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Nhịp Cầu 
 

Tháng 11/2012 

Hiện tại Trung tâm LIN vẫn đang gây quỹ cho việc Tài trợ sự kiện và Quỹ tài trợ Cộng đồng 

LIN chủ đề phụ nữ. Vui lòng liên hệ donor@LINvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091 nếu 

bạn quan tâm đến việc hỗ trợ chúng tôi! 

Chân thành cảm ơn 

Global Vietnamese 
Women's Network 
đóng góp 52.000.000 
đồng cho Quỹ tài trợ 

Cộng đồng LIN chủ 

đề phụ nữ! 
 

mailto:donor@LINvn.org


2/12 

 

 

 
Hội thảo “"Cộng đồng Phi Lợi Nhuận kết nối với Trách nhiệm Xã 

hội của Doanh nghiệp" 
 

Sáng 15 tháng 11 năm 
2012, Trung tâm Hỗ trợ 
Phát triển Cộng đồng LIN 
đã tổ chức hội thảo 
“Cộng đồng phi lợi 
nhuận kết nối với Trách 
nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp (CSR) ” với gần 
50 tham dự viên đến từ 
các tổ chức phi lợi nhuận 
hoạt động trên địa bàn 
TP.HCM. Đây là hội thảo 
nằm trong chuỗi sự kiện 
nâng cao năng lực gây 
quỹ phi lợi nhuận do 

Trung tâm LIN điều phối trong năm 2012. 

Ông Carey Zesiger, công Global  Standards và Bà Catherine Walter, Attune 
Consulting, đã giới thiệu khái quát về CSR và lý do tại sao doanh nghiệp lại quan 
tâm đến trách nhiệm của họ đối với cộng đồng nơi họ đang kinh doanh. Qua đó, 
Ông Carey đã nhấn mạnh đến những mối quan tâm mà doanh nghiệp theo đuổi liên 
quan đến CSR và làm thế nào các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) có thể tận dụng mối 
quan tâm này để chuyển thành các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Từ đó, họ có thể 
đề xuất một kế hoạch mà cả doanh nghiệp và tổ chức NPO đều thỏa mãn. “Tổ chức 
phải hiểu rõ mối quan tâm của doanh nghiệp và sắp xếp lợi ích và mục đích để đạt 
được mối quan hệ đối tác thành công & kết quả có lợi cho đôi bên” Ông Carey nhấn 
mạnh. 

Bổ sung cho phần trình bày, bà Catherine đã giới thiệu về những mô hình kết hợp 
giữa doanh nghiệp và tổ chức NPO tại Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. Qua đó, 
bà đi sâu vào việc lập kế hoạch vì đây là một bước quan trọng trong quá trình hợp 
tác giữa doanh nghiệp và NPO nhằm tìm ra tiếng nói chung đáp ứng nguyện vọng 
của cả hai phía. Ở phần lập kế hoạch, tổ chức NPO cần chú ý đến nội dung và 
phạm vi hoạt động, những thành quả của đề xuất, việc thực thi như thế nào và cần 
hỗ trợ gì từ nhân viên của doanh nghiệp và khâu cuối cùng là một thỏa thuận hợp 
tác chặt chẽ quy định vai trò, trách nhiệm của các bên đối tác. 

Phần đặt câu hỏi đã mang lại ý nghĩa thiết thực với sự tham gia của Ông Colin 
McDonald, giám đốc điều hành của Văn phòng thương mại Canada tại Việt Nam, ba 
diễn giả đã trả lời súc tích từng câu hỏi của tham dự viên từ việc làm thế nào để biết 
được doanh nghiệp tốt và xấu, sự tham gia của doanh nghiệp như thế nào trong 

 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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quá trình lập kế hoạch để đạt hiệu quả cao nhất, tình hình kinh tế toàn cầu liên quan 
thế nào đến việc tài trợ của doanh nghiệp…  

“Với tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay trên thế giới thì Việt Nam ta 
vẫn ổn, trong tình hình này việc nhấn mạnh vào CSR và đầu tư vào cộng đồng 
mạnh mẽ chính là bước đi khôn ngoan mà nhiều doanh nghiệp chọn… vì có như thế 
họ chứng minh là doanh nghiệp của mình luôn đồng hành với cộng đồng, đặc biệt là 
những người có hoàn cảnh khó khăn và có thu nhập thấp” Bà Catherine Walter chia 
sẻ. 

