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“Giúp người địa phương  
đáp ứng nhu cầu địa phương” 

Bạn thân mến, 

Thành phố Hồ Chí Minh đang nhộn nhịp thay áo với ánh đèn màu lộng lẫy, những khu mua 

sắm nhộn nhịp, và các buổi tiệc mừng những ngày lễ cuối năm. Tôi thấy vui trong không khí 

rộn ràng này và càng vui hơn vì cuối tháng 11 vừa qua, với nguồn kinh phí từ quỹ Cộng đồng 

Rút ngắn Khoảng cách vì Môi trường 2015 của LIN, tổ chức CHANGE đã vận động thêm các 

nguồn tài trợ khác và tổ chức thành công Đêm hội nghệ thuật Hành động vì Khí hậu “Power 

Up”. Power Up đã thu hút hơn 1,500 người tham dự; đưa thông điệp về biến đổi khí hậu, tác 

hại của than đá, và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo rộng rãi đến cộng đồng và xa 

hơn, đến các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh lần 21 về biến đổi khí hậu toàn 

cầu.  

Tuy nhiên, tôi cũng không khỏi chùng lòng khi thăm một dự án hỗ trợ cho trẻ em nhập cư và trẻ có hoàn đặc biệt khó khăn tiếp cận 

giáo dục, có tên Lớp học tình thương Bà Mười - một tổ chức phi lợi nhuận mà LIN đang cung cấp các chương trình hỗ trợ. Đối lập với 

sự lộng lẫy và những tòa nhà mới mọc lên của thành phố là cuộc sống của các em nhỏ mà thu nhập của gia đình các em chỉ khoảng 

33,000 đồng/ người/ ngày. Tôi tự hỏi các em có tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ không khí lễ hội rộn ràng; hay niềm vui của các em 

đơn giản là mỗi ngày được tiếp tục đến lớp học tình thương này? Tôi cùng các đồng nghiệp và một trong những đối tác tài trợ của 

LIN – tổ chức Bánh mì Thế giới đánh giá cao những nỗ lực mà các thành viên Lớp học tình thương Bà Mười, trong đó có nhiều tình 

nguyện viên, đang làm với nguồn lực hết sức hạn chế để các em nhỏ có niềm vui giản dị hàng ngày.   

Tháng 12 với LIN còn có một ý nghĩa đặc biệt: chúng tôi mừng Ngày Tình nguyện viên Quốc tế của Liên hiệp quốc, ngày 5/12. Một 

trong những chương trình cốt lõi của LIN là kết nối tình nguyện viên chuyên môn với các tổ chức phi lợi nhuận/ các nhóm tình nguyện 

làm công tác xã hội để giúp họ phát triển tổ chức. Từ năm 2009 đến nay, 1,036 tình nguyện viên chuyên môn thông qua mạng lưới 

kết nối của LIN đã cùng làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương để hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội. Ngay tại LIN, chúng 

tôi không thể thực hiện được sứ mệnh của mình nếu thiếu sự đóng góp lớn lao từ các tình nguyện viên chuyên môn trong mọi khía 

cạnh: từ công việc hàng ngày đến những việc dài hạn, mang tính chiến lược và phát triển tổ chức. Thành viên Hội đồng Quản trị và 

Hội đồng cố vấn của LIN cũng là những người tình nguyện phục vụ LIN và cộng đồng trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi chân 

thành tri ân các tình nguyện viên vì sự đóng góp tuyệt vời bằng chính kỹ năng, chuyên môn của các bạn!  

LIN cam kết thúc đẩy hoạt động tình nguyện chuyên môn; chúng tôi tin rằng sự thay đổi tích cực trong xã hội chỉ có được từ sức 

mạnh tập thể!. Để tiếp sức cho đội ngũ LIN thực hiện cam kết này, trong mùa trao tặng năm nay, mong bạn hãy rộng lòng đóng góp 

cho dự án Thúc đẩy Hoạt động Tình nguyện Chuyên môn của LIN tại trang web Global Giving. Global Giving cho phép bạn chia nhỏ 

số tiền đóng góp theo hàng tháng để giúp LIN ổn định nguồn kinh phí và duy trì hoạt động tổ chức. Đặc biệt, từ đây đến trước ngày 

31/12/2015, nếu bạn cài đặt khoản đóng góp cho LIN trong ít nhất 3 tháng liên tục, Global Giving sẽ tặng cho LIN số tiền tương tự 

với khoản đóng góp của bạn trong tháng đầu tiên. Thông tin chi tiết tại đây.  

