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LIN tổ chức Diễn đàn các Tổ chức tài trợ TP.HCM lần I! 
 

 
 
Ngày 21 tháng 10 năm 2010, tại khách sạn Palace - Q.1, Trung tâm Hỗ trợ Phát 
triển Cộng đồng LIN tổ chức Diễn đàn các Tổ chức tài trợ TP.HCM nhằm tạo cơ hội 
cho các tổ chức tài trợ phi lợi nhuận, tập đoàn công ty và chính phủ cùng nhau 
truyền đạt thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, xác định mục tiêu chung và hợp lực xây 
dựng một sự hiểu biết tốt hơn về cộng đồng mà chúng ta đang làm việc. 
 
Diễn đàn, được công ty Intel Việt Nam và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tài trợ, 
bao gồm 6 phiên thảo luận nhắm vào các khía cạnh khác nhau về tài trợ như: khung 
pháp lý; bài học kinh nghiệm thực tế về đánh giá sự tin cậy, điều phối và lượng giá; 
sự cộng tác; và các dịch vụ đi kèm việc tài trợ. Buổi thảo luận kết hợp dùng bữa 
trưa nhắm vào vai trò của tổ chức tài trợ và nhận tài trợ. Thông qua thảo luận nhóm 
nhỏ các tham dự viên đã bàn thảo về việc cân bằng sức mạnh và sự tham gia của 

Nhịp Cầu 
 

THÁNG 10/2010 

 

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



2/12 

cơ quan tài trợ vào hoạt động của tổ chức nhận tài trợ. Vào cuối ngày, những người 
điều hành đã có cơ hội đúc kết các phiên thảo luận và cùng các tham dự viên thảo 
luận về tương lai và những việc cần làm tiếp theo kết quả của diễn đàn này. Thảo 
luận này rất có kết quả với những ý tưởng về chia sẻ thông tin thường xuyên và 
việc tạo các cơ hội nối kết nhà tài trợ được đặc biệt quan tâm. 
 
Tất cả các bài trình bày và tài liệu đính kèm đã được chúng tôi đưa lên website của 
Trung tâm LIN tại http://bit.ly/HCMCGrantmakersForum (Tiếng Anh) hay 
http://bit.ly/DienDanCacToChucTaiTro (Tiếng Việt).  Hình ảnh đã được đưa lên 
trang Facebook LIN. Chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến và phản hồi của 
các bạn thông qua trang facebook của chúng tôi hay qua email hay điện thoại. Bước 
tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa bản báo cáo của sự kiện này đến các bạn và hy vọng 
được sự hỗ trợ của các bạn trong việc đóng góp ý kiến cho các hopạt động tương 
lai của diễn đàn này.  
 
Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn những người điều hành và các diễn giả 
tham gia trình bày trong diễn đàn sau đây: 
 
 Bà Nguyễn Thị Bích Diệp, Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp 
 Bà Sarah Jubb, Công ty Ernst & Young Việt nam 
 Bà Kirsten Theuns, Chương trình Giáo dục cho sự phát tiển (EFD) 
 Bà Uyên Hồ, Công ty Intel Products Việt Nam 
 Bà Jocelyn Trần, Mast Industries 
 Bà Joan Yao, LGT Venture Philanthropy  
 Bà ChantelleWoodfard, Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM, Chương trình DAP 
 Ông Herb Cochran, AmCham-United Way Việt Nam 
 Ông Phan Đăng Cương, Irish Aid, Embassy of Ireland 
 Ông Paul Finnis và Bà Phạm Thị Bảo Chinh, Saigon Children’s Charity, Working 

With Others  
 Bà Pavithra Ram, TNS Việt nam 
 Bà Nguyễn Thị Hồng, Unilever Vietnam, Quỹ Unilever  
 Bà Phạm Kiều Oanh, Trung tâm Phát huy Sáng kiến Cộng đồng 
 Bà Nguyễn Phương Linh, Trung tâm Quản lý và Phát triển Bền vững 
 Bà Mimi Vũ, Quỹ VinaCapital 
 Elizabeth, Florence, Dana & Sơn, Trung tâm LIN 

 
Chân thành cảm ơn các cá nhân và tổ chức đã đóng góp thời gian và công sức 
trong ban lập kế hoạch: Bà Nguyễn Tường Oanh và Bà Uyên Hồ (Intel ProductsViệt 
Nam); Bà Patricia Norland (Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM); Ông Phạm Hải Nam 
(PACCOM);  Bà Phạm Thị Bảo Chinh và Trần Vũ Ngân Giang (Saigon Children’s 
Charity). Và xin cảm ơn các công ty sau đây đã hỗ trợ về hiện vật: ViiVue (CT 
TNHH Tư Vấn Quảng Cáo Huỳnh Lê Phan) và Anna Creative Shop (Jodric). Lời 
cuối cùng, chúng tôi chân thành cảm ơn các tham dự viên và tình nguyện viên là 
những người đã giúp sự kiện này thành công tốt đẹp! 
 

