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Sự kiện Cộng đồng LIN “Rút Ngắn Khoảng Cách” 

Chiều ngày 11/08/2012, hơn 250 vị khách đã tham dự sự kiện cộng đồng “Rút 
Ngắn Khoảng Cách” do Trung tâm LIN tổ chức tại Khách sạn Kỳ Hòa, Q.10, 
TP.HCM. Sự kiện đã thu hút nhiều nhóm khách khác nhau, bao gồm đại diện các 
tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế, doanh nhân người Việt và người 
nước ngoài, nhân viên các công ty địa phương và công ty đa quốc gia, nhân viên 
các lãnh sự quán, và nhân viên chính phủ. 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 08/2012 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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Thông qua sự kiện này, Trung tâm LIN đã gây quỹ được 57.931.288 đồng! Số 
tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các chương trình của LIN nhằm cải thiện kĩ 
năng và tính hiệu quả của các tổ chức phi lợi nhuận trong năm 2012-2013. 
Những chương trình này được cung cấp miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận 
địa phương đối tác của LIN đang giúp đỡ những người khó khăn ở TP.HCM. 

 

Trung tâm LIN xin trân trọng cám ơn các nhà tài trợ, các vị khách và tất cả các 
tình nguyện viên đã giúp LIN rút ngắn khoảng cách giữa những người sinh sống 
tại TP.HCM thông qua sự kiện này. 

Trung tâm LIN chân thành cảm ơn Global Fund for Community Foundations, các 
Quý công ty, các mạnh thường quân và các nhà tài trợ sau đây đã đồng hành 
cùng chúng tôi trong sự kiện này: 

 
Báo cáo Sự kiện Cộng đồng LIN ngày 11/08/2012 tại ĐÂY. 

Trung tâm LIN 

 

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Workshop/LIN%20Report_Narrow%20the%20Gap%20Community%20Event.pdf
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Hội thảo “Kế hoạch kế nhiệm dành cho tổ chức phi lợi nhuận” 
 

 
 
Sáng 31/08/2012, tại Học viện ERC, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, 60 nhân viên tổ chức 
phi lợi nhuận đã có dịp tìm hiểu và trao đổi về một khái niệm khá mới mẻ là “kế 
hoạch kế nhiệm”. Ông Ken Atkinson, chủ phần hùn/giám đốc điều hành công ty 
Grant Thornton Việt nam, đã trình bày ý nghĩa của một kế hoạch kế nhiệm là nhằm 
giảm thiểu rủi ro khi một hay những vị trí lãnh đạo của tổ chức phải rời khỏi tổ chức. 
Kế hoạch kế nhiệm được chia thành hai loại là Kế nhiệm khẩn cấp và Kế nhiệm 
toàn diện dài hạn để phòng ngừa toàn bộ rủi ro xảy đến trong hoạt động của một tổ 
chức. 
 
Theo Ông Ken thì không có một cẩm nang hay tài liệu tập huấn cho việc lập kế 
hoạch kế nhiệm và việc này đòi hỏi kinh nghiệm của từng loại tổ chức. Tuy nhiên, 
theo kinh nghiệm thì kế hoạch này phải có các yêu tố như: bắt đầu càng sớm càng 
tốt, phải có cam kết về thời gian, kết nối các giá trị của tổ chức, dựa trên quy trình ra 
quyết định và người kế nhiệm phải tham gia trong quá trình lập kế hoạch này. 
 
Sau giờ giải lao, đại diện Hội quán đến với nhau (một mô hình hoạt động công tác 
xã hội do bà Nguyễn Thị Oanh, một nhà hoạt động công tác xã hội nổi tiếng ở Việt 
Nam sáng lập), bà Nguyễn Thị Ngọc đã chia sẻ kinh nghiệm thành công và thách 
thức khi kế thừa Hội quán đến với nhau sau khi sự ra đi đột ngột của người lãnh 
đạo hội quán. Mặc dù, việc trao quyền và lập kế hoạch đã được phác thảo trong 
thời gian dài nhưng thực tế xảy ra hoàn toàn khác kế hoạch đề ra và với uy tín cao 
của người tiền nhiệm thì mọi việc hoàn toàn không dễ dàng cho đội ngũ kế nhiệm 
trong việc tiếp quản hoạt động của hội quán. 
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“Hội thảo này rất hữu ích và có ý nghĩa đặc biệt với Thảo Đàn do chúng tôi cũng 
đang trong giai đoạn suy nghĩ về việc kế nhiệm. Đây là lần đầu tiên tôi biết được kế 
hoạch này một cách chi tiết và bài bản để từ đây chúng tôi có thể tìm ra cách thức 
kế nhiệm cho tương lai của tổ chức” Bà Lê Thị Thu Thủy, giám đốc điều phối tổ 
chức chăm sóc trẻ em đường phố Thảo Đàn phát biểu tại hội thảo. 
 
