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Ngày Tình Nguyện Viên Quốc Tế IVD 5/12 - Nơi tôn vinh 

những người tình nguyện  
 
 

Ngày 5 tháng 12 năm 
2010, là một ngày chủ 
nhật đầy ắp sự kiện tại 
trường tiểu học quốc tế 
Saigon Pearl, khi hơn 
300 tình nguyện viên và 
những người quan tâm 
đến tham dự Ngày Tình 
Nguyện Viên Quốc tế 
(IVD – International 
Volunteer Day). Trong 
ngày hội này, đại diện 
mười lăm tổ chức phi lợi 
nhuận (PLN) đã dựng 
gian hàng triển lãm giới 
thiệu hoạt động, tổ chức 
trò chơi và chia sẻ câu 
chuyện tình nguyện để 
thúc đẩy hoạt động tình 
nguyện ở Việt Nam. 
 
"Sự kiện ngày hôm nay 

là để vinh danh tất cả những người đã làm hoặc mong muốn trở thành tình 
nguyện viên. Tôi rất ấn tượng trước nỗ lực của các tổ chức phi lợi nhuận địa 
phương trong việc biến ngày hội này thành một sự kiện ý nghĩa," Anh Phạm 
Trường Sơn, thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN, một trong những 
đơn vị đồng tổ chức và điều phối sự kiện này, chia sẻ. Anh Sơn cho biết thêm 
“ngày hội đã tạo điều kiện để các tổ chức có nền tảng và kinh nghiệm khác nhau 
cùng phối hợp với nhau”. Thành viên của các tổ chức đã được chia thành bốn 
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nhóm để chuẩn bị cho sự kiện này, thông qua đó tăng cường mối quan hệ hợp 
tác giữa các tổ chức với nhau. 
 
Mối quan tâm dành cho sự kiện này nằm ngoài dự kiến của ban tổ chức, với số 
lượng tổ chức phi lợi nhuận tham gia tăng từ ba lên mười hai, cuối cùng là mười 
bảy. Trong ba giờ diễn ra sự kiện, các tình nguyện viên đã tham gia các trò chơi 
tập thể và kể lại kinh nghiệm tình nguyện của mình trên sân khấu. Một số điểm 
nhấn của chương trình là tiết mục tặng quà cho nhau của các tổ chức tham gia 
và các tình nguyện viên thể hiện cam kết tham gia vào các hoạt động giúp đỡ 
cộng đồng bằng cách ký tên lên tấm poster chính của chương trình. 
 
Trong số 300 người tham dự có một số tình nguyện viên nước ngoài và các 
chuyên gia bậc trung ở khu vực phi lợi nhuận. Một số cho biết họ đến để gặp gỡ 
giao lưu với các tình nguyện viên khác. Số khác nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm 
về công việc tình nguyện hoặc đăng kí tình nguyện với các tổ chức. 
 
Dù sự kiện được xem là thành công, nhưng ban tổ chức nhận định có thể rút ra 
một số kinh nghiệm để lần sau tốt hơn. Một số tình nguyện viên đề nghị các sự 
kiện sau này kéo dài hơn. Bạn Nguyễn Thị Thu Hà, tình nguyện viên của tổ chức 
hỗ trợ người khuyết tật DRD, góp ý rằng nên dành thời gian để mỗi tổ chức lên 
sân khấu giới thiệu về mình. "Tôi hi vọng sự kiện này sang năm sẽ cho chúng tôi 
nhiều thời gian hơn để có thể giao lưu tìm hiểu nhiều hơn về các tổ chức và tình 
nguyện viên khác" bạn Hà chia sẻ. 
 

Nguyễn Thị Thanh Trúc (Trung tâm LIN) 
Lưu ý: Hình ảnh của sự kiện này 
 

  

 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật trong tháng 01/2011 một 
thành viên Ban Hội đồng và cũng là người bạn đồng hành cùng LIN:  

Ông Đoàn Mạnh Khâm.  

 

Ng{y Tình nguyện Quốc tế vì sự Ph|t triển Kinh tế v{ X~ hội (The International Volunteer 
Day for Economic and Social Development – IVD) được thông qua bởi Đại Hội đồng Liên 
Hợp Quốc v{o ng{y 17/12/1985. Kể từ đó, c|c chính phủ, hệ thống Liên Hợp Quốc v{ c|c 
tổ chức x~ hội d}n sự, đ~ th{nh công trong việc liên kết c|c tình nguyện viên trên khắp thế 
giới trong ng{y 5/12 h{ng năm.  
Ng{y Tình nguyện Quốc tế l{ ng{y hội d{nh riêng cho tình nguyện viên đến từ khắp nơi 
trên thế giới nhưng có cùng mục tiêu ph|t triển cộng đồng. Ng{y Tình nguyện Quốc tế l{ 
cơ hội để c|c c| nh}n v{ tổ chức tình nguyện thể hiện những đóng góp của mình ở địa 
phương, quốc gia, hay quốc tế để ghi nhận v{o th{nh quả đạt được của Mục tiêu Ph|t triển 
Thiên niên kỷ. 