Trung tâm LIN 
 

http://bit.ly/HCMCGrantmakersForum
http://bit.ly/DienDanCacToChucTaiTro
http://www.facebook.com/?ref=home#!/photos.php?id=113456572301
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Tập huấn “Kỹ năng viết dự án tài trợ nhỏ của LIN” 
 

 
Công tác gây quỹ ở 
các tổ chức phi lợi 
nhuận quốc tế, các 
quỹ tài trợ phi chính 
phủ và các nguồn 
quỹ từ văn phòng đại 
diện quốc tế luôn đòi 
hỏi kỹ năng viết dự 
án. Với nguồn nhân 
lực ít ỏi và nhiều 
thiếu kỹ năng, các tổ 
chức phi lợi nhuận 
địa phương thường 
khó tiếp cận với các 
nguồn quỹ này so với 
các tổ chức chuyên 
nghiệp và lớn mạnh 
khác. 
 
Sau 4 vòng tài trợ, một điểm chung có thể nhận thấy ở các tổ chức là việc điền 
mẫu đơn xin tài trợ rất sơ sài, ít thông tin liên quan và đặc biệt là không nhấn 
mạnh vào những điểm quan trọng của dự án mà họ đề xuất xin tài trợ. Với kinh 
nghiệm trong việc xét duyệt dự án và làm việc cho Quỹ Ford (ở New York, Hoa 
Kỳ), cô Elizabeth đã tận tình trình bày những điểm quan trọng và mấu chốt của 
quá trình điền đơn tài trợ trong hội thảo bàn tròn được LIN tổ chức ngày 
09/10/2010 tại văn phòng công ty Horizon Capital Advisor, Q.1, TP.HCM. 
 
Sử dụng mẫu đơn xin tài trợ của Trung tâm LIN, cô đã đưa ra nhiều ví dụ dẫn 
chứng những thành công và thất bại từ các đơn xin tài trợ khác nhằm giúp tham 
dự viên hiểu được chính xác tiêu đề và từng mục của mẫu đơn. Cuối buổi, các 
tham dự viên có thời gian để thực tập việc điền mẫu đơn xin tài trợ của Trung 
tâm LIN và từ đây các thắc mắc đã nảy sinh, đội ngũ LIN đã giải đáp các thắc 
mắc liên quan và trả lời những câu hỏi về vấn đề tài trợ. 

 
Trung tâm LIN 

 
 

Chị Elizabeth (đứng) trình bày về kỹ năng viết dự án nhỏ 

 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật chị Nguyen Thu Hà (Quản lý bộ 
phận nhân sự và thành viên ban hội đồng Trung tâm LIN). Chúc chị Sinh 

nhật vui vẻ và hạnh phúc bên bạn bè và người thân. 
 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo
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Mạng lưới Tình nguyện TP.HCM (HVN) 
 

 
TP.HCM được xem như 
một nơi rất năng động và 
sôi nổi về công tác tình 
nguyện giúp đỡ cộng 
đồng. Hiện tại, chưa có 
cơ quan chức năng nào 
tổng kết chính xác về số 
lượng các nhóm tình 
nguyện chính thức và tự 
phát đang hoạt động trên 
địa bàn TP và các Tỉnh 
lân cận. 
 
Ngày 14 và 28 tháng 10 
năm 2010, tại văn phòng 
LIN, 25 tham dự viên là 
cá nhân tình nguyện và 
đại diện các nhóm/ tổ 
chức tình nguyện có trụ 

sở tại TP.HCM đã có cuộc gặp mặt nhằm tìm hiểu và thảo luận về việc ra đời một mạng 
lưới không chính thức mang tên Mạng lưới Tình nguyện TP.HCM (HVN). Bước đầu, 
mục tiêu của mạng lưới này nhằm chia sẻ các thông tin tình nguyện, nâng cao kỹ năng 
quản lý tình nguyện viên và thúc đẩy công tác tình nguyện ở tất cả mọi người dân 
TP.HCM. Trên tinh thần cuộc họp này, mạng lưới đã bầu một ban lãnh đạo lâm thời 
gồm các thành viên sau đây: 

Trưởng đại diện:  Huỳnh Chí Hiếu - Nhóm hướng nghiệp miền Tây 
Phó đại diện 1:  Kha Huỳnh Châu - Volunteer For Peace Việt Nam 
Phó đại diện 2:  Nguyễn Diên Nhã Từ - Đội SIFE ĐH Kinh Tế TP.HCM 
Điều phối viên:  Nguyễn Thị Cẩm Tú - Trung tâm LIN 

 
Vui lòng liên hệ Trung tâm LIN tại volunteer@LINvn.org hay Cẩm Tú camtu@LINvn.org 
để biết thêm chi tiết về mạng lưới cũng như mong muốn gia nhập Mạng lưới HVN. 
 

