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Mẫu đề xuất

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Email: info@LINvn.org
Điện thoại: 848.3512.0092

Phần I – Thông tin tổ chức của bạn

1. Tên tổ chức: Mạng lưới các tác nhân thay đổi -
Be Change Agents Network(BCA)

2. Ngày thành lập: 2011

3. Số giấy phép:

4. Địa chỉ: 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình
Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

5. Số điện thoại: 04. 3759 3205 | 08. 3510 6240

6. Website: www.thehebenvung.vn

7. Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì?
Kết nối các cá nhân, tổ chức có mong muốn đóng góp cho công đồng, có kiến thức –
kỹ năng và luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân/dự án. Tích cực xây dựng một môi
trường mạng lưới kết nối và chia sẻ giữa các thành viên bao gồm cả các vấn đề về
nguồn lực, thông tin,…

8. Liệt kê các họat động chính của tổ chức:

 Tổ chức các khóa tập huấn thủ lĩnh hàng năm tại 3 miền Bắc – Trung – Nam (40
thanh niên/1 miền/1 năm) về các kiến thức liên quan đến Phát triển bền vững, Quản
trị tốt, các chủ đề Tham nhũng – Minh bạch, Người dễ bị tổn thường, Quản lý dự
án.

 Thực hiện thường niên các dự án thuộc nhiều chủ đề như Môi trường, Tham
nhũng, Văn hóa giao thông, … (Các dự án tiêu biểu bao gồm: Nào ta cùng Buýt,
Giờ trái đất, Đen hay trắng bạn chọn gì, Earth Song, I will if you will, Đêm Tĩnh
Lặng, Các dự án về Photovoice và Khảo sát có liên quan đến các chủ đề hoạt
động…)

 Tìm kiếm nguồn tài trợ và triển khai các quỹ tài trợ hàng năm nhằm hỗ trợ các
sáng kiến thanh niên thông qua khóa học Be Change Agents (nhắc đến ở HD1).
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Phần II – Thông tin liên lạc

1. Người liên lạc: Nguyễn Thành Hưng

2. Vị trí/Chức danh: Thúc đẩy viên mạng lưới

3. Số điện thoại liên lạc: 0987 866 254

4. Địa chỉ Email: hung.nguyenthanh@livelearn.org

Phần III – Dự án đề xuất tài trợ

1. Tên dự án: Tôi Phát triển
(Nâng cao năng lực Lãnh đạo trẻ trong Quản lý các
Dự án Xã hội tại Tp.Hồ Chí Minh)

2. Ngày bắt đầu: 10/12/2014

3. Ngày kết thúc: 10/07/2015

4. Mục tiêu của dự án này?

 Ít nhất 16 chương trình Cà phê chia sẻ được thực hiện thu hút ít nhất 300 người
tham dự. Và kết nối được tối thiểu 5 nhóm thành viên tham gia vào các nhóm
làm việc để cùng xây dựng các dự án.

 Có ít nhất 5 đề xuất ý tưởng được nộp bởi các thành viên trong khoá tập huấn
vào Chương trình "50 giờ thực tập" mang đến sự tác động cho ít nhất là 100
người. (lan toả tối thiểu đến 20 người/1 đề xuất hoạt động)

 Có ít nhất 10 câu chuyện thay đổi được tổng hợp từ các người tham dự SC, các
học viên khoá học "Tôi hợp tác - Tôi phát triển" thông qua phương pháp MCS
(được trình cụ thể ở phần đánh giá sự thành công của dự án)

5. Ai là người hưởng lợi của dự án này? Vui lòng mô tả (số lượng, nơi sinh sống và các
nhu cầu đặc trưng).

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp
+ Các nhà lãnh đạo trẻ, thành viên của các tổ chức Phi lợi nhuận tại địa phương  là
đối tượng hưởng lợi chính từ dự án thông qua việc được nâng cao năng lực quản lý
dự án, kết nối với các lãnh đạo trẻ khác và những chuyên gia trong lĩnh vực. Bên
cạnh đó phương pháp học tập kết hợp thực hành sẽ mang đến những kinh nghiệm
thực sự cho các học viên.