Sau phần giải lao, Bà Trần Thị Đan Phương, quản lý CSR của công ty Talisman, đã 
trình bày về chiến lược CSR của công ty rất cụ thể bằng những ví dụ về các hoạt 
động tài trợ của Talisman với SCC, EMW, Operation Smile… trên các lãnh vực giáo 
dục, môi trường và phát triển cộng đồng. Với phần tài trợ 10,000 USD dành cho các 
dự án cộng đồng bà Phương chia sẻ “Công ty chúng tôi nhắm vào những ý tưởng 
tác động lớn và bền vững cho cộng đồng hơn là khoản tiền tài trợ, vì vậy các tổ 
chức có thể gởi đề xuất ý tưởng trước và khi chúng tôi quan tâm đến đề xuất đó tổ 
chức và công ty sẽ cùng lập kế hoạch”. 

Kết thúc hội thảo, với câu hỏi tại sao các ví dụ và thực tế cho thấy doanh nghiệp đa 
quốc gia tài trợ cho tổ chức quốc tế nhiều hơn tổ chức địa phương? Ba diễn giả đã 
nhấn mạnh rằng các NPO địa phương cần phải nâng cao năng lực của mình trước, 
xây dựng tổ chức vững mạnh và phát triển chuyên nghiệp. Đội ngũ của họ cũng 
phải nhạy bén tham gia các sự kiện doanh nghiệp, marketing hoạt động của mình 
và cuối cùng phải xây dựng 4 đến 5 ý tưởng dự án để có thể tận dụng cơ hội tiếp 
cận doanh nghiệp. 

“Kết luận này khẳng định một lần nữa những hỗ trợ của Trung tâm LIN hỗ trợ cộng 
đồng phi lợi nhuận TP.HCM đang đi đúng khuynh hướng phát triển của xã hội và thế 
giới” Ông Phạm Trường Sơn, Trung tâm LIN, chia sẻ. 

Trung tâm LIN chân thành cảm ơn công ty Talisman đã tài trợ kinh phí tổ chức và 
giới thiệu hoạt động CSR của mình; Học viện ERC tài trợ địa điểm; công ty Global 
Standards, Attune Consulting và CanCham đã tham gia trình bày và trả lời câu hỏi 
của cộng đồng phi lợi nhuận. Sự đóng góp của Quý công ty đã giúp cho hội thảo 
thành công và mang lại lợi ích thiết thực cho các tham dự viên. 

"Qua hội thảo sáng nay, tôi hiểu thêm được về những doanh nghiệp có ý thức trách 
nhiệm với cộng đồng thông qua các tổ chức NPO và cùng cộng tác với các NPO để 
cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Tôi mong rằng có nhiều doanh 
nghiệp nhận rộng vấn đề này và thực hiện nhiều hơn nữa nhằm hỗ trợ cộng đồng 
trong tương lai." Bà Bùi Thị Lệ Hằng, Trung tâm Mồ Côi Khánh Hội, phát biểu sau 
hội thảo. 