   Hãy hỗ trợ LIN MỖI THÁNG, NHÂN ĐÔI sự hỗ trợ của bạn ngay HÔM NAY,  

   và đội ngũ LIN cam kết sự đóng góp của bạn sẽ có Ý NGHĨA MỖI NGÀY! 

Thay mặt đội ngũ LIN, tôi xin cám ơn sự ủng hộ tuyệt vời của các bạn dành cho LIN trong năm 2015. Thân chúc các bạn cùng gia 

đình những ngày lễ nhiều an lành, hạnh phúc và một năm mới may mắn, thịnh vượng! Hẹn gặp lại các bạn trong năm 2016!  

            Trần Vũ Ngân Giang 

 
 

Đội ngũ LIN cảm ơn sự quan tâm 

của bạn. Hẹn gặp lại năm 2016! 

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC  CỦA LIN 

https://www.globalgiving.org/projects/skilled-volunteers-empower-vietnam-nonprofits/
https://www.globalgiving.org/recurring-donations-matched/limited-time/
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 12 

12/12: VÒNG TRÒN LÃNH ĐẠO 2015 

GẶP GỠ LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 
23/12: CÀ PHÊ SÁNG PHI LỢI NHUẬN 

Cà phê sáng Phi Lợi Nhuận tháng 12 sẽ diễn ra tại 

văn phòng Trung tâm LIN (số 180/47 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh). 

Hãy cùng LIN uống cà phê sáng và trao đổi những 

góc nhìn mới về hoạt động phát triển cộng đồng 

tại TP.HCM hiện nay! 

Đăng ký tham gia qua npo@linvn.org. 

Trong tháng này, các thành viên Vòng Tròn Lãnh 

Đạo sẽ tham gia chương trình Gặp mặt lãnh đạo 

các tổ chức phi lợi nhuận vào ngày 12/12. 

Đây là cơ hội dành cho các tổ chức PLN gặp gỡ, 

kết nối và cùng nhau chia sẻ về hoạt động của 

mình nhằm thúc đẩy việc kiến tạo cộng đồng phi 

lợi nhuận bền vững tại khu vực phía Nam.  

Vào 8g sáng, 19/12, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN sẽ tổ chức một chuyến đi thăm các tổ chức phi lợi 

nhuận (PLN) dành cho 40 cá nhân quan tâm đến lĩnh vực hoạt động xã hội.  

Sự kiện diễn ra với 3 hoạt động chính: 

 Trò chơi vận động nhóm, giải mật thư để xác định tổ chức PLN sẽ đi thăm. 

 Thăm các tổ chức PLN địa phương, tương tác với các đối tượng mà tổ chức đang hỗ trợ, thực hiện thử 

thách nhóm. 

 Giao lưu, kết nối, chia sẻ những khám phá sau chuyến đi và ý tưởng đóng góp cho cộng đồng  

Đăng ký tham dự NGAY. Phí ủng hộ LIN tổ chức sự kiện (gồm chi phí di chuyển bằng taxi đến tổ chức, ăn trưa, 

nước uống và quà tặng các tổ chức PLN): 

 Phổ thông: 200.000 đồng/vé 

 Sinh viên: 100.000 đồng/vé (vui lòng trình thẻ sinh viên khi tham gia chương trình) 

Đội ngũ LIN sẽ gửi thông tin địa điểm qua email đến các bạn đăng ký mua vé. 
 

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ (Ms) Cẩm Tiên qua community@LINvn.org hoặc 08-3512-0092 để 

được tư vấn thêm. 