+ Các tổ chức phi lợi nhuận có thành viên tham gia khoá dự án cũng là các đơn vị
trực tiếp hưởng lợi từ dự án thông qua việc tăng cường khả năng thành công của các
dự án tại tổ chức, mạng lưới các tổ chức liên kết được mở rộng.
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Đối tượng hướng lợi gián tiếp
Đội ngũ nhân sự dự án, các thành viên, Tình nguyện viên của BCA là đối tượng
hưởng lợi gián tiếp của dự án  thông qua việc nâng cao năng lực quản lý dự án, quản
lý tài chính, quản trị rủi ro, các kỹ năng viết báo cáo và báo cáo tài chính. Việc kết
nối với các cá nhân trong khoá học sẽ giúp dễ dàng triển khai và lan toả các hoạt
động sau này của BCA và các đối tác liên kết.

Thanh niên: Chủ yếu là Học sinh Sinh viên tại Khu vực Tp.HCM là đối tượng
hướng lợi tiếp theo thông qua các chương trình thực tập, các chương trình kết nối
của những học viên.

6. Vui lòng mô tả các hoạt động chính của dự án (Bạn có thể đính kèm bản mô tả,
chúng tôi không giới hạn số lượng từ ngữ):

1. Cà phê Chia sẻ (Tôi chia sẻ) Chuỗi 16 Chương trình Cà phê Chia sẻ ( Sharing
Coffee - SC)(1 tháng 2 lần): Được thực hiện nhằm mục đích nâng cao năng lực quản
lý dự án dựa trên những chủ đề cơ bản như Làm thế nào thúc đẩy sự tham gia của
các bên?, Quản trị hiệu quả nhân sự tổ chức?, Truyền thông đúng cách cho các Dự
án xã hội... thông qua các chuyên gia, những người có kinh nghiệm, những nhà
QLDAXH đi trước người tham dự sẽ được cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm
để áp dụng cho quá trình hoạt động của mình. 16 buổi chia sẻ sẽ kết nối các chuyên
gia với những người tham dự và hỗ trợ tư vấn sau này trong các dự án mà họ sẽ phải
thực hiện.

(16 chủ đề sẽ được xây dựng dựa trên sự tư vấn từ các Tình nguyện viên chuyên
môn trong lĩnh vực Quản lý dự án. Các chia sẻ trong các buổi cũng sẽ là do những
chuyên gia của các chủ đề đó!)

2. "Hoc từ trải nghiệm" (Tôi học hỏi) 2 tháng một lần Dự án sẽ tổ chức một buổi
tham quan cho tham dự viên của các chương trình SC (HĐ1). Tổ chức 04 buổi tham
quan các mô hình - dự án xã hội thành công và chia sẻ những câu chuyện, bài học và
kết nối nguồn nhân lực với các mô hình này. Các tham dự viên khoá học sẽ được
tham quan 4 mô hình tiêu biểu về những thành công trong các Dự án xã hội tại địa
phương - kết hợp với nghiên cứu về những mô hình hoạt động mới như Crow
Funding - Crow Sourcing (Tạm dịch là Vận động Tài trợ cộng đồng và Vận động
nguồn lực cộng đồng).

3. "Thực tập 2 tháng" (Tôi hợp tác) Các tham dự viên của SC có cơ hội kết nối
với nhau thành nhóm 4-5 người (Tối đa 5 nhóm trong Hoạt động này)  để cùng vận
dụng các kiến thức có được và Viết một đề xuất nhỏ với mức kinh phí không quá
5.000.000VNĐ. Mỗi nhóm có 2 tháng để thực hiện đề xuất để lan toả  những giá trị
tốt đẹp theo chủ đề/dự án mà nhóm bốc thăm được. Sau 2 tháng, Ban Quản lý dự án
và các Huấn luyện viên sẽ đánh giá các tham dự viên về những vấn đề liên quan đến
cách thức tiến hành và hiệu quả để lấy làm bài học kinh nghiệm.

Các chủ đề được bốc thăm bao gồm: Sống Tử tế , Tôi Trung thực, Tôi khác biệt, Tôi
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dám thay đổi... . Các phương pháp được Bốc thăm bao gồm: Photovoice -
Videovoice, Truyền thông trực tuyến và Sự kiện Offline.