Trung tâm LIN  
Tải tài liệu tại: NGUỒN THÔNG TIN NPO 

 
 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật:  
Bà Ngô Quỳnh Như, Giám đốc - thành viên Hội đồng Quản trị LIN 

Bà Trần Ngọc Trân, Kế toán trưởng LIN 
Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của Quý vị với Trung tâm LIN 

 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
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Họp chia sẻ kinh nghiệm và phát chứng chỉ khóa tập huấn  
“Quản lý tài chánh và Kiểm toán phi lợi nhuận” 

 

Sáng ngày 2 tháng 11 
năm 2012, Trung tâm 
Hỗ trợ Phát triển Cộng 
đồng LIN và công ty 
ECOVIS đã có buổi họp 
chia sẻ kinh nghiệm và 
phát chứng chỉ khóa tập 
huấn “Quản lý tài chánh 
và Kiểm toán phi lợi 
nhuận” với sự tham gia 
của đại diện 7 tổ chức 
phi lợi nhuận đối tác. 
Đây là dự án do tổ chức 
Irish Aid tài trợ từ năm 

2011 hỗ trợ nâng cao sự minh bạch thông qua quản lý tài chánh hiệu quả kết 
hợp với việc hỗ trợ 80% kinh phí kiểm toán cho các tổ chức cam kết tham gia. 

Bà Vũ Thị Thanh Tâm, Thành viên-Phó tổng giám đốc ECOVIS, đã bắt đầu buổi 
họp bằng việc chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tế từ công tác huấn luyện 
và kiểm toán. “Do đặc thù các tổ chức phi lợi nhuận khác rất nhiều so với khối 
kinh tế nên việc kiểm toán gặp nhiều trở ngại thú vị mà chúng tôi học hỏi rất 
nhiều qua dự án này” Bà Tâm chia sẻ. Qua việc kiểm toán, bà Tâm cũng đưa ra 
nhiều trường hợp lý thú trong việc áp dụng bài học chia sẻ với các tham dự viên 
từ đó chỉ ra những điểm yếu cần hoàn thiện trong vấn đề kiểm soát nội bộ đối 
với các tổ chức tiến hành kiểm toán. 

Tiếp đến, Bà Huỳnh Xuân Thảo, Quỹ Học Bổng Huỳnh Tấn Phát, đã chia sẻ kinh 
nghiệm của tổ chức phi lợi nhuận tham gia kiểm toán cùng việc nâng cao kỹ 
năng của mình trong hoạt động của tổ chức. Bà Lưu Kim Cúc cũng chia sẻ 
những khó khăn gặp phải và các lý do tại sao Cơ Sở Xã Hội Bình Lợi do bà quản 
lý không thể tham gia kiểm toán sau khóa tập huấn được. 

Kết thúc buổi họp, Bà Tâm đã đại diện công ty ECOVIS đã trao chứng chỉ hoàn 
thành khóa học cho tất cả các tham dự viên của 7 tổ chức cam kết tham gia dự 
án. Trong cuộc họp này, các thành viên đã thảo luận và đề xuất bước tiếp theo 
của dự án là tiếp tục hỗ trợ việc kiểm toán cũng như hoàn thành một cẩm nang 
online để chia sẻ những kiến thức về quản lý tài chánh và các mẫu biểu tài 
chánh để các tổ chức phi lợi nhuận có thể tham khảo cũng như áp dụng nhằm 
nâng cao tính minh bạch của tổ chức. 

Trung tâm LIN 
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Buổi bán hàng thứ hai của “Cửa Hàng Cơ Hội Thứ 2” 
 

 
Lần mở cửa thứ hai của Cửa hàng Cơ hội thứ hai do Trung tâm LIN tổ chức vào ngày 
10/11 đã thu hút gần 200 người đến mua sắm… 
Vui lòng xem bài viết tại trang blog của LIN 

 

https://lincenter.wordpress.com/2012/11/12/scs2/
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Sự kiện “Tôi Tình Nguyện”: 
Tôn vinh tình nguyện viên LIN năm 2012 

Thứ Ba, ngày 04 tháng 12 năm 2012 

 

 
 

Hoạt động tháng tới 
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Buổi bán hàng thứ 3 của Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai 
Thứ Bảy, ngày 08 tháng 12 năm 2012 

 
Bối cảnh 
Tiếp nối thành công của hai buổi bán hàng, 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
xin thông báo về buổi bán hàng thứ ba của 
"Cửa hàng Cơ hội thứ hai", nhằm tìm cách 
chuyển các vật dụng đã qua sử dụng đến các 
tổ chức phi lợi nhuận địa phương và người 
hưởng lợi.  
 