LIN Center 
 
 

 
 

 

 
 

Các thành viên đang thảo luận về nội dung hoạt động của HVN 

Một nhóm các sinh viên đại học RMIT Úc và Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm LIN trong việc thực 
hiện một dự án nhỏ nhằm thiết kế bướm giới thiệu tổ chức phi lợi nhuận đối tác với LIN tại TP.HCM. 
Dự án sẽ thực hiện trong khoảng 12 ngày từ 10/02/2011 đến 22/02/2011. 
 

Hoạt động của nhóm bao gồm: (1) thăm viếng và tìm hiểu tổ chức; (2) phỏng vấn nhân viên tổ chức; 
và (3) thiết kế và thực hiện một bướm giới thiệu hoạt động của tổ chức. 
 

Vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: “Tại sao bạn cần một bướm/ tài liệu giới thiệu tổ chức mình” và 
gởi về npo@LINvn.org cho chúng tôi trước ngày 30/11/2010. Tổ chức gởi câu trả lời xuất sắc và sớm 
nhất sẽ là tổ chức được chọn thực hiện dự án này. 

mailto:volunteer@LINvn.org
mailto:camtu@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
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 Hoạt động tháng tới 
 

Hội thảo bàn tròn dành cho các Tổ chức tài trợ “Giao lưu với tiến sĩ 
Charles Bailey – Quỹ Ford” (ngày 04 tháng 11 năm 2010) 

 
Trung tâm LIN hân hạnh mời Quý vị tham dự một sự kiện dành cho các Tổ chức tài trợ 
TP.HCM: Buổi thảo luận bàn tròn với Tiến sĩ Charles Bailey, một trong những nhà tài 
trợ kinh nghiệm nhất tại Quỹ Ford mà đã từng trao 2.000 quỹ tài trợ mỗi năm (trong năm 
2009, Quỹ đã trao hơn 490 triệu USD trên toàn cầu). Thời gian từ 12h00 đến 14h00, địa 
điểm tại Văn phòng công ty Horizon Capital Advisors, 161 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM – lầu 5. 
Lệ phí tham dự: 150.000đ/người (bao gồm chi phí giải khát và ăn trưa) 
 
Ts.  Bailey đã từng làm việc cho Quỹ Ford tại Châu Á, Châu Phi và Hoa Kỳ. Ông từng là giám 
đốc Quỹ đặt tại Hà Nội từ năm 1997 đến 2007, có nhiệm vụ thẩm định và xây dựng mối 
quan hệ hợp tác với các tổ chức nhận tài trợ trong 5 mục tiêu chương trình của Quỹ và đã 
trao 70 – 80 tài trợ với tổng số tiền xấp xỉ 9 triệu USD mỗi năm. Cùng lúc này, năm 1998, 
Ông đã tham gia vào việc nghiên cứu giải pháp đền bù cho nạn nhân chất độc màu da cam 
trong chiến tranh, chương trình này đã trao quỹ tài trợ cho các dự án nhắm vào việc chăm 
sóc sức khỏe và xử lý ô nhiễm dioxin tại Việt Nam.  
 
Nhân dịp đến làm việc tại Việt Nam, Ông Bailey rất sẳn lòng trình bày và tọa đàm với những 
tổ chức tài trợ TP.HCM. Tại hội thảo bàn tròn này, ông sẽ chia sẻ kinh nghiệm 10 năm làm 
việc tại Việt nam của mình liên quan đến vấn đề tài trợ. Qua đó, Ông cũng sẽ chia sẻ Những 
Sáng Kiến Đặc Thù của Quỹ Ford liên quan vấn đề Chất độc màu da cam và ô nhiễm dioxin 
cũng như những cuộc mạn đàm giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam liên quan đến vấn đề 
này, đặc biệt trong việc tài trợ các dự án. Ông Bailey sẽ đi cùng với Bà. Ngô Lệ Mai, quản lý 
chương trình tài trợ của Quỹ Ford tại Việt Nam từ năm 1997 đến nay. 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại www.MakeAgentOrangeHistory.org.  
 
Nếu Quý vị quan tâm đến hội thảo bàn tròn này, vui lòng đăng ký cho chúng tôi trước ngày 2 
tháng 11 năm 2010 tại: Donor@LINvn.org, hay tại số điện thọai: (848) 3824-6091. 
 