http://www.facebook.com/LINCenter?v=photos&ref=ts#!/album.php?aid=260459&id=113456572301
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 Cập nhật thông tin liên quan đến luật dành cho PLN 
 
Trong th|ng 10 v{ th|ng 11, Bộ Nội Vụ (BNV) đ~ ban h{nh một văn bản luật cung cấp chi 
tiết c|c yêu cầu mới về th{nh lập Hội v{ Quỹ x~ hội từ thiện. 
 

1. Thông tư 11/2010/TT-BNV (26/11/2010) cung cấp c|c điều luật bổ sung cho Nghị 
định 45 (ban h{nh th|ng 4, 2010) về tổ chức, c|c hoạt động v{ quản lý Hội: 
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx?/vi/Control/138//215/bnvviewdocument/docid=9748 

 
2. Thông tư 68/2010/QĐ-TTg (01/11/2010) bổ sung danh s|ch 28 “đặc tính chuyên 

biệt của Hội” đ~ được chấp thuận cấp quốc gia:  
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx?/vi/Control/58//225/bnvviewdocument/docid=9739 

 
3. Thông tư 1288/QĐ-BNV (05/11/2010) v{ Nghị định 1074/QĐ-BNV (16/09/2010) 

l{ hai hướng dẫn được ban h{nh gần đ}y dành cho nghị định 148 (ban hành tháng 9, 
2007), quy định những hình thức nhận t{i trợ từ Quỹ x~ hội v{ từ thiện trong nước 
được th{nh lập theo quy chế Hội.  
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx?/vi/Control/138//215/bnvviewdocument/docid=9746 
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx?/vi/Control/138//215/bnvviewdocument/docid=9680 

 
Phân tích các bổ sung này có tác động như thế nào đến các tổ chức cộng đồng tại Việt Nam, vui 

lòng xem bản báo cáo tiếng Anh dưới đây của Giáo Sư  Mark Sidel (mark-sidel@uiowa.edu):   
 
http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol12iss3/art_1.htm 
http://www.usig.org/countryinfo/vietnam.asp 

 
 

http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol12iss3/art_1.htm 
http://www.usig.org/countryinfo/vietnam.asp 

 
 

LIN CHÀO ĐÓN NHÂN SỰ MỚI 
 
 
 

 

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc gia nhập Trung 
t}m LIN th|ng 12, 2010 với vị trí Quản lý 
văn phòng/ Điều phối tình nguyện viên. Cô 
Trúc tốt nghiệp ng{nh Kinh tế Đối ngoại 
thuộc đại học Ngoại Thương TP.HCM. Cô đ~ 
có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quan 
hệ công chúng ở công ty tiếp thị v{ truyền 
thông AVC (2004-2005), v{ 5 năm kinh 
nghiệm l{m việc tại Ban Quốc tế, B|o Tuổi 
Trẻ (2005 – 2010). Trong thời gian l{m việc, 
Trúc cũng có kinh nghiệm quản lý nhóm tình 
nguyện Kết Nối Yêu Thương với mục tiêu 
đem s|ch v{ dụng cụ học tập đến trẻ em có 
ho{n cảnh khó khăn. Năm 2007, Cô đoạt giải 
3 Giải b|o chí do Hiệp hội B|o chí TP.HCM 
trao tặng. Bên cạnh đó, Cô cũng l{ người 
tham gia biên dịch t|c phẩm “White Tiger” 
của Aravind Adiga sang tiếng Việt v{ được 
ph|t h{nh năm 2009 bởi Nh{ Xuất Bản Trẻ. 

Ms. Trúc (bên trái) và Ms. Thời (TNV LIN) 

 

http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx?/vi/Control/138//215/bnvviewdocument/docid=9748
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx?/vi/Control/58//225/bnvviewdocument/docid=9739
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx?/vi/Control/138//215/bnvviewdocument/docid=9746
http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx?/vi/Control/138//215/bnvviewdocument/docid=9680
mailto:mark-sidel@uiowa.edu
http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol12iss3/art_1.htm
http://www.usig.org/countryinfo/vietnam.asp
http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol12iss3/art_1.htm
http://www.usig.org/countryinfo/vietnam.asp
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LIN tham gia Hội chợ nghề nghiệp RMIT 2010 
 
Hội chợ nghề nghiệp RMIT 2010 là sự kiện diễn ra hàng năm của Đại Học quốc 
tế RMIT Việt Nam. Sự kiện năm nay thu hút hơn 2,200 sinh viên RMIT đã và 
đang học tại trường. Quầy giới thiệu Trung tâm LIN thu hút nhiều sinh viên tham 
gia các trò chơi phóng phi tiêu cam kết với cộng đồng, ghi cảm nhận công việc 
tình nguyện và ký tên tham gia tình nguyện hỗ trợ cộng đồng với LIN. 
 