4. Khoá học "sTôi phát triển" 15/25 Thành viên thực hiện 5 đề xuất tại Hoạt động
"Thực tập 2 tháng" có cơ hội được tuyển chọn tham gia khoá tập học nhằm mục
đích tăng cường các kỹ năng về Quản lý dự án, Các phương pháp và công cụ có liên
quan đến việc thúc đẩy hợp tác như: Thương thảo, Đàm phán, Vận động và Hợp tác
phát triển.

(Nội dung khoá học sẽ tham khảo thêm bởi các tình nguyện viên chuyên môn và đề
xuất chuyên gia tập huấn các chủ đề quan trọng.)

7. Ai là người tham gia trong dự án này? Bao nhiêu người làm việc toàn thời gia, bán
thời gian và tình nguyện viên? Kinh nghiệm liên quan là gì?

Nhân viên Toàn thời gian: 01 người (Cử nhân Xã hội học) - Thúc đẩy viên Mạng
lưới các Tác nhân thay đổi (BCA)

Nhân viên Bán thời gian: 05 người - Thành viên Mạng lưới Các tác nhân thay đổi
_ Khu vực miền Nam (BCA Miền Nam)

Tình nguyện viên: 20 người - Hỗ trợ các công tác hậu cần, hành chính của Dự án. -
Thành viên BCA Miền Nam các năm, Tình nguyện viên các dự án của BCA.

8. Làm thế nào bạn có thể đánh giá được sự thành công của dự án?

Phương pháp định lượng:

 Có ít nhất 500 thanh niên/lãnh đạo trẻ đến từ 10 tổ chức Phi lợi nhuận (NPO)
tham gia khoá chuỗi chương trình cà phê chia sẻ.

 7 chương trình Cà phê chia sẻ được thực hiện thu hút ít nhất 300 người tham dự.

 Có ít nhất 5 đề xuất ý tưởng được nộp bởi các thành viên trong khoá tập huấn
vào Chương trình "50 giờ thực tập" mang đến sự tác động cho ít nhất là 100
người. (lan toả tối thiểu đến 20 người/1 đề xuất hoạt động)

Phương pháp định tính:

- Tiến hành khảo sát trước và sau khi tham gia hoạt động tập huấn dành cho 30
bạn thủ lĩnh, đánh giá sự thay đổi về mức độ nhận thức, kiến thức về chủ đề
tham nhũng và kỹ năng lan tỏa thông điệp.

 Ít nhất 80% các bạn tham gia nâng cao các kiến thức và kỹ năng quản lý dự án
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xã hội có sự tham gia.

- Theo dõi sự thay đổi trong việc tăng cường chia sẻ và trao đổi của các bạn thủ
lĩnh về chủ đề minh bạch với những người xung quanh trên trạng mạng xã hội và
tại địa phương qua các buổi chia sẻ, video hoặc hình ảnh chụp lại. Sự thay đổi
được thể hiện ở tần suất chia sẻ thông tin và trao đổi về chủ đề minh bạch trước
và sau khi tham gia hoạt động.

 Với mỗi sáng kiến của các bạn học viên, sẽ thu thập qua khảo sát hoặc phỏng
vấn về sự thay đổi của người tham gia sau khi tham gia chương trình.

- Dựa trên phương pháp đánh giá MSC (Most Significant Change) với chỉ số
chính là những câu chuyện, trả lời của đối tượng về quá trình và sự thay đổi của
họ trước và sau khi tham gia dự án. Sự thay đổi này bao gồm:

 Thay đổi về các kỹ năng (kỹ năng giải quyết vấn đề, thương thảo và đối thoại,
suy nghĩ hệ thống, xây dựng nhóm/mạng lưới, ra quyết định liêm chính và tư
duy phản biện).

 Tham gia tích cực vào các hoạt động của dự án.

Phương pháp đánh giá MSC sẽ được sử dụng sau mỗi lần tập huấn, giai đoạn giữa
và cuối dự án. Các tư liệu thu được là các câu chuyện thay đổi qua hình ảnh, video,
phỏng vấn của các bạn trẻ tham gia chương trình.