Hội thảo “Lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận”  
(ngày 18 tháng 11 năm 2010) 

 
Mục tiêu của hội thảo nhằm: 

- Hỗ trợ các NPOs trong việc thực hiện hoạt động một cách bền vững; 
- Giải thích điểm mạnh và phù hợp của việc lập kế hoạch chiến lược trong công tác 

phát triển; 
- Chia sẻ các nguồn tài liệu và dụng vụ cho các NPOs trong việc phát triển kế hoạch 

chiến lược của mình; 
- Phát huy sự hiểu biết chung và kết nối các tổ chức NPOs. 

Hội thảo sẽ được tổ chức tại nhà hàng Xu, 71 – 75 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM - lầu 1 từ 
08h30 đến 11h30 sáng Thứ Năm 18 tháng 11 năm 2010.  
 
Vui lòng đăng ký với chúng tôi tại npo@LINvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091. 

http://www.makeagentorangehistory.org/
mailto:Donor@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
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 Góc nhà tài trợ 
 

Chân thành cảm ơn nhà tài trợ trong tháng –  
Trường Quốc Tế Saigon Pearl! 

 
Thứ Bảy 25 tháng 09 năm 
2010, Trường Quốc Tế Saigon 
Pearl (ISSP) lần đầu tiên tổ 
chức Fun Fest and Book Fair, 
chọn Trung tâm LIN làm tổ 
chức nhận quỹ trong sự kiện 
này. ISSP là một trường mới 
nhưng đã thiết lập mối quan hệ 
đối tác với các tổ chức từ thiện 
trong cộng đồng. Và Trung tâm 
LIN hy vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ 
trường trong nổ lực này. 
 
Thứ Bảy vừa qua, 27/10/2010, 
Cô Dana Đoàn, cố vấn LIN, đã 

có buổi gặp các em học sinh và thầy cô giáo để giới thiệu về hoạt động của chúng tôi 
cũng như giúp các em tham gia vào một hoạt động vui nhộn nhằm học cách tham gia 
vào cộng đồng và làm thế nào để tạo sự khác biệt cho cộng đồng. ISSP cũng đã trao 
một tấm cheque 5,500,000 đồng tài trợ cho Trung tâm LIN. 
 
Chân thành cảm ơn các giáo viên và học sinh ISSP hỗ trợ cho chúng tôi! Và cảm ơn 
bạn Hà Mi – tình nguyện viên nhiệt tình của LIN – đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt sự 
kiện Fun Fest. 

 

  
 

 
 

 

Xin chúc mừng công ty Intel Việt Nam tổ chức Sự viện Khai trương Nhà máy 

sản xuất của mình vào ngày 29 tháng 10 năm 2010!!!! 
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Trung tâm LIN tài trợ giải bóng đá HOPE CUP 2010 
 

 
Thứ Bảy ngày 23 tháng 
10 năm 2010, tại sân 
bóng đá Evan, Tân Bình, 
giải bóng đá Cúp Hy 
Vọng 2010 đã khai mạc, 
đây là giải đấu mở rộng 
đầu tiên được tổ chức 
cho các đội bóng đến từ 
các mái ấm và trường 
quốc tế tại TP.HCM. 
Trung tâm LIN hân hạnh 
được tài trợ cho nhóm 5 
Giờ Sáng thực hiện giải 
đấu này. 
  
Mục đích của giải đấu là 
thông qua hoạt động vui 
chơi giải trí, giúp các em 
hoà nhập với cộng đồng 
và nâng cao sự tự tin về 

bản thân. Các hoạt động trong ngày được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho các “chàng 
trai nhỏ” tương tác và học hỏi lẫn nhau, cũng như với “người lớn” như ban tổ chức 
và nhà tài trợ. Một số hoạt động đáng chú ý như khởi động tập thể đầu giờ toàn giải 
đấu được dẫn dắt bởi câu lạc bộ bóng đá của Lãnh sự quán Mỹ, trò chơi tập thể đầu 
giờ chiều nhằm tăng cơ hội tương tác giữa các bạn nhỏ, và trận đá giao hữu giữa các 
em với nhà tài trợ vào cuối ngày. 
 
“Từng là trẻ con, tôi đồng cảm với các em về niềm háo hức được chơi bóng. Nó giúp 
chúng tôi phát triển tinh thần, thể lực và tình đoàn kết. Trẻ em có quyền được vui chơi 
giải trí, và chúng tôi giúp tạo ra cơ hội cho các em được tận hưởng quyền lợi đó”, anh 
Phạm Thành Nhơn, trưởng nhóm 5 Giờ Sáng chia sẻ. 
 