“Đây là cơ hội tốt cho LIN tiếp cận với các sinh viên RMIT cùng các nhân viên 
công ty tham gia Hội chợ nhằm tìm kiếm các tình nguyện viên hỗ trợ cộng đồng 
và giới thiệu các hoạt động ý nghĩa của LIN đến với sinh viên, một lực lượng tri 
thức trẻ cho tương lai” Anh Phạm Trường Sơn, điều phối viên cộng đồng của 
LIN, chia sẻ. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện này: 
 

  
Các sinh viên tìm hiểu về Trung tâm LIN Bạn nữ này cố gắng thực hiện cam kết tình nguyện 

của mình qua trò chơi phóng phi tiêu 
 

  
Cảm nhận về tình nguyện của các bạn sinh 

viên và nhân viên các công ty tham gia sự kiện 
Đăng ký tình nguyện với Trung tâm LIN 
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Sự kiện nối kết cuối năm: Gặp gỡ chuyên gia và TNV chuyên môn 
(Ngày 22 tháng 01 năm 2011) 

 
Trước Tết nguyên đ|ng, LIN th}n mời c|c tổ chức PLN đối t|c tham dự một sự kiện kết nối th}n mật 
- tr{n đầy niềm vui và chia sẻ với c|c chuyên gia ph|t triển cộng đồng cũng như c|c c| nh}n cam kết 
hỗ trợ cộng đồng PLN TP.HCM. Mục đích của sự kiện n{y: 
 

1. Tạo cơ hội cho c|c tổ chức PLN tăng cường mạng lưới l{m việc của mình; 
2. Gặp gở v{ chia sẻ kinh nghiệm với những chuyên gia l{m việc trong l~nh vực phi lợi nhuận, 

ph|t triển cộng đồng v{ c|c tình nguyện viên cao cấp của LIN; 
3. Trao đổi ý kiến cho việc hỗ trợ v{ hợp t|c trong tương lai; và 
4. Chung vui những th{nh quả  đạt được trong năm 2010 cũng như chia sẻ mục tiêu 2011. 

 
Tất cả sự kiện này nhắm v{o việc GẶP GỞ - TRAO ĐỔI - KẾT NỐI - HỢP TÁC và NIỀM VUI. Thức 
ăn nhẹ v{ nước uống sẽ l{m cho buổi tiệc thêm phần h{o hứng. 
 
Địa điểm:  TBC (chúng tôi sẽ gởi thông tin địa điểm cho những người đăng ký tham gia) 
Thời gian: từ 18:30 đến 21:00 tối 
Ngày:   Thứ Bảy, 22 tháng 01 năm 2011 
 
Vui lòng đăng ký tham dự tại: npo@LINvn.org hay điện thoại cho đội ngũ LIN: (84 8) 3824-6091. 

 
 
Thân mời đại diện các tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tham gia sự kiện này tại npo@LINvn.org 
hay tại số điện thoại: (84 8) 3824-6091 gặp đội ngũ LIN. 
 

Hoạt động tháng tới 

 

Kiểm toán và kế toán hỗ trợ các tổ chức PLN đối tác 
 

Tổ chức PLN của bạn muốn thu hút các tài trợ lớn hơn? Hay mong muốn tìm kiếm nguồn tài trợ 
từ các tổ chức quốc tế? Nếu đúng vậy, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những dữ liệu kế to|n v{, hơn nữa, 
những t{i liệu kiểm to|n. Đôi lúc những dữ liệu n{y thậm chí phải được cung cấp trước khi tiến h{nh 
việc t{i trợ. 
 
Với sự hỗ trợ từ Irish Aid, Trung t}m Hỗ trợ Ph|t triển Cộng đồng LIN đang chuẩn bị một chương trình 
x}y dựng năng lực đặc biệt mang tên “Chuẩn bị các Dữ liệu Kế toán đã thông qua Kiểm toán”. Chương 
trình huấn luyện được một công ty kiểm to|n chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế tại TP.HCM thực hiện. 
 

