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Video Clip giới thiệu hoạt động của Trung tâm LIN 
Với sự hỗ trợ của công ty Sudes-Đông Nam Production và công ty DIGIPOST, đội ngũ 
LIN đã thực hiện thành công Video Clip giới thiệu hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát 
triển Cộng đồng LIN nhằm đem đến cho các bạn một cái nhìn toàn diện về tất cả dịch vụ 
mà chúng tôi mang lại cho cộng đồng dân cƣ TP.HCM, Việt Nam. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn các tình nguyện viên, đại diện tổ chức và đối tác đã giúp 
chúng tôi thực hiện video clip này. 

Bạn đã từng biết về LIN hay chƣa từng biết về LIN! Hãy xem video clip này để tìm hiểu 
thêm về hoạt động, dịch vụ, cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên LIN. 

Xem video tại Trang Youtube của LIN và Blog của LIN. 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 05/2012 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật trong tháng 6: 

Bà Nguyễn Trần Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT Trung tâm LIN 

http://www.youtube.com/watch?v=b-zEEXjDpTM&list=LLzkwoRW2jB818KA0uvf80sA&feature=mh_lolz
http://lincenter.wordpress.com/2012/05/24/video-clip-hoi-thao-nghe-thuat-de-se-chia-the-art-of-expression-workshop/
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Hội thảo “Nghệ thuật để sẻ chia” 
 

Sáng thứ Hai 
14/05/2012, kết hợp 
với đội ngũ Life Art, 
Trung tâm LIN đã tổ 
chức hội thảo “Nghệ 
thuật để sẻ chia” 
với 34 tham dự viên 
đến từ các tổ chức 
và nhóm phi lợi 
nhuận trên địa bàn 
TP.HCM. Cô Phan Ý 
Ly, giám đốc tổ chức 
Life Art, cùng đồng 
nghiệp đã hƣớng 
dẫn nhiều bài tập 
mang tính sáng tạo 
và tham gia tích cực 
trong hội thảo này. 

Hội thảo đƣợc tổ chức trong một 
phòng sử dụng để học nhảy, các học 
viên đƣợc ngồi dƣới đất và đi lại 
quanh một không gian rộng rãi. Mở 
đầu, mỗi tham dự viên đƣợc yêu cầu 
giới thiệu tên cùng một hành động 
ngẫu hứng bất kỳ và mọi ngƣời đều 
phải lập lại hành động đó cho đến khi 
tất cả đều đƣợc giới thiệu tên. Tiếp 
đến, tất cả đƣợc di chuyển tự do 
quanh phòng theo 3 tốc độ đi chậm, 
vừa, nhanh và sau đó họ bắt cặp với 
nhau theo hƣớng dẫn của Cô Ly. Các 
cặp làm quen và chia sẻ với nhau 3 
điều mà mọi ngƣời thƣờng biết về 
mình cùng 3 điều bí mật ít ai biết. Cuối 
cùng của hoạt động này, các cặp đều 
đƣợc lần lƣợt chia sẻ trƣớc cả nhóm 
sau 5 phút tìm hiểu nhau. 

Sau đó, nhóm đƣợc chia thành 5 
nhóm nhỏ và đƣợc yêu cầu biểu diễn 
hình thể một chiếc xe đạp đang chạy 

với thành phần của xe là các thành 
viên trong nhóm. Các nhóm đều rất 
sáng tạo trong việc tạo ra xe đạp đồ 
chơi, xe martin sáng tạo, xe 4 bánh… 
và nói lên ý nghĩa của mình. 

Sau giờ giải lao, các nhóm nhỏ đƣợc 
yêu cầu phải thể hiện một hoạt cảnh 
không lời và “đông cứng” về gia đình. 
Tất cả các nhóm đều có suy nghĩ sáng 
tạo khác nhau rất hay thể hiện hình 
ảnh của một gia đình hạnh phúc, có 
mâu thuẩn, con cái, ông bà… Và các 
nhóm đƣợc yêu cầu chia sẻ lý do tại 
sao mình lại chọn thể hiện hình ảnh 
này. 