“Mỗi một giải đấu là một cơ hội cho trẻ em được khám phá và chia sẻ bản thân mình 
đến với cộng đồng. Tôi tin chính nhờ sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mà tất cả 
chúng ta có một cuộc sống bền vững và tốt đẹp hơn”, anh Lê Trung Hải, trưởng nhóm 
Những Ước Mơ Xanh chia sẻ. 
 
“Tổ chức vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, 
là một việc nên làm thường xuyên. Vì vậy, về phía Trung tâm LIN, chúng tôi rất sẳn 
lòng tiếp tục tài trợ và hỗ trợ cho giải đấu này nhằm tạo một sân chơi bổ ích và liên 
tục cho các em” anh Phạm Trường Sơn, điều phối viên chương trình cộng đồng 
Trung tâm LIN, cho biết thêm. 
 

 
Đại diện trung tâm LIN trao Cúp cho đội vô địch 
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Lễ hội Cabaret 2010 trao tài trợ 394 triệu đồng tại miền Nam! 
 
 

 
 
Sau khi sự kiện gây quỹ thành công vào ngày 11 và 12 tháng 09 năm 2010 mang tên 
Lễ hội từ thiện Cabaret 2010 - ALICE. Ban tổ chức đã ngồi làm việc với Trung tâm LIN 
về các bản hợp đồng tài trợ cho 3 tổ chức được chọn. Vì sự thành công ngoài dự kiến 
về gây quỹ, Ban tổ chức đã quyết định tài trợ toàn phần cho 3 tổ chức như sau: 
 

 
 

Thứ Ba, 09/11/2010, đại diện từ ba tổ chức này sẽ cùng tham gia với Ban lễ hội 
Cabaret 2010 trong buổi tiệc ký kết và trao quỹ tại nhà hàng Sesame TP.HCM. Buổi lễ 
này sẽ chiếu lại đoạn phim của đêm lễ hội với phần trình diễn câu chuyện Alice lạc vào 
xứ thần tiên. 
 
Từ tháng 5/2010, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ tư vấn về kỹ thuật cho Ban tổ chức lễ hội Cabaret 2010 từ tiến trình bầu chọn tổ 
chức trao giải đến việc thiết kế hợp đồng tài trợ. Kinh nghiệm là cơ hội tuyệt vời cho 
Trung tâm LIN trong việc tư vấn cho những nhóm/ tổ chức tài trợ cam kết tham gia một 
quá trình tuyển chọn công bằng và cởi mở nhằm mang lợi ích đến cộng đồng. 
 
Thông tin chi tiết về sự kiện và quá trình tuyển chọn đều có trên website của Lễ hội 
Cabaret tại: www.thecharitycabaret.com. Vui lòng liên hệ với Bà Kate Anderson tại 
(k8anderson@out-2.com) hay Bà Dana R.H. Doan (Dana@LINvn.org) trong trường hợp 
có câu hỏi hay thắc mắc gì liên quan đến việc tổ chức Lễ hội từ thiện này. 

1. Gia đình tình thương Tê Phan – số tiền 41 triệu đồng hỗ trợ cho các trẻ em khuyết 
tật, bại não và mồ côi cơ tiếp cận các hoạt động văn hóa thông qua: múa, hát, chơi 
đàn, ảo thuật và vẽ. Các lớp học này hầu hết được thực hiện tại Te Phan nhằm giúp 
cho các em tham gia học tập và không thể tham gia học tập cơ hội được tiếp cận 
với văn hóa nghệ thuật. 

2. Nhóm Sáng Tạo Trẻ (YCF), Phòng NCKH và QHQT, Trường Cao Đẳng Bến Tre – số 
tiền 175 triệu đồng cho việc nâng cao nhận thức về bảo vệ các loài chim quý tại Sân 
Chim Vàm Hồ tại Huyện Ba Tri, Bến Tre. YCG sẽ khuyến khích các thành viên cộng 
đồng trong việc bảo vệ môi trường, tập trung vào việc bảo vệ các lòai chim, phát 
triển và phân phối các tài liệu truyền thông về Sân Chim Vàm Hồ. 

3. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Thiện Chí, Bình Thuận – số tiền 178 triệu 
đồng xây dựng hệ thống nhà vệ sinh tại các trường mẫu giáo trên địa bàn 3 huyện: 
Đức Linh, Tánh Linh and HàmThuận Nam. Dự án cũng sẽ tăng cường việc giáo dục 
trẻ giữ gìn vệ sinh và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng đóng góp thực hiện 
dự án này. 

 

http://www.thecharitycabaret.com/
mailto:k8anderson@out-2.com
mailto:Dana@LINvn.org
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Tổ chức của bạn có quan tâm đến hoạt động tăng thu nhập? 
 