C|c chủ đề huấn luyện bao gồm: 

 Hiểu biết về những nhân tố chính yếu của tài liệu kế toán Phi lợi nhuận (PLN). 
 Kế toán trong việc đóng góp ngân sách. 
 Kế toán trong việc chi tiêu ngân sách. 
 Giải quyết tài sản và sự trượt giá. 
 Thông tin so sánh (từng năm). 
 Làm việc với Bộ phận kiểm toán độc lập. 
 Bài học kinh nghiệm về quản lý tài chánh PLN. 

 

Với số lượng tham dự viên có hạn. Do đó, nếu tổ chức của bạn quan t}m đến khóa huấn luyện n{y, vui 
lòng liên hệ đội ngũ LIN tại: npo@LINvn.org hay điện thoại (84 8) 3824-6091.  

mailto:npo@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
http://www.linvn.org/
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Tôn trọng ý định của nhà tài trợ 
 
Đầu th|ng n{y, Tôi có cơ hội tham gia khóa huấn luyện về Đạo đức và Luật về Phi Lợi Nhuận 
được NYU’s School for Continuing and Professional Studies tổ chức. Mặc dù khóa huấn luyện 
d{nh cho c|c chuyên gia l~nh vực PLN tại th{nh phố New York, nhưng kiến thức từ khóa học 
n{y có thể |p dụng cho bất cứ nơi n{o trên thế giới. V{ trong số những kiến thức |p dụng trong 
khóa học, tôi muốn chia sẻ một số cảm nghĩ của mình về những vấn đề quan trọng về ý định của 
nh{ t{i trợ. 
 
Trong qu| khứ, chúng ta đ~ từng biết đến những cuộc tranh c~i đình đ|m về liên quan đến mục 
đích của nh{ t{i trợ. Ví dụ, sau sự kiện 11/9, Hội Chữ Thập Đỏ đ~ bị phanh phui về việc chuyển 
một số nguồn t{i trợ đến c|c chương trình kh|c. Năm 2009, KIVA, một tổ chức t{i ch|nh vi mô 
phi lợi nhuận, đ~ bị kết tội về việc đại diện sai cho mối quan hệ trực tiếp giữa nh{ t{i trợ v{ 
những người vay tiền. Gần đ}y nhất l{ một vài cá nhân hay đại học như Princeton, đ~ bị đưa vụ 
việc ra tòa về việc thay đổi nhận thức c|c điều kiện cung cấp vốn đ~ có từ l}u đời. 
 
Trong những trường hợp n{y, vấn đề có thể được cải thiện nếu có sự thông tin tốt hơn. Trong 
một v{i trường hợp kh|c, c|c tổ chức PLN không bao giờ hỏi ý kiến tư vấn từ nh{ t{i trợ trước 
khi thay đổi những điều kiện của mình. Trường hợp kh|c, việc thông tin cung cấp không ho{n 
chỉnh hay mơ hồ. Trong nổ lực tr|nh những m}u thuẩn n{y, nh{ t{i trợ sẽ nên biết quyền được 
thông tin v{ thiết lập c|c mong đợi của mình. Vì mục đích n{y, tôi sao chép c|c quyền của nh{ 
t{i trợ được Association of Fundraising Professionals1 kh|c thảo dưới đ}y: 
 

1. Phải được thông tin về nhiệm vụ của tổ chức, c|ch thức tổ chức dự định sử dụng nguồn t{i trợ, 
v{ khả năng sử dụng nguồn t{i trợ hiệu quả cho mục đích đề ra. 

2. Phải được thông tin về việc x|c định ai l{ người phục vụ trong Hội đồng quản trị của tổ chức, 
v{ mong đợi hội đồng thực hiện c|c quyết định của mình dựa v{o tr|ch nhiệm của họ. 

3. Truy cập v{o những thông tin t{i ch|nh gần nhất của tổ chức. 
4. Bảo đảm c|c khoản t{i trợ sẽ được sử dụng cho mục đích đ~ đề xuất. 
5. Nhận được sự công nhận v{ thừa nhận đúng mức. 
6. Bảo đảm việc thông tin về t{i trợ của mình được thực hiện một c|ch tr}n trọng v{ bảo mật 

theo luật ph|p quy định. 
7. Mong đợi tất cả c|c mối quan hệ giữa người đại diện tổ chức nhận t{i trợ v{ nh{ t{i trợ phải 

được thực hiện chuyên nghiệp. 
8. Phải được thông tin về những người nhận t{i trợ l{ tình nguyện viên, nh}n viên của tổ chức 

hay những người cố vấn được thuê. 
9. Có quyền yêu cầu xóa bỏ tên mình trong danh s|ch thư từ m{ tổ chức mong muốn chia sẻ. 
10. Tự do đặt c}u hỏi khi tiến h{nh t{i trợ v{ yêu cầu được nhận những c}u trả lời chính x|c, 

trung thực v{ nhanh chóng. 
 