Điều này sẽ giúp cho dự án rút kinh nghiệm qua từng cuộc tập huấn để đảm bảo tính
hiệu quả và bền vững trong các biện pháp can thiệp của dự án.

Phương pháp MSC rất phù hợp cho dự án này vì nó tạo ra cơ hội cho đối tượng
hưởng lợi được thoải mái thể hiện những suy nghĩ, hành động và thay đổi của họ khi
tham gia dự án. Điều đó sẽ phản ánh mức độ thành công của dự án. Ngoài ra, việc
này sẽ khuyến khích đối tượng hưởng lợi gợi mở những hoạt động khác nhằm tăng
tính hiệu quả của dự án.

Phần IV – Kinh phí dự án

1. Tổng kinh phí dự án (VND): 88,820,000VND

2. Yêu cầu tài trợ từ LIN: 50,000,000VND

3. Tổ chức bạn đóng góp: 13,400,000VND
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4. Kinh phí từ các nhà tài trợ khác: 25,400,000VND

(Chú ý: Người  đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được ưu tiên)

5. Trong bảng dưới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án (Hay bạn có thể đính
kèm bản ngân sách): Đính kèm bản ngân sách Dự án

NỘI DUNG CHỈ MỤC SỐ TIỀN
TỪNG CHỈ
MỤC

SỐ LƯỢNG
CHỈ MỤC

TỔNG

CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Cà phê Chia sẻ
(Tôi chia sẻ)
Chuỗi 16 Chương
trình Cà phê Chia
sẻ ( Sharing
Coffee - SC)

7 buổi cà
phê với ít
nhất 300
lượt người
tham dự

20,000,000

Chi phí hỗ trợ
khách mời, chuyên
gia tư vấn

Người/Buổi 300,000 đ 16 4,800,000 đ

Nước uống &
Teabreak

Người/Buổi 15,000 đ 30 người*16
buổi

7,200,000 đ

Chi phí các dụng
cụ chuẩn bị cho
các hoạt động giao
lưu, thảo luận của
các buổi chia sẻ,
chi phí quà tặng..

Buổi 500,000 đ 16 8,000,000 đ

"Học từ trải
nghiệm"(Tôi học
hỏi) Tổ chức 03
buổi tham quan
các mô hình - dự
án xã hội thành
công

3 chuyến
tham quan
với ít nhất
80 lượt
tham gia
của các
thành viên

9,000,000 đ

Chi phí di chuyển Chuyến 2,000,000 đ 3 6,000,000 đ
Hỗ trợ người hướng
dẫn

Buổi 500,000 đ 3 1,500,000 đ

In ấn các tài liệu
tham khảo, Băng
rôn, Poster chương
trình, Các vật dụng
khác...

Buổi 500,000 đ 3 1,500,000 đ

Sáng kiến "Thực 5 sáng 29,000,000
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tập 2 tháng" (Tôi
hợp tác)

kiến nhóm
(4-5Thành
viên), thu
hút và lan
toả ít nhất
100 người

đ

Hỗ trợ ngân sách
thực hiện các đề
xuất

Đề xuất 5,000,000 đ 5 25,000,000 đ

Hỗ trợ kỹ thuật từ
Cán bộ dự án (2
ngày)

Đề xuất/
ngày

200,000 đ 5 đề xuất*2
ngày

2,000,000 đ

Hỗ trợ chuyên gia
giám sát và đánh
giá các đề xuất (2
ngày)

Đề xuất/
ngày

200,000 đ 5 đề xuất*2
ngày

2,000,000 đ

Khoá học "Tôi
phát triển" 3
ngày tại Tp.HCM

1 khoá tập
huấn, 13
buổi, 30
người
tham dự.

13,620,000
đ

Xây dựng gói tài
liệu tập huấn
nâng cao năng
lực

1 bộ tài
liệu với

đầy đủ các
chủ đề tập
huấn được
xây dựng

2,200,000 đ

Chuyên gia thiết kế
tài liệu

Người/ngày 300,000 đ 3 900,000 đ

Thành viên dự án
hỗ trợ thiết kế tài
liệu

Người/ngày 100,000 đ 3 300,000 đ

In ấn tài liệu thử
và chính thức cho
tập huấn

Bộ 50,000 đ 20 1,000,000 đ

Tổ chức tập huấn
13 buổi về Quản
lý dự án xã hội
có sự tham gia
và những chuyên
đề liên quan.