Cuối cùng, các thành viên trong 3 
nhóm đƣợc yêu cầu chia sẻ những 
khó khăn gặp phải trong gia đình và 2 
nhóm còn lại chia sẻ các khó khăn 
trong công việc. Sau đó, mỗi nhóm 
chọn một khó khăn tiêu biểu của nhóm 
mình và trình diễn bằng múa rối. Sau 
mỗi phần múa rối, các tham dự viên 

 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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sẽ đóng góp ý kiến cho nhân vật rối về 
cách nào để giải quyết khó khăn đó. 

“Tôi rất vui và mong muốn sẽ được 
tham gia nhiều hội thảo như thế này, 
vì nó mang lại cho tôi nhiều hình thức 
tiếp cận và làm việc mới với thân chủ. 
Hình thức ứng dụng nghệ thuật vào 
quá trình làm việc với con người là 
hình thức mới, lạ và hấp dẫn. Chúng 
tôi được trải nghiệm một cách nhẹ 
nhàng và dễ tiếp thu.” Chị Nguyễn Thị 
Thủy, tổ chức E&D. 

Đây là hội thảo tham gia tích cực 
đƣợc Life Art giới thiệu đến cộng đồng 

các tổ chức phi lợi nhuận trong chuổi 
hội thảo tại TP.HCM của mình với sự 
hỗ trợ từ Trung tâm LIN. Các phƣơng 
pháp và kỹ năng sử dụng trong hội 
thảo đều có thể áp dụng để gợi mở, 
khuyến khích sự chia sẻ khi làm việc 
với bất cứ vấn đề nhạy cảm hay khó 
nói nào.  

Với sự thành công của hội thảo này, 
Trung tâm LIN sẽ tiếp tục mang lại 
những hội thảo, khóa tập huấn và sự 
kiện tƣơng tự để nâng cao tính sáng 
tạo và chủ động hỗ trợ các hoạt động 
của cộng đồng phi lợi nhuận.

  
Trung tâm LIN 

Video clip hội thảo “Nghệ thuật để sẻ chia” 

 

 
 

Chương trình Phủ Sóng Yêu Thương 
Với sự ra mắt của chƣơng trình Phủ Sóng Yêu Thƣơng do TW Hội Chử Thập Đỏ VN 
kết hợp với công ty MobiVí, cộng đồng phi lợi nhuận sẽ dễ dàng gây quỹ từ mọi ngƣời 
dân Việt Nam qua tin nhắn từ máy điện thoại di động. Trung tâm LIN đã tham gia 
chƣơng trình từ lúc thử nghiệm với mã số 555 và mong muốn các tổ chức phi lợi nhuận 
khác có thể tiếp cận bằng cách tham gia làm đơn vị thụ hƣởng trong chƣơng trình này. 

Nếu các tổ chức mong muốn tham gia, hãy ĐĂNG KÝ ĐƠN VỊ THỤ THƢỞNG 

http://linfoundation.wordpress.com/2012/05/24/video-clip-hoi-thao-nghe-thuat-de-se-chia-the-art-of-expression-workshop/
http://phusongyeuthuong.org/cac-don-vi-thu-huong/dang-ky
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Tập huấn “Viết báo cáo dự án tài trợ” 
 

Sáng thứ Năm, 31 
tháng 05 năm 2012, 
14 đại diện các tổ 
chức nhận tài trợ của 
LIN đã tham gia vào 
buổi tập huấn “Viết 
báo cáo dự án tài 
trợ” tại văn phòng 
công ty HCG, Q.1, 
TP.HCM. 