Chân thành cảm ơn công ty Grant Thornton đã hỗ trợ trong việc trình bày hội thảo 
và Học viện ERC tài trợ địa điểm giúp cộng đồng phi lợi nhuận nâng cao năng lực 
của họ trong việc quản lý và quản trị tổ chức. 
 

 
 

Trung tâm LIN 
Tài liệu hội thảo: tải bài trình bày và tài liệu phát tay 

Họp nhóm Cố vấn phi lợi nhuận lần II 2012 
 

 
 
Sáng 26/07/2012, 17 nhân viên tổ chức phi lợi nhuận đã có cuộc họp thân mật tại 
một quán cà phê của quận 3 để thảo luận trước về những quan tâm và thắc mắc 
liên quan đến “Lập kế hoạch kế nhiệm của tổ chức phi lợi nhuận”.  
 
Đây là cuộc họp thứ II thuộc hoạt động Họp nhóm Cố vấn phi lợi nhuận do LIN tổ 
chức hàng quý nhằm cung cấp những thông tin cập nhật cho cộng đồng phi lợi 
nhuận, lắng nghe những ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ hoạt động của Trung 
tâm LIN dành cho cộng đồng này. 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
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Hội thảo về Giới và các vấn đề về Phụ nữ 
Thứ Ba, ngày 25 tháng 09 năm 2012 

 
Bối cảnh 
Dưới sự tài trợ của tổ chức GFCF cho vòng tài trợ tháng 12/2012, Trung tâm LIN mong 
muốn đem đến cho các tổ chức phi lợi nhuận TP.HCM cơ hội tìm hiểu thêm về vấn đề giới và 
phụ nữ trong bối cảnh của xã hội Việt Nam. 
 
Hội thảo đầu tiên tháng 9/2012 sẽ giới thiệu toàn cảnh những vấn đề liên quan đến giới và 
phụ nữ dưới cái nhìn toàn diện của người làm nghiên cứu và giảng dạy về vấn đề này. 
Thông qua hội thảo, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu chi tiết về Vòng tài trợ cộng đồng LIN 
tháng 12/2012 với chủ đề Phụ nữ dành cho các tổ chức đối tác. 
 
Mục tiêu 

 Nâng cao nhận thức và kêu gọi sự quan tâm đến các vấn đề về giới và phụ nữ đang 
gặp phải; 

 Truyền cảm hứng cho cộng đồng phi lợi nhuận chú ý đến các dự án dành cho phụ nữ 
và trẻ em gái; 

 Chia sẻ những dự án, bài học kinh nghiệm liên quan đến phụ nữ và giới; 
 Thông tin về Quỹ tài trợ cộng đồng tháng 12/2012 của LIN dành cho các tổ chức đối 

tác. 
 
Thời gian:  08h30 – 11h30 sáng ngày 25 tháng 09 năm 2012  

 
Địa điểm:  Sẽ thông tin cho những Anh/Chị đăng ký tham dự 
 
Người trình bày:  Bà Nguyễn Bảo Thanh Nghi, Trưởng Bộ Môn và Giảng viên, Bộ môn Kỹ 

năng và kiến thức Tổng quát, Đại Học Hoa Sen. 
 

Hoạt động tháng tới 

Khảo sát về Giới tại khu vực TP.HCM 
 
Từ ngày 17/07 đến ngày 08/08, Trung tâm LIN đã thực hiện một cuộc khảo sát trên mạng 

(online) và trên bảng hỏi về vấn đề giới. Khảo sát này được thiết kế để hiểu rõ hơn thái độ của 

người dân TP.HCM hiện nay về vai trò và kỳ vọng theo giới của họ. 
 