Buổi bán hàng thứ 2 sẽ bao gồm quần áo, giày 
dép, túi xách, phụ kiện cho nam và nữ cùng 
với sách báo, tạp chí, băng đĩa nhạc. Đồ dùng 
cho gia đình và đồ chơi trẻ em cũng là những 
mặt hàng rất nhiều người quan tâm ở hai buổi 
bán hàng trong tháng 10 và 11/2012. Đặc 
biệt, nhãn hàng Mariposa và Levi’s cũng đã hỗ 
trợ cửa hàng lần này. 

 
Thời gian: 09h00 – 12h00 sáng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 12 năm 2012  

 

Địa điểm: Số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM 
 

Vui lòng chuyển thông tin này đến các đối tượng thụ hưởng của tổ chức NPO! 
 
Trung tâm LIN chân thành cảm ơn Out2Studio, Asian Tiger, Nhóm Tình nguyện Những 
Ước Mơ Xanh và nhãn hàng Mariposa, Levi’s đã hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động ý nghĩa 
này. 
 

Cửa hàng Cơ Hội thứ hai đang cần địa điểm tập trung hành tại Q.2 và Q.7. Nếu bạn 
đang làm việc tại Q.2 và Q.7 có chổ trống để tập trung hàng quyên góp từ đó chúng tôi 
sẽ điều phối việc vận chuyển đến kho chứa hàng ở khu vực trung tâm. 
 
Công ty Asian Tigers Mobility sẽ chịu trách nhiệm chuyển hàng quyên góp mỗi tháng.  
 
Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về việc hợp tác này, vui lòng liên hệ đội ngũ 
LIN tại email info@LINvn.org hay điện thoại (08) 3824-6091. 
 

mailto:info@LINvn.org
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LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN NHỮNG NHÀ TÀI TRỢ 

TRÊN CẢ TUYỆT VỜI CỦA TRUNG TÂM LIN! 
 
Tháng 11 là tháng tuyệt vời của LIN và chúng tôi muốn chia sẻ niềm vinh hạnh với tất cả 

những ai đã từng đóng góp cho chúng tôi từ các Quỹ tài trợ, Doanh nghiệp và Cá nhân 

trong tháng qua. 
 
LIN hân hạnh nhận được một món quà từ Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên đại sứ của Việt 

Nam tại EU và nguyên Thành viên của Quốc hội Việt Nam. Bà Ninh và Global 
Vietnamese Women's Network đã tài trợ 52,000,000 đồng cho Quỹ tài trợ Cộng đồng 

chủ đề phụ nữ của LIN! 
 
Chân thành cảm ơn các nhà tài trợ khác cho Quỹ tài trợ Cộng đồng chủ đề phụ nữ của 

LIN: 
 LIN cảm ơn công ty Intel Corporation tài trợ cho sự kiện và vòng tài trợ! 
 Chúng tôi cảm ơn Khách sạn Park Hyatt Saigon tài trợ 6 phiếu Xuan Spa Club trị 

giá 41.000.000 đồng! 
 Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Đại học RMIT Việt Nam đã tài trợ địa điểm 

tổ chức sự kiện cộng đồng năm nay. 
 Cảm ơn Bà. Bảo Ngọc (thành viên Hội đồng quản trị Trung tâm LIN) và những 

ngƣời bạn đã cùng đóng góp 16.400.000 đồng hỗ trợ các trẻ em và phụ nữ có 

hoàn cảnh khó khăn tại Tp.HCM 
 Cảm ơn công ty PepsiCo Vietnam đã tiếp tục tài trợ và hỗ trợ nước uống cho sự 

kiện. 
 Cảm ơn Hoa Sao Group tài trợ 2.000.000 đồng. 
 Cảm ơn Golden Hearts tiếp tục tài trợ phiếu tập Yoga trị giá 1.200.000 đồng. 
 Cảm ơn Yves Rocher tiếp tục tài trợ vật phẩm trị giá 500.000 đồng. 