Dana R.H. Doan, Trung tâm LIN 

                                                 
1
 Nguồn: http://www.afpnet.org/ethics/enforcementdetail.cfm?itemnumber=3359  

Góc nhà tài trợ 

http://www.afpnet.org/ethics/enforcementdetail.cfm?itemnumber=3359
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CÁC NHÀ TÀI TRỢ/ TÌNH NGUYỆN VIÊN CHÚ Ý 
Vui lòng hoàn thành Bản khảo sát tài trợ để có cơ hội nhận được một voucher 50USD! 

Chỉ mất khoảng 10 phút 
Bản khảo sát online Tiếng Việt (http://bit.ly/GivingSurvey_VN)  

 

 

Tặng quà nhân dịp Lễ 
 

Nh}n dịp Tết đến cũng l{ lúc mọi người suy nghĩ về những cách hỗ trợ cộng đồng và 
những người kém may mắn hơn mình. Để thực hiện việc n{y, nhiều nh{ t{i trợ quan 
t}m đến việc tạo ra sự kh|c biệt v{ muốn bảo đảm nguồn ng}n s|ch t{i trợ quý b|u 
của mình tìm được những mục đích tốt nhất v{ có ý nghĩa nhất. 
 
Tại Trung t}m Hỗ trợ Ph|t triển Cộng đồng LIN, chúng tôi có xu hướng tiếp cận l}u 
d{i. Chúng tôi l{m việc với c|c tổ chức phi lợi nhuận mong muốn cải thiện hoạt động 
của họ. Công việc của chúng tôi l{ ph|t huy sự minh bạch, tr|ch nhiệm giải trình v{ 
công t|c quản lý PLN ho{n hảo. Tại LIN, chúng tôi khuyến khích c|c nh{ t{i trợ tiềm 
năng xem xét c|c tổ chức có hoạt động tốt v{ đặt c}u hỏi cho c|c nh}n viên tổ chức 
về nhiệm vụ của họ trước khi quyết định t{i trợ. Ví dụ, bạn có thể đặt c}u hỏi như: 
 

 Tổ chức bạn mong muốn đạt được điều gì? 
 L{m thế n{o để có sự thay đổi trong cộng đồng – Hoạt động v{ chương trình 

n{o tổ chức bạn |p dụng để l{m được việc đó? 
 L{m thế n{o tổ chức biết được mình đạt được mục tiêu đề ra? 

 
Xem xét đến việc tiếp cận một hay nhiều tổ chức PLN đối t|c của LIN, danh s|ch dưới 
đ}y có thể giúp bạn đặt ra những c}u hỏi về tổ chức v{ hoạt động của họ. 
 
TRẺ EM 
1. Cau Han social work project / Dự |n công t|c XH Cầu H{n, Q. 7, 38-721-980, kiemtienhcwf@gmail.com  
2. Binh Loi Social Organization / Cơ sở X~ Hội Bình Lợi, Q. Binh Thanh, 3805-5179. binhloi@hcm.fpt.vn  
3. Dieu Giac Orphanage / Nh{ mồ côi chùa Diệu Gi|c, Q. 2, 3740-0530, dieugiac.vn@hcm.fpt.vn  
4. Foundation Marina Picasso / Làng Picasso, Q. Thu Duc, 08 3896 6563  
5. Friends for Street Children / Chương trình Bạn trẻ em Đường phố, Q. 3, 8-829-6951, ffsc-hcm@vnn.vn  
6. Future Project / Dự |n Tương Lai, Q. 3, 8-824-9497, tranminhhai@inbox.com  
7. HCMC Child Welfare Foundation / Hội Bảo Trợ Trẻ Em TP.HCM, Q. Binh Thanh, 38-401-406, 

hcwf@hcm.vnn.vn  
8. Hospitality School of HCMC / Trường nghiệp vụ nh{ h{ng cho trẻ em đường phố, Q. Binh Thanh, 3899-

3378. 153xvnt@hcmc.netnam.vn  
9. Little Rose Warm Shelter / M|i ấm hoa hồng nhỏ, Q. 7, 3872-0308, Littlerosestory@hcm.fpt.vn  
10. Ms. Do’s class for poor children / Lớp học cô Đỏ d{nh cho trẻ em nghèo, Q. 7   
11. Smile Group / Nhóm Nụ Cười, Q. 3, 8 3526-7727, info@smilegroupvn.org  
12. Shelter in District 8 / M|i ấm Q.8, 3850-2088, lintrin@yahoo.com  
13. Boys Shelter District 8 / Nh{ mở Quận 8, Q. 8, 3850-2088, lintrin@yahoo.com  
14. Green Bamboo Shelter / M|i ấm Tre Xanh. Q. 1, 3821-0199, Dothibachphat@yahoo.com và/hay 

gbwarmshelter@vnn.vn  
15. Long Hoa School for Orphans / Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Long Hoa,  Q. 7, 785-1881, 

Longhoa50@yahoo.com  
16. Thang Long English and Vocational Training School / Trường dạy tiếng Anh v{ dạy nghề Thăng Long, Q. 