Bà Elizabeth Phạm, 
giám đốc dịch vụ Tƣ 
vấn Từ thiện Chiến 
lƣợc LIN, đã bắt đầu 
bài trình bày bằng 
việc giới thiệu những 
nhân tố trong việc 
viết báo cáo tài trợ nhƣ: các thành phần quan trọng của báo cáo tài trợ, quy trình 
viết báo cáo, chỉ số thành công, dẫn chứng các trƣờng hợp và kinh phí hoạt động… 

Sau đó, chị Đặng Thu Hƣơng, tổ chức 5gio sang, đã chia sẻ kinh nghiệm làm báo 
cáo dự án Đá bóng dành cho các trẻ em thiệt thòi do LIN tài trợ năm 2010 và 2011. 
Trong khi thực hiện, 5gio sang đã chia sẻ bài học trong việc tận dụng những khảo 
sát nhỏ thông qua phỏng vấn bảng hỏi nhằm đánh giá sự hài lòng của ngƣời thụ 
hƣởng và việc vận dụng các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chƣơng trình. Sau giờ 
giải lao, các tham dự viên đã thực hành viết báo cáo dự án tài trợ sử dụng mẫu của 
Trung tâm LIN. Đây là khóa tập huấn trong khuôn khổ tài trợ của GFCF cho Quỹ tài 
trợ cộng đồng LIN 2011 – 2012. 

 “Nếu tập huấn này được thực hiện trước kia thì tôi nghĩ báo cáo tài trợ của chúng 
tôi gởi cho LIN sẽ chắc chắn tốt hơn. Qua tập huấn, tôi nhận thấy là mình thực hiện 
dự án rất nhiều và thành công nhưng cần phải có kỹ năng và kinh nghiệm đễ diễn tả 
trong báo cáo” Cô Lƣu Kim Cúc, chủ nhiệm CSXH Bình Lợi thật tình chia sẻ. 
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Hội thảo bàn tròn dành cho các nhà từ thiện phát triển cá nhân và gia đình  
Thứ Tư, ngày 11 tháng 07 năm 2012 

 
Bối cảnh 
V{o lúc 12h00 đến 14h00 tại quận 1, LIN tổ chức một hội thảo b{n tròn (sử dụng tiếng Anh) 
d{nh cho những nh{ t{i trợ c| nh}n v{ gia đình có t}m huyết trong việc đóng góp từ thiện 
h{ng năm tối thiểu 200 triệu đồng.  
Buổi gặp th}n mật n{y l{ một cơ hội để ph|t triển c|c mục tiêu v{ chiến lược về từ thiện 
ph|t triển (philanthropic) được điều phối bởi một chuyên gia từ thiện ph|t triển quốc tế - 
Ông Maurice Machenbaum, Đồng s|ng lập/Gi|m đốc của tổ chức tư vấn từ thiện ph|t triển 
WISE có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ và cũng có văn phòng tại TP.HCM. 
 
Mục tiêu 
Tham dự viên sẽ hiểu hơn về c|c vấn đề t|c động đến kết quả của việc t{i trợ trong một tiến 
trình nhóm năng động cho phép việc chia sẻ đồng đẳng. Học được c|c c|ch tiếp cận kh|c 
nhau về từ thiện ph|t triển nhằm giúp n}ng cao sự đồng tư cho cộng đồng của họ. H~y tham 
gia để: 

 Thiết lập chiến lược đóng góp; 
 Đ|nh gi| v{ đẩy mạnh c|c chiến lược đóng góp hiện có; và/hay 
 Làm tốt hơn với c|c đóng góp m{ bạn đang thực hiện vì mục đích từ thiện. 

 
Chi phí tham dự sự kiện n{y l{ 400,000 đồng bao gồm buổi trưa (phần ăn v{ nước uống). 
Nếu bạn hay gia đình bạn đủ khả năng góp đóng tối thiểu 10,000 đô la Mỹ một năm, vui 
lòng đăng ký (Họ v{ Tên, Nghề nghiệp, Email & ĐTDĐ, l{m từ thiện lần đầu hay đ~ có kinh 
nghiệm) tới email cho cô Liz Phạm tại Donor@LINvn.org, hay điện thọai: (08) 3824-6091. 
Lưu ý: Theo chương trình có thảo luận nhóm nhỏ về cách thức làm từ thiện chiến lược nên 
chúng tôi giới hạn số lượng tham dự là 15 người. Nhấp chuột vào từ thiện chiến lược đang 
phát triển tại Châu Á nếu bạn mong muốn học hỏi thêm 
 
Hội thảo b{n tròn n{y được dời lại do số lượng đăng ký chưa đủ. 
 