 
Chúng tôi cũng cảm ơn các cá nhân sau đây đã tài trợ cho chúng tôi: 

 Bà. Nguyễn Thị Tường Giang hỗ trợ 10.000.000 đồng. 
 Công ty Talisman Energy Inc. Vietnam tài trợ 5.500.000 đồng cho Hội thảo “Cộng 

đồng NPO kết nối với Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” 
 Chương trình Tình nguyện Liên Hiệp Quốc (UN Volunteer program) tài trợ 

4.500.000 đồng cho sự kiện “Tôi tình nguyện”. 
 Quỹ Châu Á (TAF) tài trợ 16.700.000 triệu cho sự kiện “Tôi tình nguyện”. 

 
LIN vẫn đang tiếp tục gây quỹ cho các hoạt động và chương trình trong năm 2013. Bạn 

mong muốn hỗ trợ? Công ty của bạn mong muốn làm đối tác với LIN? Chúng tôi rất 

mong chờ tin của bạn! Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay sẳn sàng cho việc tài trợ, vui lòng 

gởi email cho chúng tôi tại donor@LINvn.org hay điện thoại 08-3824-6091. Từ tận đáy 

lòng của đội ngũ LIN, chúng tôi chúc bạn có một kỳ nghĩ tuyệt vời sắp tới! 

Góc nhà tài trợ 

mailto:donor@LINvn.org
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Năm lỗi lầm chết ngƣời từ việc Gây quỹ (tiếp theo bản tin tháng 10) 
(dịch từ bài The Five Deadly Sins of Fundraising dưới sự đồng ý của tác giả Joe Garecht ) 

 

Lỗi lầm thứ 3: Chọn con đường dễ dàng 

Chọn con đường dễ dàng trong gây quỹ có nhiều hình thức khác 

nhau. Ở nhiều tổ chức phi lợi nhuận, chọn con đường dễ dàng có 

nghĩa là tránh yêu cầu và khai thác tất cả các khoản chi phí từ 

người khác. Các tổ chức từ thiện không bao giờ hỏi trực tiếp trong 

khi họ có thể hỏi qua điện thoại hay email. Họ thích sự kiện hơn là 

các buổi ăn trưa với những nhà tài trợ tiềm năng, họ thích gởi email 

trực tiếp và bản tin về sự kiện hơn là gọi điện thoại trực tiếp. Họ 

muốn cách gây quỹ “dễ dàng”. 

Các tổ chức khác thì chọn cách dễ dàng là luôn yêu cầu quá ít kinh 

phí. Họ biết nhà tài trợ tiềm năng có thể chi 10.000 đô nhưng họ lo 

lắng nếu yêu cầu quá nhiều, nhà tài trợ sẽ bị dị ứng hay phản ứng thái hóa. Họ không muốn suy 
nghĩ về một chiến lược để giải quyết phản ứng thái hóa đó hay tìm những cách để khai thác nhà 
tài trợ, để họ cảm thấy thoải mái khi được yêu cầu ủng hộ 10.000 đô. Vì thế, họ thường yêu cầu 

nhà tài trợ 1.500 đô hay con số khác mà họ biết nhà tài trợ có thể trả lời “đồng  ý”. 

Tổ chức phi lợi nhuận chọn cách dễ dàng sẽ gây quỹ mỗi năm ít hơn năng lực họ có thể gây quỹ. 

Họ luôn luôn phải thu ngắn mục tiêu của họ, họ luôn bỏ ra nhiều thời gian gây quỹ nhưng lại 

nhận được rất ít. Thay vì vậy, các tổ chức này cần hiểu gây quỹ thật sự rất khó khăn. Để trở 

thành một tổ chức phi lợi nhuận mạnh thì không có cách “gây quỹ dễ dàng”. Nó đòi hỏi sự toàn 
tâm và làm việc hết sức. Nên nhớ rằng, việc tương tác với nhà tài trợ là một cách làm rất khó và 
tổ chức sự kiện gây quỹ chỉ là một trong những hoạt động ở chiến lược gây quỹ của tổ chức. 