4. 3826-2713, Thanglongschool03@gmail.com  

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dHdidTl5Q0xsd3RSNTQtZUZNYXBYWnc6MA#gid=0
http://bit.ly/GivingSurvey_VN
mailto:kiemtienhcwf@gmail.com
mailto:binhloi@hcm.fpt.vn
mailto:dieugiac.vn@hcm.fpt.vn
mailto:ffsc-hcm@vnn.vn
mailto:tranminhhai@inbox.com
mailto:hcwf@hcm.vnn.vn
mailto:153xvnt@hcmc.netnam.vn
mailto:Littlerosestory@hcm.fpt.vn
mailto:info@smilegroupvn.org
mailto:lintrin@yahoo.com
mailto:lintrin@yahoo.com
mailto:Dothibachphat@yahoo.com
mailto:gbwarmshelter@vnn.vn
mailto:Longhoa50@yahoo.com
mailto:Thanglongschool03@gmail.com
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17. Ba Chieu shelter / M|i ấm B{ Chiểu, Q. Binh Thanh, 35-150-556, maiambachieu@yahoo.com.vn  
18. Thao Dan Organization for Street Children / Chương trình chăm sóc trẻ em đường phố Thảo Đ{n, Q. 1, 

3846-5699, thaodan.thuy@gmail.com  
19. Orphanage Khanh Hoi Orpanage Center / Trung t}m bảo trợ trẻ em mồ côi Kh|nh Hội, Q. 4, 3941-5304, 

ttmocoikh@hcm.vnn.vn, ttmocoikh@gmail.com  
 
KHUYẾT TẬT 
20. Anh Minh Special Education School / Trường khiếm thính Anh Minh. Q. Binh Thanh, 3840-124. 

trinhthithuong@yahoo.com  
21. Belief Club / CLB Niềm Tin, Q. 8, 3854-7363  
22. Nhat Hong Shelter / M|i ấm Nhật Hồng, Q. Binh Thanh, 8-8-400-207, nhathongschool@yahoo.com  
23. Thien Phuoc Disability Children Protection Shelter / Cơ sở nuôi dưỡng v{ Bảo trợ trẻ em khuyết tật 

Thiên Phước, Q. 12, 3719-5997, thienphuoc20012004@yahoo.com  
24. Disability Resource and Development / Chương trình Khuyết tật v{ Ph|t triển, Q. 10, 3868-2771, 

info@drdvietnam.com  
25. The HCMC Association for the support of the handicapped and orphans / Hội bảo trợ người t{n tật v{ trẻ 

mồ côi TP HCM, Q. 1, 3827-3045, Hoibaotrontt-tmc@hcm.vnn.vn  
26. Thien Tam Vocational Training Center / Cơ sở Dạy nghề Thiện T}m, Q. Binh Thanh, 3840-8670, 

thientamhuong@gmail.com  
27. Phu My Orphanage / Trung t}m bảo trợ XH Thị Nghè, Q. Binh Thanh, 3899-6563, 

tongkimphung@yahoo.com 
28. Audio Books for the Blind / Thư viện s|ch nói d{nh cho người mù, Q. 3, 3930-1429, 

huongduong@hcm.vnn.vn  
 
NGƯỜI CAO TUỔI 
29. Camillo Shelters for elderly / M|i ấm Camillo d{nh cho người gi{ không nơi nương tực, Q. 8, 3850-7846  
30. Lam Quang pagoda / Chùa L}m Quang (nuôi dưỡng người gi{ không th}n nh}n), Q. 8, 3854-9467, 

chualamquang@yahoo.com  
31. Vinh Son house for the elderly / Nh{ dưỡng l~o Tình Thương Vinh Son, Q. Binh Thanh, 3805-5477, 

gialinh000@yahoo.fr  
 
MÔI TRƯỜNG 
32. C4E / Nhóm tự nguyện vì môi trường, Q. 1, lathuydiemhang@gmail.com  
33. ECO Vietnam Group / Tổ chức Môi trường Cộng đồng Việt Nam, Q. 7, 098 8107703, 

ecovietnamgroup@gmail.com  
34. SIFE University of Economics HCMC / Đội SIFE ĐH Kinh Tế TP.HCM, Q. 5, 098 5556702,  sife@ueh.edu.vn  
 