Tập huấn kỹ năng sử dụng vi tính và internet từ Intel 
Ngày 13 và 14 tháng 06 năm 2012 

 
Ngày:   13 v{ 14 th|ng 06 năm 2012 
Thời gian:  Từ 08h00 đến 11h30 
Địa điểm:  Email cho những người đ~ đăng ký 
Đăng ký:  Đ}y l{ tập huấn dời lại từ th|ng 3 nên danh s|ch đăng ký đ~ đủ người.

Hoạt động tháng tới 

mailto:Donor@LINvn.org
http://www.eiumedia.com/index.php/latest-press-releases/item/211-philanthropic-giving-in-asia-expected-to-grow-rapidly
http://www.eiumedia.com/index.php/latest-press-releases/item/211-philanthropic-giving-in-asia-expected-to-grow-rapidly
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Chương trình Hỗ Trợ Quy mô nhỏ từ lãnh sự quán 

Hoa Kỳ (năm tài khóa 2012) 

 
Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo về Chương trình Hỗ 

Trợ Quy mô nhỏ năm tài khóa 2012. Chương trình cạnh tranh này sẽ tài trợ tối đa 20.000 
đô la Mỹ cho các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam để thực hiện các dự án tăng cường 

dân chủ, xã hội dân sự & pháp quyền, nhân quyền và quyền phụ nữ, hoặc chống lại chủ 

nghĩa cực đoan. 
 
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN: 
 
Các đề xuất có thể được tài trợ tối đa là 20.000 đô-la và phải là các dự án kéo dài không 
quá một năm.  
 
Chương trình này được dành cho các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận ở Việt Nam. 

Các cá nhân Việt Nam không đủ điều kiện xin hỗ trợ theo chương trình này vì không có 

cơ sở để đảm bảo được tính bền vững dài hạn đối với hoạt động của chương trình. Các tổ 

chức và cá nhân của nước thứ ba KHÔNG được hưởng những khoản hỗ trợ này.  
 
Các đề án xin hỗ trợ theo chương trình này cần bao gồm những hoạt động nhằm thúc đẩy 

các tập quán dân chủ như: xã hội dân sự; tự do thông tin và tính độc lập của các cơ quan 

ngôn luận; tính minh bạch trong chính phủ; xây dựng năng lực cho các tổ chức phi chính 
phủ; tính pháp quyền và cải cách tư pháp; giáo dục công dân; giải quyết xung đột; nhân 

quyền; quyền của phụ nữ, người dân tộc và các nhóm thiểu số… 
 
Thông tin chi tiết tại: Chương trình Hỗ Trợ Quy mô nhỏ từ lãnh sự quán Hoa Kỳ  
 
Xin hãy gửi đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) đến Phòng Thông tin-Văn hóa (PAS) của 

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại địa chỉ số 4 Lê Duẩn,  Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, 
cùng một bản điện tử qua email tới địa chỉ achcmc@state.gov trước 17:00 ngày 5 tháng 
6 năm 2012. Kết quả lựa chọn sẽ được công bố trong tháng 7 năm 2012. 
 
Nếu quý vị có câu hỏi gì, xin hãy gọi số (08) 35204610 hoặc viết thư vào địa chỉ thư điện 

tử trên để có câu trả lời. 

 

Cơ hội tài trợ phi lợi nhuận 

http://photos.state.gov/libraries/vietnam/171343/PDF/HCMC%20Small%20Grant%20Announcement%20_VN_.pdf
mailto:achcmc@state.gov
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VGIF tài trợ nhỏ cho các dự án cộng đồng về trao quyền cho phụ nữ 

và trẻ em gái ở các nước phát triển  
 

The Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) hỗ trợ các tổ chức làm việc với nữ 
giới ngoài nƣớc Mỹ bằng cách cung cấp tài trợ nhỏ 7,500 đô la Mỹ cho các nhu cầu 
cộng đồng.  