Lỗi lầm thứ 4: Gây quỹ Mạnh mẽ (Strong-Arm) 

Tôi là một người mê xây dựng mạng lưới gây quỹ - khai thác và điều phối những nhà tài trợ là 

một cách mà bạn dữ liệu nhà tài trợ của chính mình để giúp bạn tìm ra những ai là nhà tài trợ 

tiềm năng của tổ chức. 

Thật đáng buồn là nhiều tổ chức phi lợi nhuận hiểu lầm khái niệm này. Họ quên rằng họ luôn cần 

phải khai thác thông tin trước khi yêu cầu. Thay vì, họ cố gắng yêu cầu từ những người đã từng 

tài trợ và hội đồng quản trị của tổ chức cung cấp thông tin nhà tài trợ vào cơ sở dữ liệu, kêu gọi 

ủng hộ và quyên góp. Họ liên tục trách móc nhà tài trợ để bán 5 vé tại sự kiện, thêm 10 cái tên 

vào danh sách gởi thơ và gây quỹ 500 đô cho ngân sách hàng năm. 

Không có mục tiêu nào là xấu, nhưng nếu hội đồng quản trị và nhà tài trợ của bạn còn e ngại, bị 

áp lực hay hờ hững với những người quyên góp, họ chỉ là nhà tài trợ một lần. Bạn sẽ không phát 

triển được mối quan hệ với họ, và họ cũng chẳng là một phần của kênh khai thác và quản lý của 

tổ chức. Gây quỹ mạnh mẽ là một công thức chắc chắn cho việc việc gây quỹ liên tục và càng 

ngày càng mạnh mẽ hơn. 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://www.thefundraisingauthority.com/strategy-and-planning/five-deadly-sins-of-fundraising/
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Nên nhớ, mục tiêu của bạn phải phát huy hết sức giá trị của các nhà tài trợ lâu dài, để làm được 

điều này, bạn phải theo công thức: tiềm năng, khai thác và sau đó yêu cầu. 

Lỗi lầm thứ 5: Thất bại vì không sáng tạo 

Lỗi lầm thứ 5 và cuối cùng của gây quỹ là thất bại để sáng tạo các chiến lược gây quỹ của bạn. 

Nhiều tổ chức rơi vào lỗi lầm này. Họ ưu tiên gây quỹ, họ suy nghĩ lớn, họ xây dựng mối quan 

hệ và họ cũng không rơi vào cách gây quỹ dễ dàng… nhưng họ không bao giờ sáng tạo. Họ cho 
thấy “mình luôn luôn làm việc giống trước kia, vậy tại sao cần phải thay đổi bây giờ?”. 

Tổ chức thất bại vì không sáng tạo thường không tối ưu hóa doanh thu, và họ thường là nạn nhân 

cho việc thay đổi lập tức trong vận may gây quỹ. Một tổ chức phi lợi nhuận biết là mình dựa vào 

một sự kiện gala để gây quỹ 50% cho mục tiêu hàng năm của tổ chức. Họ không thấy nhu cầu 

cho sự đổi mới. Họ luôn có một đội bóng đá phục vụ như là nhà tài trợ chính của sự kiện gala và 

tất cả các cầu thủ đến, nhà tài trợ đến sự kiện để kết nối với các cầu thủ. 

Sau đó, đội bóng thay đổi chủ. Chủ mới ít quan tâm đến giáo dục (sứ mệnh của tổ chức) mà quan 
tâm đến nghiên cứu ung thư ở trẻ em, cả hai sự quan tâm này đều rất tốt. Năm đầu, chủ mới tài 

trợ ít hơn nhưng vẫn gởi cầu thủ đến sự kiện. Việc giảm tài trợ ảnh hưởng đến tổ chức nhưng vẫn 

còn tốt bởi vì vẫn có người bỏ tiền mua vé vào sự kiện. 