     XEM TRAILER VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

mailto:npo@linvn.org?subject=RSVP%20to%20Ca%20phe%20sang%20Phi%20loi%20nhuan
http://bitly.com/LMDD1912_Ticket
mailto:community@LINvn.org?subject=RSVP%20to%20LIN%20Oi,Minh%20Di%20Dau?
https://www.facebook.com/LINCenter/videos/o.1238900219460089/10153793360782302/?type=2&theater
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 11 

CÂU CHUYỆN CỦA HÀNH ĐỘNG 

Với chủ đề “Câu chuyện của Hành động”,  sự kiện vinh danh gần 40 chuyên viên, chuyên 

gia quản trị nhân sự đã tham gia hỗ trợ chín tổ chức phi lợi nhuận trong khuôn khổ 

chương trình Sáng kiến vì cộng đồng (CPI) 2015 đã diễn ra vào sáng 14-11 tại Viện Trao 

đổi văn hóa với Pháp - IDECAF. 

Trong phần chia sẻ với các tình nguyện viên chuyên môn, nguyên nhà ngoại giao Tôn 

Nữ Thị Ninh, khách mời đặc biệt tại sự kiện, đã nhấn mạnh rằng tiền không là cái chính 

trong công tác nhân đạo và nhân đạo không nên là tâm thế ban phát. 

“Tôi nghĩ hơn cả khái niệm cho và nhận, chúng ta nên dùng khái niệm chia sẻ. Khi cho và 

nhận, mặc dù nó rất chính xác rằng đây là quá trình hai chiều, có đi có lại nhưng tôi thấy chữ “cho” có vẻ như là cái thế bề trên, 

thế thượng phong; còn người nhận là thế bề dưới, có vẻ như là cái thế yếu hơn" - Bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ. 

Sự kiện Câu chuyện của Hành động khép lại chương trình CPI 2015 với giải nhất cho đội hoạt động hiệu quả thuộc về công ty 

ProSelf và Mái ấm Thiên Ân, giải nhì thuộc về nhóm tình nguyện viên hỗ trợ Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Trong dịp này, bà 

Fiammetta Mancini từ Chương trình Tình nguyện Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cũng chia sẻ quan điểm của mình về chương trình 

CPI: 

“Với tư cách một đối tác toàn cầu ủng hộ cho phong trào tình nguyện, chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) tại Việt 

Nam mong muốn ghi nhận những tình nguyện viên chuyên môn đã đóng góp thời gian và chuyên môn để hỗ trợ các tổ chức phi 

lợi nhuận địa phương trong trương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) của trung tâm LIN.  

Chương trình CPI là một ví dụ rất sinh động về cách làm thế nào để mọi người trong cộng đồng có thể góp phần tạo nên sự phát 

triển lành mạnh của cả cộng đồng chúng ta, rộng hơn nữa là các quốc gia, và làm thế nào để tình nguyện có thể trở thành một 

phần của lối sống.  

UNV đã có mặt ở Việt Nam từ năm 1990, và đã hợp tác với trung tâm LIN trong vài năm gần đây, vì UNV hỗ trợ mục tiêu của 

Trung tâm LIN trong việc cung cấp một nền tảng giá trị cho hoạt động tình nguyện tại TP.HCM. Chúng tôi hoan nghênh những 

nỗ lực của họ trong việc củng cố cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện. Những nỗ lực này thậm chí còn cần thiết hơn 

trong kỷ nguyên mới của Phát triển Bền vững, bắt đầu bởi sự thông qua của các quốc gia trên thế giới trong việc đưa các  

Mục tiêu Phát triển Bền vững vào chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm định hướng chúng ta trong việc đạt được một xã hội 

công bằng và bền vững hơn trước năm 2030. 

Các mục tiêu chung này đã được thiết lập thông qua một quá trình tham vấn rộng khắp, chúng thực sự rất tham vọng và toàn 

diện, từ xóa đói giảm nghèo, đến chất lượng giáo dục cho tất cả mọi người, bình đẳng giới, hành động khẩn cấp chống lại biến 

đổi khí hậu, đẩy mạnh xã hội hòa bình toàn diện, và các lĩnh vực quan trọng khác, dựa trên nguyên tắc nền tảng "không bỏ lại ai 

phía sau".  

Chúng ta không thể đảm bảo không bỏ ai lại phía sau nếu không có các tình nguyện viên.  Chính trong bối cảnh nâng cao cam 

kết cùng nhau hành động để hướng tới mục tiêu chung về phát triển bền vững, tôi chúc mừng Trung tâm LIN và tất cả các tình 

nguyện viên chuyên môn, đã sát cánh bên cạnh các tổ chức phi lợi nhuận trong nỗ lực mang lại một cộng đồng vững mạnh hơn. 

