình cộng đồng)
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
ĐT: (84 8) 38246091
Email: npo@linvn.org

•

Hội thảo dành cho các tổ chức phi lợi nhuận của LIN sẽ được tổ chức vào ngày Thứ
Năm 26/11/2009 với chủ đề “Tình Nguyện Viên Chuyên Môn: Chiến lược tuyển dụng
và Cách sử dụng hiệu quả”.
Hội thảo có mục tiêu giới thiệu khái niệm tình nguyện viên chuyên môn, chia sẻ các mô
hình dự án thành công trong việc sử dụng tình nguyện viên chuyên môn và nâng cao kỹ
năng viết bản mô tả công việc.
Thơ mời chi tiết địa điểm và thời gian của buổi hội thảo sẽ được Trung tâm LIN gởi tới
tất cả các tổ chức phi lợi nhuận trong thời gian tới.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại npo@linvn.org.
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Nối Kết Cộng Đồng Phi Lợi Nhuận
• Năm nay, Đại học Sư phạm tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức sự kiện kỷ niệm “Ngày
Công Tác Xã Hội Thế Giới” từ ngày 10/11/2009 – 12/11/2009.
Đây là lần thứ 13 Việt Nam tổ chức sự kiện này nhằm mục đích:
+ Tạo môi trường chia sẻ, trao đổi thông tin, những việc đã làm, đang làm và
bàn về những việc cần làm để phát triển nghề Công tác xã hội chuyên nghiệp,
đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo Công tác xã hội chuyên nghiệp;
+ Tăng cường công tác tuyên truyền đối với nghề Công tác xã hội chuyên
nghiệp trên thế giới cũng như Việt Nam.
Các tổ chức có quan tâm và mong muốn tham dự sự kiện này vui lòng liên hệ:
Tổ Công tác xã hội, Khoa Giáo dục chính trị thuộc Trường Đại học Đồng Tháp
783 Phạm Hữu Lầu – Phường 6 – Tp Cao Lãnh – Đồng Tháp
Điện thoại: 0673882338
•

Saigon Children Charity (SCC) có tổ chức hai khóa học miễn phí cho các thanh thiếu
niên có hoàn cảnh khó khăn như sau:
1. Khóa học cắm hoa: đào tạo cho các thanh niên về:
+ Kỹ năng cắm và trang trí hoa cơ bản.
+ Kỹ năng giao tiếp với khách hàng….
Thời gian học bắt đầu từ 16/11/2009. Vui lòng liên hệ
Cô Phạm Kim Oanh – Hiệu trưởng trường Thăng Long
ĐT: (84 8) 38262713. Email: thanglongschool03@gmail.com
2. Khóa nghiệp vụ nhà hàng: Khóa học miễn phí 6 tháng đào
tạo nghiệp vụ nhà hàng và tiếng Anh chuyên ngành dành cho
thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng được học
tập và làm việc trong ngành này. Sau khóa học sẽ hỗ trợ cho học viên có việc làm
càng sớm càng tốt tùy theo năng lực của học viên.
Vui lòng liên hệ: Cô Phan Thanh Thúy Hằng – ĐT: (84 8) 39303502
Email: hang@saigonchildren.com

•

Khóa tập huấn 5 ngày về Quản lý và Điều hành tổ chức NPOs/NGOs dành cho người
quản lý dự án và các chuyên gia quản lý tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ. Vui lòng
liên hệ: Mr. Trần Xuân Giáp (Programme Associate), QSA Global Services - Phòng
401, số 123 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Tel.: (84 4) 62671500. Hotline: (84
4). 904 666 919. Email: iso@viettel.vn
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Nhân Ngày Quốc tế người khuyến tật 3/12, Chương trình khuyết tật và phát triển
(DRD) cùng phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức sự kiện này với
chủ đề năm 2009 là “Nhận thức Mục tiêu Thiên niên kỷ cho mọi người: Trao sức mạnh
cho người khuyết tật và cộng đồng người khuyết tật trên toàn thế giới”.
Sự kiện lần này có mục tiêu tăng cường hiểu biết về vấn đề khuyết tật, vận động hỗ trợ
và quyền bình đẳng của người khuyết tật từ đó tăng nhận thức giúp họ hoàn nhập cộng
đồng trên mọi phương diện cuộc sống như chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế.
Họat động này sẽ được tổ chức vào lúc 08h00 - 11h30 Thứ 7 ngày 28/11/2009 tại:
Cung Văn Hóa Lao Động TP.HCM - 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.
Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Ms. Lưu Thị Ánh Loan, ĐT: (84 -8) 3 8682770, Email: anhloan@drdvietnam.com
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Thông tin tài trợ
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Giải thưởng Tác động STARS (The STARS Impact Awards) nhắm vào 3 vấn đề về
sức khỏe, giáo dục và sự bảo hộ nhằm hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận
làm việc trong các lãnh vực liên quan đến trẻ kém may mắn. Vui lòng xem chi tiết theo
đường dẫn dưới đây: http://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/the-starsfoundation-stars-impact-awards-for-ngos-working-with-children/
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Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) hiện đang khuyến khích các tổ
chức phi lợi nhuận/ phi chính phủ Việt Nam nộp đơn xin tài trợ cho năm 2010.
Các tổ chức có quan tâm và mong muốn được AmCham tài trợ ,vui lòng liên hệ Trung
tâm LIN để chúng tôi gởi Mẫu đơn xin tài trợ của AmCham theo email: npo@linvn.org
hay liên hệ trực tiếp với:
Ms. Nguyễn Thị Mai Hương (Program Assistant)
AMCHAM VIETNAM – HCM CITY CHAPTER
New World Hotel, Suite 32, 76 Le Lai Street, District 1
Tel: ( 84 8) 38 24 35 62
Email: amy.nguyen@amchamvietnam.com