VGIF hỗ trợ gì: 

 Phát triển cộng đồng 
 Hỗ trợ sức khỏe và dinh dƣỡng 
 Tập huấn lãnh đạo và mù chữ 
 Hội thảo giáo dục 
 Quyền của phụ nữ  
 Những tổ chức đƣợc phụ nữ điều hành trực tiếp.  

VGIF KHÔNG quan tâm đến những yêu cầu sau:  

 Học bổng và học phí cá nhân 
 Các tổ chức chính trị 
 Các nhóm tôn giáo trừ khi họ có dự án đề xuất nhắm vào nhu cầu cộng đồng 
 Xây dựng cao ốc hay mua đất 
 Lƣơng cho thành viên hội đồng quản trị và nhân viên nhƣng có thể bao gồm tiền 

thù lao cho ngƣời tập huấn bên ngoài tổ chức. 

Nếu tổ chức của các bạn thỏa mãn các điều kiện trên và mong muốn đề xuất cho vòng 
tài trợ 2013, dƣới đây là các bƣớc của tiến trình: 

Tất cả các đệ đơn phải hoàn thành Letter of Intent (LOI). VGIF không chấp nhận bản đề 
xuất khi chƣa đƣợc yêu cầu. Tiến trình nhận LOI đã đƣợc mở vào tháng 5/2012 và bạn 
có thể hoàn thành và gởi LOI cho chúng tôi online tại đƣờng dẫn này: 
http://www.vgif3.org/projects2tier/index.asp. Sau khi LOI đƣợc xem xét, tổ chức của 
bạn có thể hay không thể đƣợc mời gởi bản đề xuất dự án toàn phần. 

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ: grant-associate@vgif.org  

http://www.vgif3.org/projects2tier/index.asp
mailto:grant-associate@vgif.org
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A. Nhà tài trợ LIN tháng 5/2012 

Tài chánh 

 Tập đoàn VII (công ty Vinausteel và công ty SSE) 

 Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD (Khách hàng của dịch vụ Tƣ vấn 
Từ thiện Chiến lƣợc - PAS) 

 Hiệp hội Đan Mạch và Hội Bảo trợ Trẻ em TP.HCM (Khách hàng của dịch 
vụ Tƣ vấn Từ thiện Chiến lƣợc - PAS) 
 

Vật chất và địa điểm 

 Công ty Viivue: thiết kế tờ bƣớm dịch vụ PAS 

 Công ty Sudes-Đông Nam Production và công ty DIGIPOST giúp thực hiện 
video clip giới thiệu Trung tâm LIN 

 DNXH Life Art: thực hiện hội thảo “Nghệ thuật để sẻ chia”  

 Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát: địa điểm họp mặt tình nguyện viên chuyên 
môn. 

 Công ty Horizon Capitals Advisor: địa điểm và máy chiếu cho tập huấn 
“Viết báo cáo dự án tài trợ” 

 
 

 

 

 

 
 

 
Báo cáo Kết quả Nghiên cứu Tiếp cận Tư pháp 

 
Trung tâm LIN đã hoàn thành xong bản Báo cáo kết quả nghiên cứu tiếp cận tƣ 
pháp trên 60 tổ chức phi lợi nhuận TP.HCM và các khu vực lân cận. Đây là hợp 
phần 1 trong dự án liên quan đến tiếp cận tƣ pháp của Trung tâm LIN đƣợc Quỹ 
hỗ trợ các Sáng kiến tƣ pháp (JIFF) tài trợ. 
 
Nếu các bạn có quan tâm đến kết quả nghiên cứu tiếp cận tƣ pháp này, vui lòng 
xem tại BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 
 

 

Góc nhà tài trợ 

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/JIFF%20research%20report_VN_updated%2018May12.pdf
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B. Tình nguyện viên và thực tập sinh với Trung tâm LIN 

 

Nguyễn Trần Bảo Phương – Thực tập sinh Sự 
kiện và Truyền Thông 

Phƣơng sinh năm 1991 và hiện là sinh viên năm 4 
ngành Tài chính và Kinh tế tại trƣờng Đai học Loyola 
Marymount (bang California). Sau 1 năm tham gia tổ 
chức xã hội, bạn rất thích thú với các công việc tình 
nguyện và muốn học hỏi thêm về các tổ chức phi lợi 
nhuận.   