SỨC KHỎE 
35. Health Volunteer Organization / Nhóm TNV sức khỏe, Q. 5, 3508-1553, cyt.hcm@gmail.com  
36. Phuoc Lam Health Volunteer Group (Cần Giuộc District – Long An Province) / Nhóm TNV sức khỏe x~ 

Phước L}m – Huyện Cần Giuộc, Long An Province, 072-3737236, tramytephuoclampk@yahoo.com.vn  
37. Drug addiction Counseling Program / Tư Vấn Nghiện Online. Q. Binh Thanh, 

hoangphong@tuvannghien.com  
38. Hope and 567 Coalition Group / Liên minh niềm tin v{ nhóm 567, 0918 447556, 

phamdungchi@yahoo.com  
39. AIDS program / Chương trình Tình Th}n, Q. Binh Thanh, 3841-6158, aidsprogram@hcm.vnn.vn  
40. ONLINE group / Nhóm Online, Q. Phu Nhuan, 3846-2386, nhomonlinehcm@gmail.com  
 
PHỤ NỮ 
41. Women’s Charity Association (WOCA) / Hội phụ nữ từ thiện, Q. 3, 3930-4081. woca@vnn.vn  
42. Anh Sang Shelter / Tổ ấm Ánh S|ng, Q. 10, 3865- 9135  
43. Mai Lien shelter / M|i ấm Mai Lien, Q. Binh Thanh, 3841-1272  
44. Mai’s Vietnamese Handicrafts / Cửa h{ng đồ Mỹ nghệ Mai, Q. Tan Binh, 8440-988, 

maihand@hcm.vnn.vn, maihandvn@gmail.com  
 
TÌNH NGUYỆN 
45. Blue Dreams / Những Ước Mơ Xanh, Q. 1, nhom_uocmoxanh@yahoo.com  
46. Friends of Children / Bạn của Bé, Q. Binh Thanh, (08)3601-6667, info@bancuabe.org  

mailto:maiambachieu@yahoo.com.vn
mailto:thaodan.thuy@gmail.com
mailto:ttmocoikh@hcm.vnn.vn
mailto:ttmocoikh@gmail.com
mailto:trinhthithuong@yahoo.com
mailto:nhathongschool@yahoo.com
mailto:thienphuoc20012004@yahoo.com
mailto:info@drdvietnam.com
mailto:Hoibaotrontt-tmc@hcm.vnn.vn
mailto:thientamhuong@gmail.com
mailto:tongkimphung@yahoo.com
mailto:huongduong@hcm.vnn.vn
mailto:chualamquang@yahoo.com
mailto:gialinh000@yahoo.fr
mailto:lathuydiemhang@gmail.com
mailto:ecovietnamgroup@gmail.com
mailto:sife@ueh.edu.vn
mailto:cyt.hcm@gmail.com
mailto:tramytephuoclampk@yahoo.com.vn
mailto:hoangphong@tuvannghien.com
mailto:phamdungchi@yahoo.com
mailto:aidsprogram@hcm.vnn.vn
mailto:nhomonlinehcm@gmail.com
mailto:woca@vnn.vn
mailto:maihand@hcm.vnn.vn
mailto:maihandvn@gmail.com
mailto:nhom_uocmoxanh@yahoo.com
mailto:info@bancuabe.org
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47. International Volunteer Club / C}u lạc bộ tình nguyện viên quốc tế. Q. 1, 0937-988117, ivc@ivc-
vietnam.org  

48. Youth Union Social Group volunteer Group / Đội CTXH Th{nh Đo{n, Q. 1, 
quancongtacxahoi@yahoo.com.vn 

 
KHÁC 
49. NGHỆ THUẬT - San Art, Q. Binh Thanh, 83-8400-898. art@san-art.org  
50. SÁCH - Hoa Nang Volunteer Group (Nhóm tình nguyện viên Hoa Nắng), Q. Go Vap, 0908 084018, 

tusachhoanang@gmail.com  
51. CỘNG ĐỒNG - Women Union of Cau Ong Lanh ward, district 1 Hội LHPN phường Cầu Ông L~nh, Q.1, 

3832-1128, mylinhcol1964@yahoo.com  
52. NGƯỜI VÔ GIA CƯ, NGƯỜI CAO TUỔI, PHỤ NỮ - Social Support Center / Trung t}m hỗ trợ X~ hội, Q. 