Bài trình bày báo cáo đầu tiên đã được chúng tôi cập nhật trên website của mình tại ĐÂY. 
 
Sau khi tham khảo bài trình bày này, các bạn có thể gởi những ý kiến đóng góp của mình tại 

volunteer@LINvn.org, tất cả các ý kiến đều được ghi nhận như đóng góp của bạn cho cộng 

đồng phi lợi nhuận. Cảm ơn sự hợp tác của bạn! 

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Gender%20survey%20-%20Report_VN.pdf
mailto:volunteer@LINvn.org
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Lễ trao giải “Cuộc thi Thử tài Doanh nghiệp 2012” 
Thứ Sáu, ngày 07 tháng 09 năm 2012 

 

 
 
Cuộc thi Thử tài Doanh nghiệp 2012 là sáng kiến của Trung tâm LIN nhằm kết nối các công 
ty quảng cáo với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương để giúp nâng cao kĩ năng truyền 
thông cho tổ chức. Từ tháng 6 đến tháng 8, năm đội đã làm việc với nhau để tạo ra sản 
phẩm và chiến lược truyền thông cho tổ chức. Ban giám khảo sẽ lựa chọn các đội có kết quả 
tốt nhất. Ba tổ chức phi lợi nhuận đoạt giải sẽ được nhận các phần thưởng là các gói dịch vụ 
làm truyền thông (như website, digital marketing, phiếu in ấn) để giúp họ đẩy mạnh nỗ lực 
gây quỹ; nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của công chúng đối với tổ chức. 
 
Cuộc thi tự hào được sự tài trợ của Quỹ Châu Á và hỗ trợ dịch vụ của TBWA Vietnam, Viivue 
và Event Channel.  
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Trung tâm LIN đang gây quỹ trên OneVietnam 
 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 

Cộng đồng LIN hiện đang 
triển khai các hoạt động rút 
ngắn cách biệt thông qua việc 

chia sẻ thông tin, huấn luyện 

và điều phối nguồn lực hỗ trợ 

cộng đồng phi lợi nhuận 
TP.HCM và các khu vực lân 

cận. Một cơ hội mới và thú vị 

cho LIN tham gia vào là 
OneVietnam, một website kết 

nối cộng đồng người Việt 

Nam trên toàn thế giới hỗ trợ 

việc phát triển cộng đồng tại 

Việt Nam. 
 

 
LIN hiện đang tham gia Thử thách gây quỹ online đầu tiên trên OneVietnam. Nếu 

chúng tôi gây quỹ bất kỳ từ tối thiểu 50 nhà tài trợ với bất cứ số tiền nào (thậm chí chỉ 1 đô 

la), chúng tôi sẽ được OneVietnam này chấp nhận gây quỹ trên website của họ trong tương 

lai. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền gây quỹ trên OneVietnam cho các dự án của LIN thực hiện 

tại TP.HCM với sứ mệnh Rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và xây dựng năng lực cho các tổ 

chức đang dấn thân vào các hoạt động phục vụ nhu cầu của cộng đồng. 
 
Chi tiết về Thử Thách trên OneVietnam là: 

 Tối thiểu 50 người khác nhau đóng góp cho LIN thông qua OneVietnam từ 22/08 đến 
19/09/2012. 

 Tất cả các khoản tiền đóng góp đều được công nhận. Số tiền tối thiểu là 1 đô la Mỹ. 

 Một khi chúng tôi được 50 người đóng góp, chúng tôi sẽ được chấp nhận gây quỹ trên 
OneVietnam trong tương lai. 

 Chúng tôi đã liệt kê một số dự án/dịch vụ mà LIN cung cấp tại website này trong trường 
hợp bạn muốn hỗ trợ cho những mục tiêu cụ thể hơn. 

 Việc ủng hộ chỉ được thực hiện bằng Thẻ tín dụng (Credit Card). OneVietnam sử dụng 
Stripe, một đối tác thứ 3 về việc bảo đảm thanh toán qua thẻ. Vì lý do an toàn, 
OneVietnam không lưu những thông tin tài khoản tín dụng của bạn. Tất cả mọi thông tin 
đều được bảo mật và quản lý bởi Stripe. 