Tôi gửi tới các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng được nghe nhiều câu chuyện của các tình nguyện viên chuyên môn ở 

Việt Nam”. 

  XEM HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY 

CÀ PHÊ SÁNG PLN: 

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TẠI TP.HCM 

Sáng 11/11, 38 

tham dự viên đã 

đến tham dự buổi 

Cà phê sáng Phi 

lợi nhuận tại 

Trung tâm LIN với chủ đề Phát triển Cộng đồng. Đây là 

buổi cà phê đầu tiên trong chuỗi sự kiện tìm hiểu về 

chủ đề này do LIN tổ chức. Khách mời chia sẻ là ông 

Phạm Thanh Vân, chủ nhiệm chương trình Tình Thân, 

một tổ chức đã hoạt động gần 20 năm trong lĩnh vực 

Phát triển Cộng đồng tại TP.HCM. Đọc thêm tại đây. 

"Hiểu được tổ chức phi lợi nhuận 

(PLN) là gì, họ đang gặp phải các 

khó khăn gì và làm thế nào để 

teambuilding của công ty có thể 

gắn kết với xã hội là 3 điều lớn nhất 

mình nhận được hôm nay. Sau chương trình này mình sẽ 

đề xuất với tổng giám đốc của mình để đưa ra các chiến 

lược để gắn kết nhân viên với hoạt động xã hội nhiều hơn 

trong tương lại", chị Liên Thị Thủy, Quản lý nhân sự công 

ty CIMIGO chia sẻ sau khi trải nghiệm chương trình  

“LIN Ơi, Mình Đi Đâu?” vào ngày 26/11. Đọc thêm tại đây. 

15 QUẢN LÝ NHÂN SỰ & CSR  

TRẢI NGHIỆM “LIN ƠI, MÌNH ĐI ĐÂU?” 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153753095927302.1073741873.113456572301&type=3
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/436-ca-phe-sang-pln-hoat-dong-phat-trien-cong-dong-tai-tphcm
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/440-qlns-trai-nghiem-lmdd
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CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG 

QUỸ  CỘ  NG ĐỘ NG RU T NGẮ N KHỘẮ NG CẮ CH  

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG VÒNG III/2015 Quỹ Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách đã khởi động vòng tài trợ cuối 

cùng trong năm từ cuối tháng 10 vừa qua. 

Trước đó nhóm tình nguyện viên chuyên môn, những người đã đồng 

hành cùng LIN từ vòng tài trợ I đến nay, cùng với nhân viên LIN đã thu 

thập góp ý của các tổ chức PLN và tình nguyện viên đánh giá dự án, 

phân tích và tìm ra cách để cải thiện quy trình tài trợ. 

Buổi chung kết đã diễn ra vào ngày 6/12 vừa qua trong không khí rất 

"cộng đồng" và đầy năng lượng tích cực khi các dự án nhận được 

những câu hỏi và góp ý đa chiều theo hướng xây dựng cho dự án tốt 

hơn. 

Đọc thêm tại đây 

KẾT QUẢ THỬ THÁCH  

“KỂ CHUYỆN TỔ CHỨC BẰNG PHƯƠNG 

TIỆN TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ” 

Sau buổi Hội Thảo "Kể câu chuyện thành công của tổ chức bằng 

truyền thông xã hội" ngày 17/10/2015 do LIN và Vietnet ICT đồng tổ 

chức dưới sự tài trợ của TechsoupAsia và Trung tâm Học tập Cộng 

đồng (Đại Học Hoa Sen), LIN đã phát động cuộc thi Thử thách "Kể câu 

chuyện tổ chức bằng phương tiện truyền thông kỹ thuật số". 

Cuộc thi tạo điều kiện để các tổ chức PLN áp dụng kiến thức về kể 

chuyện bằng truyền thông kỹ thuật số vào thực tế bằng cách tạo ra 

một hay nhiều sản phẩm truyền thông kể câu chuyện thành công của 

tổ chức. 