Tổ chức của bạn có vị trí tiện lợi không?  
Tổ chức của bạn có đủ phòng ốc và nhà kho để chứa đồ không?  
Và tổ chức của bạn có nhân viên hay tình nguyện viên có kỹ năng về tính toán?  
 
Nếu bạn trả lời CÓ cho tất cả 3 câu hỏi trên, bạn có thể quan tâm đến ý tưởng táo bạo đề 
xuất bởi một doanh nghiệp tài trợ và một tình nguyện viên của chúng tôi. 
 
Một nhà cung cấp địa phương chuyên quản lý việc vận chuyển quốc tế đã rộng lượng đề 
nghị cung cấp miễn phí dịch vụ vận chuyển hỗ trợ cho việc quản lý một “Cửa hàng giá rẻ” 
(Thrift Shop) nhằm phục vụ cho các gia đình có thu nhập thấp hay các nhóm yếu thế. Theo 
đó, các tình nguyện viên sống ở (và xung quanh) khu vực Quận 1 và 2 sẽ giúp chúng ta 
marketing, tiếp xúc và chuyển thông điệp cho cộng đồng nhà hảo tâm và nhà tài trợ. 
 
Có thể các bạn đã biết, Hội quán Đến với Nhau cũng đã từng khởi động ý tưởng này. Đây là 
những cửa hàng được mở ra để nhận những vật phẩm, đồ đạc đã qua sử dụng từ cộng đồng 
và bán lại với giá rẻ hay khuyến mãi cho các gia đình có thu nhập thấp hay/và các nhóm yếu 
thế. Lợi ích của dự án này là tăng thu nhập nhằm tạo ra nguồn quỹ hỗ trợ việc quản lý các 
hoạt động và chương trình của tổ chức. 
 
Nếu tổ chức bạn có quan tâm đến việc điều hành dự án này, vui lòng liên hệ với Trung tâm 
LIN tại NPO@linvn.org. 

 

LIN chia tay hai nhân sự trong Ban hội đồng và một nhân viên LIN 
 

 

Trong tháng 10 và tháng 11 năm nay, 
Trung tâm LIN chân thành thông báo về 
sự chia tay của hai thành viên hội đồng 
LIN sau đây: 
 

Cô Sara Jewett NIEUWOUDT 
Cô Tạ Thùy Châu 

 

Hai cô là những người đã có công đóng 
góp rất lớn trong việc xây dựng Trung 
tâm LIN vững mạnh và phát triển. 
 
LIN cũng trân trọng sự đóng góp của: 
 

Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú 

Cô Cẩm Tú (ngồi thứ 2 từ trái sáng), Cô Sara (ngồi thứ nhất 

từ phải sang), Cô Thùy Châu (ngồi thứ 2 từ phải sang) 
 

Tú gia nhập Trung tâm LIN từ tháng 09/2009 và đóng góp rất nhiều cho các hoạt động của 
LIN trong thời gian vừa qua. Hiện tại, Tú sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ Trung tâm LIN bán thời gian 
trong vòng 1 tháng trong khi chúng tôi tuyển dụng vị trí để thay thế cô. 
 
Thông tin tuyển dụng đã được đăng trên Vietnamworks, Facebook LIN và website của chúng 
tôi. Các bạn có quan tâm vui lòng nộp sơ yếu lý lịch và đơn tại info@LINvn.org. 
 

mailto:NPO@linvn.org
http://www.facebook.com/album.php?aid=248818&id=113456572301&saved#!/photo.php?fbid=456666932301&set=a.456625147301.248818.113456572301
http://www.linvn.org/index.php?mod=content&act=view&cid=23&section=news
mailto:info@LINvn.org
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Cơ Hội Dành Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận 
 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG  
CỦA CƠ QUAN VIỆN TRỢ AI LEN (IRISH AID) NĂM 2011-2012 

 
Ai Len là điểm đến học đại học và sau đại học bằng tiếng Anh hàng đầu thế giới. 
 
Chúng tôi viết thư này nhằm cập nhập về những học bổng của Đại sứ quán Ai Len tại 

Việt Nam trong năm học 2011-2012, được phát triển cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Việt Nam. Tôi gửi kèm theo đây bản tóm tắt hai chương trình học bổng cùng chi tiết các 

khóa học, quy trình xin học bổng và thời gian.  
 Chương trình Học bổng Irish Aid: dành cho các khóa học thạc sỹ về phát triển 

và xã hội ở nhiều trường đại học danh tiếng của Ai Len.  