 OneVietnam thu 5% phí căn bản để cung cấp dịch vụ này cho những tổ chức như LIN. Phí 
này sẽ được dùng cho việc chi trả phí của đối tác thứ 3 như bảo mật và in hóa đơn. Đối 
với tổ chức, như là LIN, để nhận được tiền, chúng tôi phải thông qua một nhà tài trợ tài 
chánh (fiscal sponsor) như là Give2Asia và phải chịu phí 7% nhằm bảo đảm các mạnh 
thường quân ở Mỹ có thể được giảm trừ thuế khi đóng góp khoản tiền tài trợ cho LIN. 

 Dịch vụ này cho phép các mạnh thường quân sống tại Mỹ nhận được khấu trừ thuế thu 
nhập cho các khoản đóng góp của họ do LIN chưa đăng ký tại Mỹ. 

 

http://www.linvn.org/
http://www.linvn.org/
http://www.onevietnam.org/
http://stripe.com/help/security
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Sức mạnh của Câu chuyện kể 
(Liêu Phương Chi dịch từ bài The power of Story Telling dưới sự đồng ý của Richard Male and 

Associates- RMA) 
 
 

Con người khi sinh ra ai cũng đều có nhu 

cầu được nghe và được kể lại những câu 
chuyện.Chúng tôi đang tích cực làm 

những việc dó rất là thú vị và có sức ảnh 

hưởng. Để truyền đạt sứ mệnh của bạn đến 

với những nhà hảo tâm tiềm năng, những 

tình nguyện viên, những người đưa tin, 

những doanh nghiệp hay những nhà tài 

trợ…. hãy kể cho họ nghe những câu 

chuyện của bạn! 

Tại RMA, chúng tôi thường hay nhắc nhở 

khách hàng và những cộng sự của mình về sức mạnh của việc kể chuyện. Sau đây là 10 lưu ý 

để bạn có thể củng cố khả năng lồng ghép những câu chuyện vào những sứ mệnh giao tiếp 

của mình, đi kèm với 1 vài trích đoạn để khẳng định tại sao những câu chuyện lại quan trọng 

như thế 

1. Hầu hết chúng ta được lập trình để trích dẫn những số liệu và thống kê. Là những 

người đi đầu trong lĩnh vực phi lợi nhuận, chúng tôi muốn được tin cậy và coi trọng trong 
thế giới “đầy lợi nhuận”. Chúng tôi cho là các tổ chức đoàn thể chỉ quan tâm đển những thứ 

có thể cân đong đo đếm được. Tất nhiên, những con số thì quan trọng, nhưng không nhất 

thiết phải đi theo chúng. “ Những câu chuyện là sự biến đổi đầy sáng tạo từ cuộc sống để 

làm nên 1 kinh nghiệm mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn và có ý nghĩa hơn. Chúng là những 

phương tiện cho sự giao tiếp của con người.”( Robert Mckee) 

2. Việc kể chuyện là cầu nối quan trọng giữa các nền văn hóa với nhau, là 1 phương thức 

bất tận làm cho những người xa lạ trở nên gần gũi. Một câu chuyện có thể là một mở đầu 

hoặc là một cái kết hoàn hảo cho 1 bài diễn văn - hoặc trước khi bạn bắt đầu truyền tải đoạn 

powerpoint đầy những dữ liệu. “ Đã có những nền văn minh vĩ đại không cần dùng đến cái 

bánh xe, nhưng không có nền văn minh nào là không kể những câu chuyện.” (Ursula K. 

LeGuin) 

3. Việc kể chuyện có thể đặc biệt hiệu quả trong việc thu về những đóng góp chủ chốt 
hoặc thu phục được các nhà tài trợ và giới truyền thông. “ Những câu chuyện là cái cách 
chúng ta học hỏi được. Việc kể chuyện là cách hiệu quả nhất để đưa những ý tưởng vào 

trong thế giới ngày nay.”(Robert McKee) 

4. Con người đã quá quen thuộc với những thông điệp gửi đi bằng in ấn, điện tử và lời 
nói, vì thế 1 câu chuyện lại giúp cho tổ chức của bạn trở nên nổi bật. Hãy đề nghị những 

người mà bạn phục vụ tham gia vào 1 buổi họp mặt những nhà tài trợ và hãy bảo họ trực 

tiếp kể những câu chuyện của chính mình, đó có thể là 1 cách rất hiệu quả.” Chúng ta có thể 

kể cho người khác điều mơ hồ mà chúng ta đúc kết được từ những kinh nghiệm trước,nhưng 