Kết quả cuối cùng như sau: 

  Giải I – 10 triệu đồng: Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Củ Chi  

     (xem video tại đây) 

 Giải II – 7 triệu đồng: Lớp Học Tình Thương Bà Mười  

     (xem video tại đây) 

• Giải III đồng hạng – 3 triệu đồng: tổ chức Ceporer Hóc Môn   

(xem video tại đây) và nhóm Happier (xem video tại đây) 

Đội ngũ LIN và một đơn vị tài trợ có dịp đến thăm Lớp Học Tình 

Thương Bà Mười – một đối tác mới của LIN – vào chiều ngày 23/11 

vừa qua tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Phường Tân Thuận Tây 

Quận 7. 

Quản lý dự án, Huỳnh Thị Mỹ Phượng, cho biết Lớp Học ngày càng 

đông nên khó khăn càng nhiều, kinh phí hoạt động giới hạn, Phượng 

và ban quản lý đã xoay sở tìm nhiều nguồn tài trợ khác nhau để duy 

trì lớp học đến ngày hôm nay, trong đó có khoản hỗ trợ của LIN nhằm 

chi trả một phần chi phí tiền xe buýt cho học sinh đến trường, tiền 

lương giáo viên, đồ dùng học tập, chi phí điện nước và một số chi phí 

khác cho cơ sở vật chất. 

Tuy nhiên, những năm qua Lớp đã nỗ lực để các em được học đầy đủ 

kiến thức giáo dục phổ thông, còn được tham gia các lớp học nhạc 

họa và tiếng Anh để đảm bảo các em không thua kém học sinh trong 

các trường công lập. 

THĂM THỰC ĐỊA  

LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG BÀ MƯỜI 

Nguồn ảnh:  

Lớp học tình thương Bà Mười Fanpage 

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/438-quy-rnkc-vong-iii-2015-chung-ket
https://www.youtube.com/watch?v=jTDoDjwnvfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kqY2pC1LIv8
https://www.youtube.com/watch?v=ZmuiOc48w8Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GkAoGVC9I08&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/l%E1%BB%9Bp-h%E1%BB%8Dc-t%C3%ACnh-th%C6%B0%C6%A1ng-B%C3%A0-M%C6%B0%E1%BB%9Di-244020655635976/?fref=ts
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Tháng 7/2015, thông qua chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) do LIN 

điều phối , nhóm Decathlon chúng tôi đã kết nối với Thiện Tâm Hương, một 

tổ chức phi lợi nhuận để cùng cải thiện kỹ năng quản lý nhân sự cho tổ chức. 

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia hoạt động xã hội với tư cách tình 

nguyện viên chuyên môn.  

Ban đầu, chúng tôi thấy thời gian 03 tháng để chạy chương trình quả là dài 

so với các hoạt động xã hội khác mà chúng tôi đã từng tham gia, thường chỉ 

diễn ra trong ngày.  

Sau khi đã bắt tay vào việc, chúng tôi mới hiểu rằng 03 tháng thậm chí còn 

chưa đủ. Nếu như hoạt động từ thiện hay hoạt động cộng đồng khác ví dụ 

như hiến máu hay dọn vệ sinh môi trường cho ta thấy ngay tức thì kết quả 

hiện hữu, dự án này đòi hỏi cả một quá trình mới thấy được kết quả.  

Sau chương trình hợp tác đầu tiên với LIN, chúng tôi thấy đây là một hoạt 

động rất ý nghĩa. Mặc dù cần thời gian để có kết quả thực tế nhưng việc tổ 

chức PLN phải tự mình tìm hiểu và giải quyết vấn đề của chính họ sẽ giúp 

cho họ được trải nghiệm và nâng cao năng lực, trong một số trường hợp còn 

thay đổi nhận thức và điều đó có tác dụng lâu dài trong việc phát triển tổ 

chức.  

Điều khiến chúng tôi băn khoăn là các tổ chức PLN hiện nay phần lớn hình thành một cách tự phát từ quy mô nhỏ 

với những sứ mệnh vô cùng cao cả cho cộng đồng nhưng lại thiếu thốn nhiều nguồn lực khi hoạt động thực tế.  

Khi quy mô hoạt động tăng lên thì nảy sinh rất nhiều vấn đề mà trước hết là năng lực quản lý. Liệu những người 

điều hành các tổ chức PLN có đủ tầm nhìn và sẵn sàng để thay đổi hoặc chuyển giao cho một đội ngũ kế cận có 

năng lực phù hợp với tình hình mới? 