Chính vì vậy, Phƣơng đã nộp đơn xin thực tập tại 
Trung tâm LIN với mong muốn tìm hiểu về hoạt động 
tổ chức phi lợi nhuận, cũng nhƣ để phát triển kĩ năng 
giao tiếp và tổ chức sự kiện. Bạn cũng mong muốn 
tìm cách kết hợp chuyên ngành đang học cùng với 
niềm đam mê tình nguyện để phục vụ phát triển cộng 
đồng. Từ giữa tháng 5/2012, Phƣơng là thực tập sinh 
về Truyền thông và Sự kiện tại Trung tâm LIN. 

 

Anna Kuznetsova – Tình nguyện viên gây quỹ. 

Anna đã từng làm việc trong lãnh vực phi lợi nhuận 
với nhiều tổ chức giúp đỡ trẻ em và thanh niên. Cô 
cũng hỗ trợ các tổ chức từ thiện tại Hoa Kỳ, Nga và 
Tajikistan trong việc nâng cao kỹ năng lập kế hoạch 
chiến lƣợc, kiến kế các sự kiện gây quỹ, viết đề xuất 
tài trợ, nghiên cứu cộng đồng, giúp giữ tình nguyện 
viên và các dự án của tổ chức một cách hiệu quả 
hơn. Vào tháng 5/2012, Anna gia nhập đội ngũ LIN 
để giúp chúng tôi trong các hoạt động gây quỹ.  

Anna có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Giảng dạy 
ngoại ngữ từ Tomsk State University, Nga năm 
2006. Cô đã từng là tình nguyện viên của VSO và 
cũng là cựu thành viên của chƣơng trình UGRAD 
thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Thời gian rảnh, Anna 
cũng tham gia tổ chức CLB đàm thoại tiếng Anh 
miễn phí cho sinh viên đại học tại Trung tâm Giáo 
dục Hoa Kỳ (Lãnh sự quán Hoa Kỳ) và hát tại Ca 
đoàn quốc tế TP.HCM. 
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Hội thảo Phát triển Năng lực Tình nguyện 
 

 
 
Sáng Chủ Nhật 27 tháng 5 năm 2012, Tổ chức HĐXH Ngƣời Việt Trẻ đã liên hệ với 
Trung tâm LIN phối hợp tổ chức hội thảo “Phát triển Năng lực Tình nguyện” tại Học 
viện Hành chánh Quốc gia, Q.10, TP.HCM.  
 
Gần 50 bạn trẻ đến từ các CLB/Đội/Nhóm tình nguyện trên địa bàn TP.HCM đã tham 
gia và chia sẻ những khó khăn của họ trong quá trình điều hành hoạt động cũng nhƣ 
quản lý tình nguyện viên. Anh Phạm Trƣờng Sơn, PGĐ Trung tâm LIN, đã trình bày 
hoạt động tình nguyện chuyên nghiệp thông qua bộ công cụ “Hệ thống quản lý tình 
nguyện viên” dành cho các tổ chức tình nguyện. 
 
Đây là hội thảo đầu tiên trong chuổi các hội thảo về tình nguyện mà Tổ chức HĐXH 
Ngƣời Việt Trẻ thực hiện nhằm thúc đẩy tinh thần tình nguyện ở các tổ chức tình 
nguyện trên địa bàn TP.HCM. 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 



12/14 

 
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP)  trân trọng mời các dự án, tổ 
chức, doanh nghiệp xã hội đang quan tâm và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, 
môi trƣờng tại Việt Nam tham gia: Chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp xã hội 2012 
- Cung cấp hỗ trợ tài chính và Tư vấn phát triển Doanh nghiệp xã hội. 
 
Chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp xã hội 2012 nhằm tìm tiếm và cung cấp các 
hỗ trợ tài chính, tƣ vấn phát triển các doanh nghiệp xã hội tiềm năng, giúp thúc đẩy khả 
năng bền vững và tăng cƣờng tác động xã hội tích cực của các doanh nghiệp xã hội tới 
cộng đồng. CSIP trân trọng mời các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu 
về chƣơng trình, và đăng ký tham gia tải về mẫu hồ sơ đăng ký 2012 SESP tại website 
www.doanhnhanxahoi.org . 
 
Trân trọng mời Anh/Chị  tham gia Buổi giới thiệu  thông tin về Chương trình Ươm 
tạo Doanh nghiệp xã hội 2012 tại Hà Nội sáng ngày 04/06/2012 và tại TP HCM sáng 
ngày 07/06/2012. Thông tin thời gian, địa điểm và đăng ký tham dự tại đây  
 

http://doanhnhanxahoi.org/document/Ho-so-SESP2012-vi.zip
http://www.doanhnhanxahoi.org/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1acENYWnFaTVpwXzR0ZUhMS194Vmc6MQ#gid=0
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Khóa tập huấn Doanh Nghiệp Xã Hội 
 
Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phục vụ cộng đồng (CSIP) là một tổ chức Phi chính phủ 
hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy phong trào Doanh nghiệp xã hội (DNgXH) tại Việt 
Nam. KOTO là một trong những đơn vị doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam với 
mô hình nhà hàng đào tạo và dạy nghề cho các thanh thiếu niên sống lang thang và có 
hoàn cảnh khó khăn. Đƣợc sự tài trợ của Irish Aid, trong năm 2012, CSIP và KOTO sẽ 
thực hiện dự án Nâng Cao Năng Lực cho nhân viên và cán bộ quản lý của một số 
DNgXH tại Việt Nam.  
 
Mục đích của dự án nhằm nâng cao năng lực cho lãnh đạo và nhân viên của các 
DNgXH trong nƣớc về quản lý lãnh đạo DNgXH và ứng dụng các kỹ năng kinh doanh 
vào trong các hoạt động của DNgXH vì mục tiêu phát triển xã hội hiệu quả và bền 
vững.  
 
1.      Thời gian: 

Khóa Tên khóa Ngày 
Khóa 1 Lập Kế hoạch kinh doanh 4 - 6/6/2012 
Khóa 2 Quản trị Nhân sự 7- 9/6/2012 
Khóa 3 Marketing 11- 13/6/2012 
Khóa 4 Quản lý tài chính 14 - 16/6/2012 
Khóa 5 Lãnh đạo DNgXH (tại Hà nội) 25 – 29/6/2012 

 
2.      Địa điểm: 

 Tại TP. Hồ Chí Minh (sẽ thông tin địa điểm cụ thể sau). 
 
3.      Thông tin khác: 

 Ngôn ngữ tổ chức lớp học: Tiếng Việt 
 Giảng viên: đƣợc lƣa chọn từ mạng lƣới chuyên gia, giảng viên từ chƣơng trình 

SYIB và ToT về DNgXH. 
 Các khóa học là hoàn toàn miễn phí, học viên ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh sẽ 

đƣợc hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở trong suốt thời gian diễn ra khóa học. 

4. Yêu cầu học viên đăng ký: 

Đề nghị quí cơ quan cử học viên tham gia các khóa tập huấn. Hình thức đăng ký là trả 
lời “Phiếu tìm hiểu thông tin học viên” trƣớc ngày 12/05/2012. Vui lòng liên hệ: 
 
 Chị Chế Phong Lan: tel +84 4 3537 8746 ext 15; email: lan.csip@gmail.com (phụ 

trách tổ chức khóa  tập huấn về Lãnh đạo DNgXH) 
 Chị Nguyễn Hồng Hạnh: tel +84 4 37184573 (Ext: 115); 

email: hanh@koto.com.au (phụ trách tổ chức bốn khóa tập huấn kỹ năng 
kinh doanh từ khóa 1 đến khóa 4) 

 

mailto:lan.csip@gmail.com
mailto:hanh@koto.com.au
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