 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://richardmale.com/the-power-of-storytelling-2/
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rất khó để cho người khác có thể học hỏi được từ những điều ấy. Chúng ta gặp khó khăn khi 

phải nhớ những điều trừu tượng ấy, nhưng chúng ta lại có thể nhớ được những câu chuyện 

hay.”( Roger C. Shank) 

5. Nhận thức rằng“tại sao” và “như thế nào”trong sứ mệnh phi lợi nhuận của bạn mạnh 

mẽ và ý nghĩa hơn là đang làm “cái gì”. Hãy chú ý đã bao lần bạn lặp lại mục tiêu của bạn  

trong các bài diễn văn“ Chúng ta làm cái này và chương trình này”. Đó chính là “ cái gì”. 

Hãy cố gằng tập trung vào “ tại sao” và “ như thế nào”. “ Nếu bạn kể nó cho tôi nghe, thì 

đó chỉ là 1 bài tập làm văn. Nếu bạn để cho tôi thấy, thì đó lại chính là 1 câu chuyện” 

(Barbara Greene) 

6. Dành thời gian cho thính giả của bạn được hỏi và trả lời. Một khi bạn đã trồng 1 hạt 

giống trong suốt 1 câu chuyện, bạn hãy cố gắng nhiều để giữ lấy nó. Một câu chuyện hay sẽ 

thúc đẩy 1 cuộc trò chuyện mà vốn dĩ bạn sẽ không có được nếu không nhờ có nó. “ Những 

câu chuyện đều có sức mạnh. Chúng làm thích thú, say mê, xúc động, dạy bảo, truyền cảm 

hứng, thúc đẩy và đầy thách thức.”( Janet Litherland) 

7. Dành hẳn ra 5 phút để kể chuyện cho mỗi cuộc họp mặt ban ngành. Không phải câu 

chuyện nào cũng để lại ấn tượng với từng người, nhưng dần dần mỗi thành viên sẽ nhận ra 

rằng 1 câu chuyện cụ thể là cái mà họ thấy thoải mái để đi kể lại trong cộng đồng. Đây là 1 

công cụ quan trọng để biến ban ngành đó trở thành những nhà đại sứ và những nhà ủng hộ 

cho sứ mệnh của bạn. “ Những câu chuyện là vũ khí lợi hại nhất trong cả kho vũ khí mà 1 

nhà lãnh đạo có được.” ( Howard Gardner) 

8. Bạn có thể biết đấy, nhưng có thể đã không kể lại câu chuyện hay nhất về tổ chức phi 
lợi nhuận của bạn - hoặc có thế là bạn không biết thật. Công việc hằng ngày có thể đã cản 

trở bạn đến giao tiếp trực tiếp hay gián tiếp với những người mà bạn tiếp xúc. Hãy chắc 

chắn rằng đã đề nghị các nhân viên và các tình nguyện viên chia sẽ những câu chuyện của 

họ với bạn. Công đồng sẽ trở nên thế nào nếu như tổ chức của bạn không tồn tại? Điều gì 

làm bạn không thể quên được nhất mà  khách hang, tình nguyện viên hay 1 đứa trẻ đã từng 

nói với bạn?  Hãy quay về nghiên cứu hoặc hỏi người sáng lập tổ chức của bạn. Chú ý 

những câu chuyện bạn đã kể khi bạn bè của bạn ngồi bên cạnh và hỏi, “ Công việc có gì mới 

không?” 

9. Tại sao bạn lại không kể ra những câu chuyện hay nhất của bạn? Có lẽ bạn nghĩ rằng 

nó sẽ không thể hiện được 1 hình ảnh chuyên nghiệp đến với người đưa tin hay nhà tài trợ, 

hoặc có lẽ là bạn nghĩ rằng chia sẻ câu chuyện của bạn là thiếu tôn trọng khách hàng. Bạn 

cũng có thể có suy nghĩ này khi bị buộc phải “nói ra tất cả” ( ví dụ trong 1 bài tổng kết đầy 

những sự kiện ) về tổ chức phi lợi nhuận của bạn khi nói chuyện với người mới đến. Đây là 

tất cả những rào cản mà có thể vượt qua được nếu có ý thức và sự chuẩn bị. Cuối cùng 

thì,đều rất là có giá trị nếu như lồng ghép những câu chuyện  vào trong mỗi trường hợp. 