Năm sau, nhóm từ bỏ hết việc tài trợ và không có cầu thủ nào tham gia sự kiện. Họ đã làm sự 

kiện chết đi. Mọi người ít tham dự sự kiện và kinh phí giảm xuống hơn 60%. Trong 2 năm, tổ 

chức mất đi hơn 30% kinh phí điều hành hàng năm. Tất cả những điều đó là do họ an tâm vào 
vòng nguyệt quế của họ, và họ phủ nhận việc sáng tạo. 

 

 

 
 
 

Nghiên cứu sinh quốc tế đƣợc trả lƣơng với Atlas Corps 
 

Atlas Corps đang tìm kiếm những lãnh đạo phi lợi nhuận trên toàn thế giới gởi đơn tham 
gia Chương trình Nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ và các nước Châu Mỹ La Tinh. Nghiên cứu 

sinh phục vụ toàn thời gian tại Tổ chức Điều phối như Acumen, Ashoka, the Grameen 
Foundation, Habitat for Humanity, Susan G. Komen for the Cure, UN Foundation, 
Oxfam, và World Wildlife Fund. Hơn nữa, để phục vụ theo nhu cầu kinh nghiệm của 

từng tổ chức, Nghiên cứu sinh sẽ phát triển kỹ năng lãnh đạo và các bài học kinh nghiệm 

phi lợi nhuận tốt nhất trong suốt quá trình kết nối với các Nghiên cứu sinh khác khắp thế 

giới. Chuyến học tập 12 – 18 tháng  bao gồm chi phí ăn ở căn bản (thức ăn, di chuyển tại 

nướ sở tại và nhà ở), bảo hiểm y tế, và chi phí chương trình tập huấn Quản lý Phi lợi 

nhuận. 
 
Người nộp đơn cần phải nộp đơn trước ngày 10/12/2012. Mọi chi tiết về những yêu cầu 

và tiến trình cho việc nộp đơn tại đây: http://bit.ly/ApplyToAtlasCorps. 

Cơ hội Phi Lợi Nhuận 

http://bit.ly/ApplyToAtlasCorps
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“SERVANT LEADER” (Ngƣời 

lãnh đạo vì tập thể) 

 
Với mong muốn nâng tầm và phát triển khả năng lãnh đạo, thay đổi tư duy và nhận 
thức về cồng động, về xã hội của các bạn trẻ hiện nay cũng như là nâng cao chất 
lượng hoạt động của các CLB/Đội/Nhóm đang hoạt động tại TP.HCM, ECO Vietnam 
Group cùng CLB FACE - trực thuộc trường Đại học Hoa Sen hợp tác cùng nhau tổ 
chức chương trình mang tên: “SERVANT LEADER” 

Chương trình được thiết kế dựa trên khóa huấn luyện thực tế của chương trình đào tạo 
thủ lĩnh trẻ trong công tác cộng đồng hay còn gọi là YEP Leadership Training do chính 
Hội Đồng Thanh Niên Quốc Gia Singapore phát triển và được cố vấn bởi Ủy Ban Hiệp 
Hội Tình Nguyện Quốc Tế. Khóa huấn luyện này được thiết kế để trang bị cho các 
thủ lĩnh thanh niên, những thầy cô giáo các kiến thức và khả năng trong vai trò lãnh đạo 
một nhóm các bạn trẻ trong dự án tình nguyện và học tập thông qua mô hình hoạt 
động Service Learning (mô hình học tập và phục vụ cộng đồng đang rất được nhiều 
nước trên thế giới áp dụng) với sự hướng dẫn trực tiếp từchuyên gia đến từ Singapore, 
thầy Louis Ho – người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các 
dự án Service Learning quốc tế. 