Binh Thanh, 355-33-258  
53. KỸ NĂNG SỐNG - Central Pedagogy College / ĐH Sư Phạm TW, Q. 10, 38 303 591, 

trinhkimngoc@gmail.com  
54. ĐỒNG TÍNH NAM - GLINK group / Nhóm GLINK, Q. Go Vap, glink301@gmail.com  
55. THỂ THAO CHO TRẺ EM - 5 AM / 5 Giờ S|ng, nhonpt@gmail.com  
56. VĂN HÓA NGHỆ THUẬT - Calligrapphy bookstore and community songs / Thư qu|n viết thư ph|p v{ ca 

h|t cộng đồng, Q. Phu Nhuan, 3991-6225, tracphuongmaii@yahoo.com  

 

Trong việc nhận những khoản đóng góp bằng tiền mặt, rất nhiều tổ chức mong 
muốn nhận được những khoản đóng góp n{y. Vui lòng v{o CHO/NHẬN trong trang 
web của LIN, bạn có thể tìm thấy những nhu cầu thiết thực của họ: 
 
http://www.linvn.org/?mod=npo&act=donation 
 
Nếu bạn đ~ có sẳn hiện vật v{ mong muốn hỗ trợ, vui lòng đăng thông tin hiện vật 
của mình lên trang web của chúng tôi theo đường dẫn dưới đ}y: 
 
http://www.linvn.org/?mod=donor&act=donate    

 
 
 
 
 
 

 

Đánh giá nghèo đô thị tại Hà Nội và TP.HCM 
 

Kết quả một cuộc điều tra mới được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng nghèo đói ở hai đô thị 
là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố ngày 15/12/2010. Các số liệu có được 
qua cuộc điều tra do UNDP hỗ trợ thực hiện này cho thấy một điều rõ ràng rằng mặc dù hai 
thành phố này đã đạt được những bước tăng trưởng kinh tế vượt bậc nhưng không phải mọi 
người dân đều được hưởng lợi ích từ những thành quả đó. Người dân sống tại hai thành phố 
này phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng về mức sống và khả năng tiếp cận với các dịch vụ, 
ví dụ như giáo dục và y tế. 

 
Vui lòng xem báo cáo tại đây: BÁO CÁO NGHÈO ĐÔ THỊ TẠI HÀ HỘI VÀ TP.HCM 

mailto:ivc@ivc-vietnam.org
mailto:ivc@ivc-vietnam.org
mailto:quancongtacxahoi@yahoo.com.vn
mailto:art@san-art.org
mailto:tusachhoanang@gmail.com
mailto:mylinhcol1964@yahoo.com
mailto:trinhkimngoc@gmail.com
mailto:glink301@gmail.com
mailto:nhonpt@gmail.com
mailto:tracphuongmaii@yahoo.com
http://www.linvn.org/?mod=npo&act=donation
http://www.linvn.org/?mod=donor&act=donate
http://www.undp.org.vn/digitalAssets/23/23345_Baocao_Ngheo_Do_thi.pdf
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THU NHẶT BANNER ĐÃ QUA SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 

Nhóm SIFE ĐH RMIT SGS là một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ kết nối mạng lưới 
các sinh viên đại học, các chuyên gia và các nhà lãnh đạo xí nghiệp đóng góp kỹ năng 
của mình cho cộng đồng. Vui lòng xem thêm thông tin về chúng tôi tại: 
http://www.sife.org/Pages/Default.aspx 
 
Chúng tôi mong muốn thu thập những banner đã qua sử dụng từ các tổ chức của các 
bạn nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện dự án mang tên Giỏ môi trường (Eco-bag) trong 
học kỳ này. Các banners sẽ được thu nhặt và vận chuyển đến địa điểm sản xuất nhằm 
làm ra những sản phẩm bài bán trên thị trường. Toàn bộ tiến trình sẽ được SIFE RMIT 
SGS điều phối. Dự án này là một trong những nổ lực mà sinh viên Đại Học RMIT nói 
chung và đội SIFE nói riêng cam kết bảo vệ môi trường và đóng góp vào sự phát triển 
bền vững của TP.HCM. Việc này góp phần xử lý một phần lớn các banners và bảng 
quảng cáo đã qua sử dụng và cũng như thay đổi thái độ của mọi người trong việc sử 
dụng các giỏ bằng nguyên liệu tái chế thay cho giỏ ny-lon. 
 
  

 
Dự án này đang được SIFE RMIT Hà Nội thực hiện rất thành công và đạt được kết quả 
cao. Từ kết quả này, SIFE RMIT SGS bắt đầu dự án và chính sự đóng góp quý giá của 
các bạn góp phần làm nên sự thành công của chúng ta. Vui lòng liên hệ Hoàng Bảo 
Châu, chủ tịch đội SIFE RMIT SGS, tại site.rmitvn@gmail.com  hay 0938-810-939. 
 

SIFE Team RMIT SGS. 
 

Cơ hội dành cho tổ chức phi lợi nhuận 

http://www.sife.org/Pages/Default.aspx
mailto:site.rmitvn@gmail.com