10. Một người  giỏi kể chuyện  thì linh động và dễ thích nghi. Hãy sẵn sàng thay đổi khi 

thời điểm không thích hợp. Hãy sằn sàng đi theo những con số, những sự kiện …mà người có 

xu hướng suy nghĩ bằng não trái trong các thính giả của bạn sẽ phản ứng lại. Hãy sẵn sàng 

lắng nghe nếu như có nhà hảo tâm muốn chia sẻ câu chuyện của chính anh/ cô ấy. 
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Nghiên cứu về tình dục thanh 

niên tại Việt Nam 

 

Được sự hỗ trợ của UNESCO và Bộ giáo dục và đào tạo, CCIHP tiến hành cuộc khảo sát 

về tình yêu và tình dục trong thanh thiếu niên, như là một phần của một nghiên cứu để 

tìm hiểu kiến thức, thái độ và thực hành liên quan đến tình dục ở vị thành niên và thanh 

niên Việt Nam.  
 
Đối tượng tham gia: trong đô ̣tuổi từ 15 - 24 tuổi. 
 
Kết quả điều tra sẽ phục vụ để cải thiện và mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục tình dục 

cho thanh thiếu niên tại Việt Nam. 
 
Việc tham gia khảo sát là hoàn toàn TỰ NGUYỆN và VÔ DANH. Trong cuộc khảo sát, 
các bạn sẽ được hỏi các câu hỏi liên quan đến các yếu tố xã hội (tuổi, nơi sinh sống, ..), 

hành vi, trải nghiệm của bạn về tình yêu, tình dục, những biện pháp an toàn trong quan hệ 

tình dục cũng như sự trao đổi của bạn với bố mẹ, thầy cô , bạn bè về tình yêu, tình dục.  
 
Viêc̣ tham gia nghiên cứu là hoàn toàn tư ̣nguyêṇ và bí mâṭ . Sẽ không có bất cứ thông tin 

cá nhân nào được thu thập hoặc tiết lộ khi tham gia nghiên cứu . 
 
Thông tin nghiên cứu có taị đường link: http://surveymonkey.net/s/TDTN 

Mọi thắc mắc liên quan đến nghiên cứu  này, vui lòng liên hê ̣với nhóm nghiên cứu taị điạ 

chỉ: ccihp@ccihp.org 
  

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 

http://surveymonkey.net/s/TDTN
mailto:ccihp@ccihp.org
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LIN tham dự Hội thảo của Hội luật gia – UNDP về trao quyền pháp 

lý cho người nghèo 
 (Hà Nội, 27 - 29 tháng 8, 2012) 

 
Trong 3 ngày từ 27 – 29/08/2012, Hội luật gia Việt Nam (VLA) và Chương trình Phát triển LHQ 
(UNDP) đồng tổ chức Hội thảo về trao quyền pháp lý cho các đối tác khu vực Asia. Buổi họp có 

khoảng 70 tham dự viên đại diện cho khối chính phủ, trường đại học, UNDP và các tổ chức phi 

lợi nhuận (NPO) trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam, Thái Lan, 
Indonesia, Mông Cổ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Miến Điện. 
 
Một trong những trọng tâm của buổi hội thảo này là việc xem xét vai trò của các tổ chức ngoài 
nhà nước trong việc trao quyền pháp lý cho người nghèo và các nhóm thiệt thòi khác. Các tổ 

chức VNGO cũng được mời trình bày về hoạt động của họ và ban tổ chức cũng mời các VNGO 

này tham gia vào việc đóng góp về trao quyền pháp lý trong tương lai. Trong số các tổ chức tại 

TP.HCM tham gia hội nghị, ngoài LIN, chúng tôi nhận thấy có DRD, Trung tâm Tương Lai và 

chương trình Thảo Đàn. 
 
