
 SỰ KIỆN “HÃY GIƠ TAY VÌ GIÁO DỤC” 

Sự kiện cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 
2014 – Hãy giơ tay vì giáo dục đã diễn ra vào 
ngày 23/8 với gần 450 khách tham dự, trong 
đó có bà Tôn Nữ Thị Ninh và Giáo sư Ngô Bảo 
Châu. Tại sự kiện, số tiền tài trợ 1,2 tỷ đồng đã 
được trao cho ba dự án đạt giải Nhất, Nhì, Ba 
dựa trên tổng số phiếu bầu. Chủ đề Môi 
trường cũng được chọn là chủ đề của Rút 
Ngắn Khoảng Cách 2015. Xem thêm 
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Trung tâm LIN đang tìm kiếm ứng 
viên cho vị trí Kế toán.  Hạn chót 
nhận hồ sơ là ngày 30/9/2014  

HOẠT ĐỘNG VỪA QUA 

HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 

Ngày Tư vấn LIN, 26/9/2014 

Từ thiện chiến lược hiện đại, 16/9/2014 

Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai, 21/9/014 

Rút Ngắn Khoảng Cách — Hãy giơ tay vì giáo dục 

Cà phê sáng NPO — Nền tảng trực tuyến dành cho tổ 
chức phi lợi nhuận 

Cuộc thi phim 3 phút về các tổ chức phi lợi nhuận 

Đại diện các nhà tài trợ trao giải cho ba tổ chức đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Ảnh: Quang Trầm 

Video trên HTV9 

 MẠNG XÃ HỘI SỐNG XANH ỦNG HỘ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 2015 

Mạng Xã hội Sống Xanh (SốngXanh.vn) đã ký 
kết Thỏa thuận tài trợ 22 triệu đồng cho Quỹ 
Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách. Với mỗi 
chai Green UP được mua bằng mã đặt hàng 
Rút ngắn khoảng cách hay Narrow the gap, 
Sống Xanh sẽ ủng hộ cho Quỹ 4.000 đồng.           
Xem thêm 

Đăng ký tham gia ngay hôm nay 

Dành cho NPO   

Dành cho Tình nguyện viên 

Thực hiện khảo sát về tình nguyện 

chuyên môn: www.tinyurl.com/

khaosatlin  

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản dành cho người buôn bán nhỏ 

Hành động nhỏ tạo khác biệt lớn 

Website kết nối tình nguyện viên 

trực tuyến ĐẦU TIÊN                   

tại Việt Nam  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

Nếu bạn đã tham gia sự kiện, rất mong bạn có thể dành ít phút để hoàn thành 
phiếu Đánh giá sự kiện Rút Ngắn Khoảng Cách. Cảm ơn bạn! 
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Tầm nhìn  

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG LIN 

Một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, 

tất cả mọi người đều được tôn trọng 

Sứ mệnh Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức 

phi lợi nhuận địa phương, tình nguyện 

viên chuyên môn và nhà tài trợ - những 

người cam kết xây dựng cộng đồng 

vững mạnh.  

Chúng ta giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương 

www.linvn.org 

là tổ chức chuyên trách hỗ trợ nền tảng cho các đơn  

Thông tin liên lạc 

Địa chỉ: 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08-3512-0092 

Email: info@linvn.org 

vị, cá nhân phi lợi nhuận và các nhà từ thiện trong phạm vi nội thành và các vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, LIN tạo nên một cầu nối mà thông 

qua đó những nhà hảo tâm có thể đóng góp kinh nghiệm, hiểu biết và năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận. Với 

nỗ lực giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương, LIN hướng tới môi trường nhân đạo năng động, hiệu 

quả và tăng cường sức mạnh cho cộng đồng địa phương.  

www.linvn.org 

Cảm ơn các nhà tài trợ cho Quỹ và Sự kiện  

Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2014! 

Xem danh sách tại đây 

Trung tâm LIN chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cá nhân và doanh nghiệp đã ủng hộ LIN  

trong tháng Tám vừa qua! 

Và các bạn tình nguyện viên đang hỗ trợ các hoạt động của LIN! 

Xem danh sách tại đây 

Ảnh: Quang Trầm  
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