1 khóa x
30 người
tham dự
tập huấn,
3 người tổ
chức

11,420,000
đ

Thuê địa điểm,
trang thiết bị (máy
chiếu, âm thanh)

Ngày 1,000,000 đ 3 3,000,000 đ
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Hỗ trợ ăn trưa &
teabreak cho thành
viên tham gia tập
huấn và 3 Thành
viên dự án, 1
chuyên gia

Ngày 60,000 đ 57 3,420,000 đ

Chuyên gia kĩ
thuật, tập huấn

Buổi 300,000 đ 6 1,800,000 đ

Thành viên dự án
hỗ trợ tập huấn
viên, kết nối các
thành viên trước
và sau khoá tập
huấn

Người/ngày 200,000 đ 2 người * 5
ngày

2,000,000 đ

Văn phòng phẩm,
in ấn, hậu cần

Bộ 400,000 đ 3 1,200,000 đ

QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 nhân sự
toàn thời
gian, 5
nhân sự
bán thời
gian và 20
tình
nguyện
viên hỗ trợ
dự án

14,800,000
đ

Hỗ trợ chi phí liên
lạc & di chuyển
dành cho Thành
viên dự án

Người/tháng 300,000 đ 6 người * 6
tháng

10,800,000 đ

Hỗ trợ chi phí thiết
kế các ẩn phẩm
truyền thông, chi
phí hỗ trợ nhân sự
phụ trách truyền
thông dự án và
một số chi phí
nhân sự khác dành
cho Tình nguyện
viên dự án.

Tháng 500,000 đ 8 4,000,000 đ

Chi phí văn phòng
thực hiện dự án
(điện thoại, chuyển
phát, vật dụng văn

Tháng 300,000 đ 8 2,400,000 đ
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phòng, văn phòng
phẩm, in ấn tài liệu
văn phòng..)

TC 88,820,000
đ

LIN tài trợ 50,000,000
đ

Phần V – Khác

1. Làm thế nào bạn biết được về vòng tài trợ nhỏ của Trung tâm LIN?

 Bản tin LIN NHỊP CẦU
 Email từ Trung tâm LIN
 Bạn bè chuyển thông tin
 Khác, vui lòng ghi chi tiết:

CÓ KHÔNG

2. Tổ chức đã từng nhận Quỹ tài trợ nhỏ từ Trung tâm Hỗ trợ Phát
triển Cộng đồng LIN?

X

3. Tổ chức bạn mong muốn LIN chia sẻ thông tin này với các nhà
tài trợ tiềm năng khác?

X

4. Bạn có đọc hướng dẫn đề xuất tài trợ của LIN? X

5. Bạn có hiểu các yêu cầu báo cáo trong trường hợp tổ chức được
tài trợ không?

X

6. Vui lòng đính kèm các thông tin khác (v.d., mô tả chi tiết dự án, kế hoạch hành động,
giải ngân, hình ảnh và/hay các tài liệu hỗ trợ khác)

www.thehebenvung.vn - Đây là kênh thông tin của Mạng lưới cung cấp các hoạt
động của BCA trên toàn quốc với các tài liệu giảng dạy, mô hình hoạt động. Chúng
tôi cũng tin tưởng vào khả năng thực hiện thành công dự án này.