Tại hội thảo, các tham dự viên đã có cơ hội học hỏi nhiều loại hình dự án trao quyền pháp lý 
khác nhau trên toàn Việt Nam được điều hành bởi chính phủ, các trung tâm hỗ trợ pháp lý và/hay 
tổ chức phi chính phủ. Ví dụ như đài phát thanh công cộng mà mọi người có thể đặt câu hỏi về 

để được tư vấn vấn pháp luật được Viện nghiên cứu chính sách, luật và phát triển thực hiện. 

Chúng tôi cũng được biết về chương trình giáo dục pháp lý địa phương được áp dụng tại các 
trường đại học Việt Nam, trong đó bao gồm cả ĐH Luật TP.HCM và ĐH Kinh tế - Luật 

TP.HCM. Chương trình này đem đến cơ hội học tập cho sinh viên thông qua việc tư vấn pháp 

luật miễn phí cho những người thiệt thòi và các sinh viên đều được những giảng viên đại học 

hướng dẫn. Chủ tịch của tổ chức CSAGA, một tổ chức NPO tại Hà Nội bảo vệ quyền của phụ nữ 

và trẻ em khỏi việc bị phân biệt đối xử và kỳ thị, đã chia sẻ những trãi nghiệm và chiến lược của 

họ để xây dựng một chương trình trao quyền hiệu quả thông qua việc làm đối tác với truyền 

thông đại chúng, luật sư và chính phủ. 
 

“Chúng tôi là tổ chức nhỏ, chúng tôi cần làm việc với chính phủ, truyền thông để tạo 

ảnh hưởng lớn hơn… Trong việc xây dựng mối quan hệ với luật sư và truyền thông, 

CSAGA đã bắt đầur ất nhỏ và từ từ xây dựng mạng lưới của mình… cũng như chúng tôi 

không dựa hoàn toàn vào truyền thông truyền thống. Chúng tôi cũng tạo ảnh hưởng 

online… Truyền thông ít khi tiếp cận với người dân và chúng tôi phải chủ động cung 

cấp thông tin cho họ. Chúng tôi giúp họ gặp gỡ những nạn nhân của bạo lực gia đình để 

họ có thể lắng nghe và hiểu về những câu chuyện này… Chúng tôi cũng có một hệ thống 

chuyển gởi… nếu tôi không thể lên TV được hay trình bày với phóng viên được, tôi có 

thể chuyển gởi họ cho các chuyên gia/nguồn lực khác” 
- Bà. Nguyễn Vân Anh, Chủ tịch CSAGA 

 
Các nhóm luật sư từ Bình Thuận và Lâm Đồng chia sẻ các ví dụ gần đây trong việc giúp đỡ các 

nhóm thiệt thòi trong việc đòi quyền sử dụng đất (như nông dân ở Bình Thuận và các cộng đồng 

người dân tộc ở Lâm Đồng). 
 
Ngày thứ hai của hội thảo, UNDP và VLA đã tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin về một dự án 
có ngân sách 1.2 triệu đô trong 3 năm hỗ trợ VLA và các tổ chức XH trong việc trao quyền pháp 

lý cho người nghèo và các nhóm thiệt thòi tại Việt Nam. Thông cáo báo chí cho thấy “dự án mới 

này sẽ tăng cường hỗ trợ pháp lý và trao quyền pháp lý cho người nghèo. Dự án cũng sẽ giúp 

nâng cao năng lực cho VLA trong việc vận động chính sách và ban hành luật dựa trên vận động 

thông qua bằng chứng, thu thập dữ liệu và nghiên cứu. Cùng thời điểm đó, dự án cũng mong 
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muốn phát huy mối quan hệ đối tác giữa các tổ chức XH và VLA nhằm xác định những bất công 

xã hội và nâng cao trao quyền pháp lý cho người nghèo” 
 
Tại hội thảo, LIN đã thu thập 2 cuốn sách hay cho thư viện của chúng tôi, cả hai đều có bản mềm 

tại trang web của UNDP: 
 

 Programming for Justice: Access for All (A Practioner’s Guide to a Human Rights-Based 
Approach to Access to Justice (UNDP 2005 – EN only) 
http://www.apjrf.com/APJRF%20Content/UNDP%20-
%20Programming%20For%20Justice%20-%20Access%20For%20All.pdf 

This Guidebook was written for UNDP staff responsible for programmes to secure the 
rights ofpeople afflicted by poverty and other disadvantages in developing countries. 
Nevertheless, the book is written in such a way that it can help staff from not-for-profit 
organizations to do the same. The handbook includes practical examples from many 
countries, including Vietnam, to illustrate its themes. 
 