 Học bổng IDEAS của Irish Aid:  dành cho các khóa học thạc sỹ về quản trị kinh 

doanh và tài chính tại Trường Quản trị Kinh doanh Michael Smurfit thuộc Đại học 

Tổng hợp Dublin.  
 
Học bổng của Irish Aid nhằm hỗ trợ các ứng viên không thể tiếp cận cơ hội học thạc sỹ 

ở nước ngoài. Ứng viên cần thể hiện cam kết trở lại Việt Nam sau khi hoàn thành khóa 

học nhằm đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.  
 
Chúng tôi đặc biệt khuyến khích đơn xin học bổng của các ứng viên là người dân tộc 

thiểu số, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của 

các ứng viên thuộc nhóm yếu thế đáp ứng tiêu chuẩn nhưng cần phải học thêm tiếng 

Anh để có thể nhận học bổng.  
 
Ứng viên tiềm năng có thể nhận thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, quá trình lựa chọn 

và các thông tin khác từ Đại sứ quán Ai Len (vui lòng liên hệ cô Hoàng Tú, số điện 

thoại: 04-39743291; fax: 04-3974-3295; e-mail: irishembassyhanoi@dfanet.ie).   
 
Học bổng bao gồm: vé máy bay hai chiều, học phí, bảo hiểm y tế, tiền ăn ở, trợ cấp ổn 

định cuộc sống, tiền sách vở và quần áo (nếu phù hợp). Học bổng chỉ dành cho cá 

nhân với thời gian học toàn thời gian kéo dài 12 tháng.  
  
Đại sứ quán duy trì hai trang web mà các ứng viên tiềm năng có thể quan tâm, đó là 
trang web của Đại sứ quán www.embassyofireland.vn và cổng thông tin điện tử của 
cựu sinh viên Việt Nam tại Ai Len www.vietnamirelandalumni.org, trong đó cung cấp 
thông tin hữu ích về việc học tập tại Ai Len. 

 

mailto:irishembassyhanoi@dfanet.ie
http://www.embassyofireland.vn/
http://www.vietnamirelandalumni.org/
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Quỹ Cộng Đồng và Chương trình 
Khuyến khích sự tham gia của Thanh niên Cộng đồng 

 
 

Quỹ tài trợ toàn cầu về dành cho các Quỹ cộng  

đồng (GFCF) hiện đang kêu gọi thơ tham gia 

chương trình Quỹ tài trợ 2010 từ các quỹ cộng 

đồng cá nhân, các cơ quan từ thiện cũng như các 

sáng kiến thành lập quỹ cộng đồng trong lãnh 

vực khuyến khích sự tham gia của thanh niên 

cộng đồng. 
 

GFCF đang tìm các cơ quan nộp đơn xin tài trợ nhằm hỗ trợ các hoạt động tăng cường 

tính hiệu quả và vai trò lãnh đạo trong lãnh vực khuyến khích sự tham gia và phát triển 

của thanh niên cộng đồng. Ưu tiên cho các dự án sau đây: 
 khuyến khích sự tham gia của thanh niên và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của họ 

trong cộng đồng thông qua việc trao quỹ cho các sáng kiến cộng đồng do thanh 

niên thực hiện và/hay có sự tham gia của thanh niên trong hệ thống quyết định 

chính sách liên quan đến quá trình thành lập quỹ. 
 tăng cường văn hóa tham gia và trách nhiệm về từ thiện cộng đồng trong thanh 

niên thông qua việc nâng cao sự đóng góp từ thanh niên địa phương cho cộng 

đồng mình.  
 tăng cường tiếng nói của thanh niên ở mức độ địa phương và giữa các nhà lập kế 

hoạch chiến lược của chính phủ. 
  

Tài trợ này sẽ nhắm vào các bước phát triển, phát huy khả năng và mục tiêu của tổ chức. 

Các hoạt động cho phép bao gồm: 
-       huấn luyện đội ngũ nhân viên, kết nối mạng lưới, giáo dục các vấn đề liên 

quan đến thanh niên và các biện pháp khuyến khích sự tham gia của thanh 

niên, các tác động địa phuơng, hỗ trợ từ chuyên gia và trao đổi kinh nghiệm 

đồng đẳng; 
-       các hoạt động tài trợ địa phương; 
-       các chiến lược gây quỹ, sự kiện cộng đồng; 
-       các quỹ tài trợ có thi đua hay các khỏan tài trợ kết hợp nhằm xây dựng một 

nguồn ngân sách tài trợ vững bền và/hay các hoạt động tài trợ. 
 