Chúng tôi đính kèm về tài liệu giảng dạy của Khoá học BE Change Agents thông qua
sự đóng góp ý kiến từ đội ngũ chuyên gia tại Live and Learn Việt Nam
http://thehebenvung.vn/detail.asp?SubCatID=1444&fold=1443&dr=1444&Lang=1&l
even=0&show=0&tr=1443

Đính kèm link diễn giải chi tiết các hoạt động của BCA đã, đang và sẽ thực hiện trên
toàn quốc từ năm 2011:
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http://thehebenvung.vn/detail.asp?SubCatID=1468&fold=1405&dr=1468&Lang=1&l
even=0&show=0&tr=1405
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Hướng dẫn
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Hướng dẫn làm bản đề nghị
1. Để đạt yêu cầu tài trợ, mẫu đề nghị tài trợ cần được điền đầy đủ.
2. LIN khuyến khích người đề nghị trang trải chi phí hành chính liên quan đến điều hành dự án và

quản lý và/hoặc kết hợp đề nghị tài trợ từ các nguồn khác bên ngoài.
3. Các đề nghị tài trợ được chấp nhận và được khảo sát ít nhất một lần mỗi năm.
4. Để nộp đơn đề nghị, gửi email (khuyến khích) hay đường bưu điện về:

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Email: info@LINvn.org
Điện thoại: 848.3512.0092

5. Bạn sẽ nhận được thư xác nhận đơn đề nghị của bạn đã được nhận trong vòng năm ngày làm
việc.

Quá trình đánh giá đề xuất dự án
1. Đội ngũ LIN sẽ  xem xét những hồ sơ đề nghị xem đã đầy đủ và phù hợp chưa.
2. Những hồ sơ đầy đủ và phù hợp sẽ được chuyển đến ủy ban khảo sát. (chú ý: LIN tài trợ cho

các tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm tình nguyện làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các vùng
lân cận. Các dự án giúp hội nhập các nhóm và cộng đồng ngoài lề về mặt địa lý, dân tộc, tuổi
tác, khuyết tật, gia cảnh, nghèo đói hay giới tính được ưu tiên)

3. Một ủy ban đánh giá sẽ xem xét các đề nghị phù hợp và có quyết định cuối cùng, dựa vào các
ưu tiên tài trợ và các nguồn tài chính sẵn có.

4. Các dự án thành công sẽ được công bố vào tháng 11/2014 và phải được hoàn tất trước 12/2015

Người được chọn tài trợ
1. Những người được chọn tài trợ được yêu cầu ký thỏa thuận tài trợ với LIN.
2. Người nhận tài trợ phải báo cáo cho LIN về quá trình của dự án (các đầu ra) mỗi 6 tháng hoặc

khi kết thúc dự án (tùy thời gian dự án). Những thông tin cập nhật bổ sung, bản tin và/hoặc hình
ảnh kỹ thuật số là rất hoan nghênh.

3. Những tài trợ của LIN cần được đề cập trong các báo cáo thường niên, trong báo cáo tài chính
và những văn bản bản thích hợp khác.

4. LIN có thể thăm thực địa hàng năm và hoan nghênh sự hợp tác của bạn.
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Lượng giá tài trợ
 Những đề nghị tài trợ phải từ cộng đồng và các nhóm tình nguyện có mục đích từ thiện và

không vì lợi nhuận.
 Cam kết về tạo bình đẳng cơ hội phải được chứng minh.
 Nếu cần thiết, sẵn sàng chia sẻ học hỏi với các tổ chức khác.
 Những đề nghị tài trợ nhiều phía có thể cần thiết dù là những dự án độc lập.
 Các dự án phải được hòan thành trong vòng một năm kể từ ngày bắt đầu.
 Cam kết làm việc trên tinh thần xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức khác cần được chứng

tỏ.
 Các bản đề nghị dự án cần rõ ràng, chi tiết, chi phí thực tế và tiến độ rõ ràng.
 Dù vậy, hoặc ngoài khỏan tài trợ, LIN có thể hỗ trợ chuyên môn từ thành viên hội đồng, tình

nguyện viên hoặc nhân viên. (tất nhiên là những người yêu cầu tài trợ quyết định có chấp nhận
đề nghị hỗ trợ hay không).

 LIN không tài trợ các yêu cầu có mục đích sau:
- Không có mục đích từ thiện
- Tài trợ các sự kiện gây quỹ
- Các chi phí điều hành (bao gồm lương)
- Những công việc đã được thay thế
- Cá nhân
- Đi ra nước ngoài
- Thúc đẩy các họat động tôn giáo
- Thể thao mà không có yếu tố từ thiện
- Các hoạt động chính trị.