 Access to Justice Assessments in the Asia Pacific: A Review of Experiences and Tools from the 
Region (UNDP 2011 – EN only) 

http://www.snap-undp.org/eLibrary/Publications/A2J_Assessments.pdf 
The report analyzes approaches, strategies, methodologies and tools used in over 23 
access to justice assessments conducted over the past decade (2000–2010) in 15 
countries, including Vietnam. Its purpose is to assist practitioners in conducting and 
improving access to justice assessments. It lays out why and how access to justice 
assessments can serve a means of understanding and identifying people’s justice needs, 

their barriers of accessing justice, as well as their capacity gaps and structural problems, 
encompassing legal, as well as social, economic, political and cultural challenges. 

 
Các tổ chức có thể tìm hiểu thông tin và mượn các tài liệu liên quan (cả tiếng Việt và tiếng Anh) 
tại văn phòng LIN trong giờ hành chánh. 

http://www.apjrf.com/APJRF%20Content/UNDP%20-%20Programming%20For%20Justice%20-%20Access%20For%20All.pdf
http://www.apjrf.com/APJRF%20Content/UNDP%20-%20Programming%20For%20Justice%20-%20Access%20For%20All.pdf
http://www.snap-undp.org/eLibrary/Publications/A2J_Assessments.pdf
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Truyền Thông Cho Hình Ảnh 

Tích Cực Của Các Tổ chức Xã 

Hội Dân Sự Việt Nam 

 
 
Để bắt đầu chuỗi các hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh tích cực của các tổ chức xã hội dân sự 

(XHDS), Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức hội thảo “Truyền 

thông vì hình ảnh tích cực của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam”.  
 

1. Mục tiêu của hội thảo: 
 Xác định các yếu tố tác động đến hình ảnh tích cực của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam,  

 Cơ sở để xây dựng chiến lược truyền thông của tổ chức để hiện thực hóa tầm nhìn của tổ 

chức,  
 Phát triển cơ chế hợp tác giữa các tổ chức XHDS và giới truyền thông đại chúng. 

 
2. Đối tượng tham gia hội thảo: 

Do đặc thù của chương trình hội thảo liên quan đến việc phát triển chiến lược truyền thông tổ 

chức, đối tượng tham dự hội thảo là lãnh đạo của các tổ chức.  
 

3. Thông tin về hội thảo:  
Chuỗi hội thảo sẽ được thực hiện ở ba vùng Bắc – Trung – Nam. Hội thảo lần này được tổ 

chức cho các tổ chức có địa bàn hoạt động hoặc trụ sở ở các tỉnh miền Nam.  
 Thời gian: Hội thảo sẽ được tổ chức từ 8h00 – 12h00 sáng, ngày 18/09/2012.  
 Địa điểm hội thảo: Hội thảo sẽ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ 

thông tin tới các tổ chức đăng ký tham gia chương trình một tuần trước khi hội thảo diễn ra. 
 
4. Để đăng ký tham gia chương trình, xin gửi các thông tin sau: 

Họ và tên: 
Chức vụ: 
Tổ chức và địa chỉ liên hệ: 
Lĩnh vực hoạt động của tổ chức (nêu những mảng hoạt động chính của tổ chức): 
Nhu cầu hỗ trợ tài chính (cụ thể về đi lại, ăn, ở): 

 
cho ban tổ chức theo địa chỉ sau: 

 Anh Hoàng Huy Thành: để đăng ký tham gia chương trình hội thảo và các thông tin liên 

quan đến hậu cần; 
Email: hhthanh@isee.org.vn; phone: 04. 6273 7933 

 Chị Trần Chung Châu: để giải đáp các câu hỏi liên quan đến nội dung chương trình; 
Email: tcchau@isee.org.vn; phone: 04. 6273 7933 

mailto:hhthanh@isee.org.vn
mailto:tcchau@isee.org.vn


14/14 

 