Hạn chót nộp thơ tham gia là ngày 30/10/2010. Hạn chót nộp đơn dự án là ngày 

22/11/2010. Vui lòng thăm website của chúng tôi để biết thêm chi tiết: GFCF’s 

website 

 

http://www.globalfundcommunityfoundations.org/
http://www.globalfundcommunityfoundations.org/
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  Thơ Gởi Những Ai Có Quan Tâm 

Tôi tên là Ngô Thị Năng.  

Tôi sinh năm 1982 tại Nghệ An, miền Bắc Việt Nam. Khi tôi lên 3 tuổi, chân phải của tôi bị 

bại liệt (polio). Do đó, tôi không thể di chuyển bằng chân này nữa. Bác sĩ nói rằng tôi đã bị bại 

liệt và cha mẹ tôi không cho tôi đến trường. Tuy nhiên, đến trường học là niềm hạnh phúc duy 

nhất của tôi lúc đó. Tôi đã cố gắng theo cách của mình để được đến trường với ước mơ sau này 

sẽ trở thành bác sĩ. Ước mơ này đã giúp tôi học giỏi và vượt qua những khó khăn trong cuộc 

sống. 

Khi tôi đậu cấp 3 năm 2000, tôi đã phải nhập viện mỗ chỉnh hình và ở trong bệnh viện điều trị 

hai năm. Tuy nhiên tình hình vẫn không khá hơn nhiều. Trong thời gian ở lại bệnh viện, mơ 

ước trở thành bác sĩ lại càng lớn mạnh và mãnh liệt hơn. Vào năm 2002, tôi đã thi đậu vào 

trường Đại Học Y dược ở quê nhà. Trong khi tất cả hồ sơ cần thiết cho việc học đã sẳn sàng, 
tôi lại nhận được một hung tin từ nguời hiệu trưởng là ông ta không cho phép tôi đi học vì tôi 

là người khuyết tật. Và một phần của bài kiểm tra là chạy bộ 100 mét trong vòng 11 giây. Tôi 

đã thật sự bị sốc! tôi đã cố gắng hết sức bằng mọi khả năng mình có để tiếp tục đi học. Tôi đến 

các Sở Y Tế, Sở Giáo Dục để giải thích việc đi học của mình nhưng câu trả lời cũng giống như 

vậy. Ước mơ trở thành bác sĩ của tôi đã tan thành mây khói. 

Rất lâu sau đó tôi mới lành lại vết thương đau lòng này và nhen nhóm hy vọng của mình. 

Năm 2003, cảm ơn sự giới thiệu của một người bạn, tôi bắt đầu học thêu. 

18 tháng sau, tôi có việc làm. Tuy nhiên, sau khi làm việc được 2 tháng, tôi cảm thấy không 
hài lòng với công việc này. Tôi tự nhủ “ước mơ trở thành bác sĩ của mình đã bị dập tắt?”. 
Năm 2004, một lần nữa, tôi học dược để thỏa mãn khát vọng của mình. Một năm sau, tôi đăng 

ký làm việc và bị từ chối một lần nữa. Sau đó, tôi lên TP.HCM để kiếm việc làm và tìm cơ hội 

tiếp tục việc học của mình. Cảm ơn sơ tấm lòng của sơ Thảo đã cho tôi sống tại Gia đình Hồng 

Ân. Từ năm 2005 đền 2007, tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thêu, dọn dẹp nhà cửa, cô 

giáo dạy phụ đạo, đánh máy nhằm kiếm tiền cho việc học của mình một ngày nào đó. Nhưng 

thật là khó khăn để học dược tại đại học đối với một người khuyết tật như tôi. Vì thế, tôi quyết 

định học kế toán. 

Trong năm đầu, tôi học và làm việc để kiếm tiền cho việc chi tiêu. Tôi làm dược sĩ cho một 

dịch vụ nha khoa, tôi chia thuốc cho một bác sĩ tư và cùng lúc đó là nghề thêu. Một năm sau 

đó, tôi không đủ thời gian cho việc học và làm việc cùng một lúc nữa. Thật may mắn tôi đã 

được Gia đình An Bình thông qua Sơ Thanh Lịch giới thiệu một học bổng từ DRD về 

“Chương trình Học bổng và Phụ Đạo” để tôi hoàn thành việc học của mình. 

Hiện tại, tôi thường tham gia các hoạt động và huấn luyện tại DRD, YDC, Families và PWDs 
để học hỏi và hòa nhập cuộc sống cũng như các kỹ năng xã hội. Tôi đang tìm kiếm cơ hội làm 

việc phù hợp với tình hình sức khỏe và khả năng của mình. Tôi mong muốn sống độc lập bằng 

tiền lương tự mình kiếm được chứ không muốn dựa vào gia đình và các tổ chức từ thiện nữa. 

Bạn có biết cách nào để hỗ trợ hay tư vấn cho tôi không? 