Thông tin thầy Louis Ho có tại đây. (http://goo.gl/5yjBT) 

Trong 3 năm vừa qua, EVG đã thực hiện mô hình Service Learning cùng với các bạn 
trẻ Singapore cũng như sinh viên VN và đạt được nhiều thành tựu lớn, không chỉ giá 
trị mà nó mang lại cho cộng đồng mà chính những bài học và phát triển tư duy của 
những người tham gia chương trình. 

Chương trình Servant Leader năm nay sẽ có 40 chỗ và BTC mong muốn dành 30 chỗ 
cho các bạn hiện tại là thủ lĩnh các clb đội nhóm trong thành phố cũng như trong trường 
học. Chính vì lẽ đó, thông qua LIN, EVG muốn gửi đến các bạn thong tin về chương 
trình và hy vọng sẽ được hợp tác cùng các clb trong chương trình này. 

  

Thông tin chương trình: 

Thời gian: Ngày 12 – 13/12/2012, 8:00AM – 16:00PM 

Địa điểm: Trường Đại học Hoa Sen, số 2, Tản Viên, q.Tân Bình, TP.HCM 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đặng Phương Thảo- trưởng ban ER của EVG.  

Số điện thoại: 093 750 7485. Email: thaodang2405@gmail.com  

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 

http://goo.gl/5yjBT
mailto:thaodang2405@gmail.com
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THƢ MỜI THAM GIA ĐỐI TÁC DỰ ÁN 
“Thúc đẩy thực hiện quyền của trẻ em và 

thanh thiếu niên” 
  

Trung tâm Giáo Dục sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tƣơng Lai (Trung tâm Tƣơng Lai) 
là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).  

Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện Dự án “Thúc đẩy thực hiện quyền của trẻ em và thanh 

thiếu niên” do Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tƣ pháp (JIFF) thuộc Chƣơng trình Đối tác Tƣ 

pháp (JPP) phê duyệt theo thỏa thuận tài trợ số 244/04/12 ngày 30/10/2012. 

Để triển khai dự án, Trung tâm Tương Lai đang tìm kiếm 20 tổ chức đối tác mời tham gia mạng 

lưới năng cao nâng lực về Quyền trẻ em và thực thi Quyền trẻ em, trong đó chúng tôi sẽ chọn 15 
tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và 5 tổ chức tại thành phố Bến Tre. 

Mục tiêu của dự án 

Mục tiêu 1: 20 tổ chức tổ chức xã hội dân sự, truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 

(sau đây gọi tắt là tổ chức xã hội dân sự) được nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ pháp lý cho trẻ 

em và thanh thiếu niên nam nữ có nguy cơ. 

Mục tiêu 2: Các quyền cơ bản của trẻ em và thanh niên nam nữ có nguy cơ, nhất là quyền được 

tiếp cận giáo dục được các bên liên quan (chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội dân sự) 
quan tâm giải quyết. 

Mục tiêu 3: 160 trẻ em và thanh thiếu niên được tăng cường hiểu biết về quyền trẻ em, luật bảo 

vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua các khóa tập huấn. 

Tiêu chí tham gia đối tác dự án 
- Là tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam hoạt động phi lợi nhuận. 
- Là tổ chức xã hội dân sự đang làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên nam nữ có nguy cơ tại 

thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre. 
 

Mọi câu hỏi và trao đổi vui lòng liên hệ 
- Anh Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm; SĐT: 0989393246;  

Email: haitran@tuonglaicentre.org   
- Chị Nguyễn Thị Phương Linh, Điều phối viên dự án; SĐT: 0968582036;  

Email: phuonglinh@tuonglaicentre.org   
- Tham khảo Website: http://tuonglaicentre.org  

Ban quản lý dự án sẽ liên lạc với các tổ chức để thông báo kết quả lựa chọn đối tác trước ngày 

12/12/2012. 

   

mailto:haitran@tuonglaicentre.org
mailto:phuonglinh@tuonglaicentre.org
http://tuonglaicentre.org/