Về phía tình nguyện viên, trong quá trình tư vấn, chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều. Ngoài việc hiểu hơn về 

các mô hình hoạt động khác nhau, chúng tôi có thể cảm nhận được những giá trị khác biệt của những cộng động 

mà hoạt động của tổ chức PLN hướng tới.  

Chúng tôi cũng học cách làm việc một cách linh động hơn để phù hợp với thực tế của đối tác. Và trên hết, chúng 

tôi sẽ cảm thấy thực sự vui mừng khi đối tác đạt được những kết quả nhất định. Đó là một cách để chúng tôi có 

thể đóng góp gián tiếp cho cộng đồng. 

     Nguyễn Thanh Nga  

     (Tình nguyện viên chương trình CPI 2015) 

Chị Nguyễn Thanh Nga trong buổi 

làm việc với thành viên Hội đồng cố 

vấn chương trình CPI 2015 

Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) 2015:  

Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 

2011 là lời kêu gọi của LIN đến các công ty và chuyên gia có kỹ năng ở TP.HCM áp 

dụng chuyên môn và kinh nghiệm của mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng.  

Thông qua việc kết nối với một tổ chức phi lợi nhuận (PLN), các nhóm tình nguyện 

viên sẽ có 12 tuần tập huấn và huấn luyện cho nhân viên các tổ chức phi lợi nhuận 

phát triển những kỹ năng quản lý và vận hành tổ chức hiệu quả như: truyền thông, 

gây quỹ… 

Kỹ năng Quản Lý Nhân Sự là chủ đề chính của CPI 2015.  

     ► Tìm hiểu thêm về chương trình tại đây. 

http://cpivn.org/cpi-la-gi/
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Chris Phan 

CIMIGO 

Glandore Vietnam 

ILA 

Innovature Vietnam 

Co., Ltd 

Khách tham gia sự kiện 

Câu chuyện Hành Động 

Khách tham gia sự kiện 

France Volunteer 

Khách tham gia sự kiện 

Rút Ngắn Khoảng Cách 

Mr. Maixent Morel 

Mr. Nguyễn Hoàng Lê 

Anh Vũ 

Mr. Stephen Lam 

Ms. Dana RH Doan 

Ms. Đỗ Hồng Liên 

Ms. Giang Pham 

Ms. Huyền Tôn Nữ Cát 

Tường 

Ms. Phạm Thị Trong 

Nhà tài trợ ẩn danh 

NIKE Vietnam 

Prudential Việt Nam 

SCG Vietnam 

VPDD Cty Vietnam 

Holding Assest  

Management Ltd 

08-3512-0092 

180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh 

info@linvn.org www.LINvn.org 

CHÀO MỪNG 10 TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN MỚI GIA NHẬP WEBSITE PHILOINHUAN.ORG 

Website PhiLoiNhuan.org là danh bạ trực tuyến hỗ trợ các tổ chức PLN thành viên tiếp cận nguồn tình nguyện 
viên & nhà tài trợ tiềm năng trong mạng lưới đối tác của LIN. Trong tháng 11 vừa qua đã có thêm 10 tổ chức PLN 
sở hữu trang thông tin riêng trên website Phi Lợi Nhuận:   

1. Chi Hội tâm lý Ứng Dụng- Giáo Dục Cộng Đồng Hoa Súng 

2. Quỹ Cầu Vồng 

3. Quỹ Giáo Dục VietHope 

4. Câu lạc bộ Yêu môi trường 

5. Tiếp lửa Trần Quốc Tuấn 

6. Hội Những Người Yêu Động Vật 

7. The Jailbreak Việt Nam  

8. Làm sạch Việt Nam 

9. Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển - DEPOCEN 

10. Nhóm Tình nguyện MÙA ĐÔNG ẤM 

Tổ chức của bạn chưa có trang thông tin riêng? Đăng ký tại đây ngay hôm nay để sở hữu trang thông tin riêng 
cho tổ chức của bạn, hoặc liên lạc với Cẩm Tiên qua community@linvn.org để giới thiệu các tổ chức, CLB, Đội, 