Làm Tình Nguyện Viên là cách để tôi “tận hưởng” cuộc sống
Anh Phạm Hữu Quang – chuyên viên quản lý rủi ro của ngân hàng Liên Doanh Việt - Nga là một trong
những tình nguyện viên lâu năm của tổ chức giúp đỡ người khuyết tật Grace.
Từ khi còn học đại học anh đã tham gia các hoạt động xã hội từ thiện: đi thăm trại phong ở Bình
Dương, tặng quà cho các em nghèo hay đi thăm cụ già ở Quận 8... Tuy nhiên, các hoạt động đó chỉ
mang tính tự phát, không bền vững cho đến khi biết được tổ chức Grace, anh đã quyết định tham gia
làm tình nguyện viên cho Grace. “Tôi chuyên tâm vào Grace vì đây là tổ chức có điều lệ rõ ràng, lịch
sinh hoạt ổn định. Đồng thời Grace có những buổi tập huấn cho tình nguyện viên về du lịch, chính sách
bảo vệ trẻ em cũng như các hoạt động giúp đỡ từ thiện khác”
Để đi đến quyết định làm một tình nguyện viên, anh đã xác định rõ cho mình những mục đích làm thiện
nguyện “điều đầu tiên tôi tham gia thiện nguyện là muốn chia sẻ với những người kém may mắn, trẻ em
mồ côi bất hạnh, qua đó tôi có thể học hỏi được từ người khác và cũng là cách tôi thể hiện trách nhiệm
của một người thanh niên với cộng đồng. Làm tình nguyện viên cho Grace tôi có dịp gặp bạn bè, chia
sẻ kinh nghiệm. Tôi cảm thấy khả năng hòa đồng của mình cao hơn, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống .
Đối với tôi làm thiện nguyện là đem lại niềm vui, mình làm vì mình thích chứ không phải vì áp lực ”.
Anh cũng tự đề ra những tiêu chuẩn để lựa chọn tổ chức “khi tham gia thì phải biết rõ mình làm cho ai,
làm cái gì. Phải chắc chắn rằng tổ chức đó chung mục đích là giúp đỡ người khác chứ không vụ lợi”
Mặc dù có nhiều nhiệt huyết, nhưng anh cũng giống như bao tình nguyện viên khác, luôn gặp khó khăn
về thời gian “tôi chỉ có thể đóng góp ngoài giờ hành chính còn trong giờ thì tôi ‘bó tay’. Thế nhưng,
nếu có niềm tin vào tổ chức, làm việc có nguyên tắc thì tôi chắc chắn là mình sẽ làm việc theo kế hoạch,
có mục tiêu”.
Khi được hỏi về dự định trong tương lai anh Quang chia sẻ là mình muốn làm kinh doanh và thiện
nguyện. Bởi vì công việc kinh doanh phải đi đôi với từ thiện, kinh doanh có đạo đức là người đó phải
đem lại lợi ích cho xã hội.
Hy vọng rằng ngày càng sẽ có nhiều tình nguyện viên như anh Quang cùng chung tay vì sự phát triển
công việc thiện nguyện.
(Tina Nguyễn – LIN Center)
Liên hệ: Ban biên tập LIN NHỊP CẦU, số 71 - 75 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM – ĐT: (84 8) 38246091
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