Hỗ trợ chương trình 

Sáng kiến vì Cộng đồng 

Bùi Đức Liêm 

Chế Thị Thu Thảo 

Đặng Hoàng Trung 

Đào Lê Duyên 

Hopeace Ngo 

Hopeace Ngo 

Huỳnh Thị Thu Nga 

Huỳnh Thị Thu Nga 

Lâm Ngọc Ánh 

Lê Minh Triết 

Lư Trọng Hiếu 

Mai Thùy Trang 

Mao Tường Vân 

Mr. Edwards Tran 

Mr. Matthieu Ghins 

Ngô Thị Bích Nga 

Nguyễn Bích Thuận 

Nguyễn Đức Quý 

Nguyễn Liên Khả 

Nguyễn Phước Cát 

Phượng 

Nguyễn Thành Danh 

Nguyễn Thanh Nga 

Nguyễn Thị Kim Lý 

Nguyễn Thị Lài 

Nguyễn Thị Lệ Hiền 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Nguyễn Thị Phương Lâm 

Nguyễn Thi Thanh Trà 

Nguyễn Thoại Trúc Uyên 

Nguyễn Thùy Liên 

Nguyễn Thùy Trang 

Nguyễn Trần Anh Huy 

Nguyễn Trần Anh Tuấn 

Nguyễn Trương Bảo 

Khuyên 

Nguyễn Vân Anh 

Phạm Thanh Thúy Vy 

Phạm Thu Hà 

Phạm Vũ Hoàng Giang 

Trần Lê Thị Lài 

Trần Thị Nguyệt Minh 

Trần Thị Quỳnh My 

Trần Thị Thu Hương 

Tran Thi Thuy Vy 

Trần Thị Thúy Vy 

Trịnh Thái Bảo 

Trịnh Thái Bảo 

Vũ Ngọc Đông Phương 

Vũ Trần 

Hỗ trợ Quỹ Rút Ngắn 

Khoảng Cách 

Bùi Thị Thy 

Đinh Nam Nhựt 

Đỗ Hồng Liên 

Đỗ Thúy An 

Hồ Ngọc Thiên Trang 

Hoàng Ngọc Thiên  tâm 

Huỳnh Ngọc lam 

Lâm Trung Quân 

Lê Anh Hải 

Lê Thanh Tuấn 

Lương Bảo Uyên 

Nguyễn Anh Vũ 

Nguyễn Hoàng Tuấn 

Nguyễn Khang An 

Nguyễn Thị Dương 

Nguyễn Thị Hải Dương 

Nguyễn Thị Minh Châu 

Nguyễn Xuân Hường 

Trần Đỗ Thu Trang 

Trần Hoàng Phúc 

Trần Lê Thị Lài 

Trần Thùy Anh 

Trần Triệu Ngoa Huyến 

Trịnh Nguyễn Thuỳ 

Dương 

Vũ Thị Hà 

Vương Ngọc Vy Vân 

Hỗ trợ Trung tâm LIN 

Betsye Moon Park 

Carey Zesiger 

Dana R.H. Doan 

Đặng Thị Ngọc Dung 

Đoàn Mạnh Khâm 

Graeme Alexander 

Hà Xuân Trừng 

Lê Thị Băng Tâm 

Linda Loose 

Mark Sidel 

Ngô Quỳnh Như 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Nguyễn Hà Mi 

Nguyễn Thị Minh Châu 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Trần Hoàng Anh 

P. Eli Angell MAZUR 

Trần Bảo Ngọc 

Trần Thị Phương Anh 

Trần Thị Thanh Hương 

ĐÓNG GÓP CHUYÊN MÔN 

LIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG TRONG THÁNG 11/2015 

http://www.LINvn.org
http://philoinhuan.org/npo/index/chi-hoi-tam-ly-ung-dung--giao-duc-cong-dong-hoa-sung
http://philoinhuan.org/npo/index/rainbow-foundation
http://philoinhuan.org/npo/index/viethope-incroporation
http://philoinhuan.org/npo/index/yeu-moi-truong-club
http://philoinhuan.org/npo/index/tiep-lua-tran-quoc-tuan
http://philoinhuan.org/npo/index/yeudongvat-foundation
http://philoinhuan.org/npo/index/the-jailbreak-vietnam
http://philoinhuan.org/npo/index/clean-up-vietnam
http://philoinhuan.org/npo/index/development-and-policies-research-center
http://philoinhuan.org/npo/index/mua-dong-am-volunteer-group
http://philoinhuan.org/register
mailto:community@linvn.org

