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Một ý tưởng hay… Một sáng kiến đổi mới xã hội…

Sự phát triển của các qũy cộng đồng trong 20 năm r the
qua: Bối cảnh toàn cầu
 Sự thay đổi nhanh chóng về viễn cảnh kinh tế, chính trị
của các quốc gia thu nhập trung bình và thấp trong
những năm gần đây. BRICs là lực lượng kinh tế mới
 Tầng lớp mới giàu, sự tăng lên của tầng lớp trung lưu –
và sự nổi lên của các loại hình tự thiện bao gồm quỹ
các nhân và gia đình
 Gia tăng bất bình đẳng và cộng đồng phải chịu
các áp lực: đe dọa kết cấu xã hội

 Giảm hỗ trợ phát triển quốc tế

Sự phát triển của các qũy cộng đồng trong 20 năm r the
t
qua: Gieo hạt giống hành động
 Những thay đổi bên trong:
 Phần thân của nghiên cứu về các mô hình truyền thống của từ
thiện và sự liên kết
 Sự thất bại về sai lầm trong cấu trúc của cứu trợ nhân đạo phát
triển
 Sự tăng lên của từ thiện bắt nguồn từ gia đình: các mạng lưới,
sự nổi lên của từ thiện, sự trưởng thành của làn sóng đầu tiên
của các quỹ

 Những thay đổi bên ngoài:
 Vai trò của một số quỹ ở Hoa Kỳ “gieo hạt giống” ban đầu cho
các quỹ địa phương – Mott, Ford, v.v…

 Học tập các mạng lưới và cơ sở hạ tầng từ thiện
 Thiết lập các quỹ đa phương / song phương như quỹ cộng
đồng trung cấp

Quỹ cộng đồng là gì?
Đặc trưng khác biệt

 Thể chế cầu nối, cầu nối ban lãnh đạo
 Quản trị đa bên(không “sở hữu” bởi bất cứ ai, cá
nhân hoặc chủ thể)
 “Grantmakers plus”
 Sở hữu địa phương & lãnh đạo địa phương

 Xây dựng nguồn lực địa phương
 Tầm nhìn dài hạn

Các thể chế gần giống…..

•
•
•
•
•

Quỹ cộng đồng
Quỹ công ích quốc gia
Các quỹ của phụ nữ
Các quỹ nhân quyền
V.v….

Sáng kiến quỹ Cộng đồng Haiti

Quỹ Phát triển Cộng đồng Kenya

Tewa, Nepal

Các chỉ số: tài sản, năng lực & lòng tin
Củng cố các nhóm cộng đồng
Xây dựng lòng tin trong cộng đồng Bình đẳng chủng tộc
Giảm đói nghèo

Củng cố các nhóm bị cách ly khỏi nhịp độ phát triển xã hội

Xây dựng tài sản cộng đồng
Bình đẳng giới Xây dựng năng lực các thể chế địa phương
Sự tham gia của người địa phương cùng với nhà lãnh đạo
Xây dưng cầu noi giữa những cộng đồng khác nhau

Xây dựng từ thiện cộng đồng
Xây dựng mối liên kết với các quỹ cộng đồng khác

Xây dựng từ thiện cộng đồng theo vùng
Xây dựng từ thiện toàn cầu
Xây dựng mối liên kết với những nhà làm chính sách và
Làm tăng sự trực quan của các quỹ cộng đồng
Chuyển đối thực thi của các nhà đề ra chính sách và các quỹ
Đạt được các nguồn lực từ các nhà đề ra chính sách các quỹ

Tại sao lĩnh vực này quan trọng
 Mới, năng động, kết nối toàn cầu
 Sự nổi lên của các loại hình: quỹ cộng đồng cơ sở, uỷ quyền
quyết định, sự gắn kết trẻ
 Phúc lợi cộng đồng (xây dựng lòng tin, khắc phục sự thờ
ơ, làm cho người dân cùng tham gia)
 Cung cấp “cánh cổng” đến cộng đồng cho các nhà tài trợ
lớn hơn – không sa lầy vào các nhóm nhà tài trợ nhỏ
 Tiếp cận dựa trên tài sản và dài hạn: từ các chủ thể tầm
trung
 Đưa ra các bài phê bình về một số “sự thật” và quy
ước of philaừ thiện và phát triển: những nhà lãnh đạo tư
duy mới
Nhưng …
 Số lượng nhỏ, tài chính ít, dễ bao quát, thể chế cá nhân thường
yếu
 “Đèn đỏ”

Bài học rút ra

 “Kế hoạch” tiếp cận không quan trọng – bối cảnh là mọi
thứ
 Cần ban lãnh đạo địa phương, tầm nhìn, cảm hứng,
được xây dựng trên nền tảng đã có
 Các nhà tài trợ bên ngoài cần làm việc cẩn thận để
không phá hủy – nhưng có thể đóng vai trò then chốt trong
hỗ trợ
 Sẽ vẫn còn có số lượng nhỏ – cần vượt qua sự biệt lập,
cách biệt, cải thiện các mạng lười quan trọng

 Sự quan trọng của ý kiến đánh giá và đánh giá cá
nhân giữa các tổ chức cá nhân – giải quyết quyền
lực, tổng thể, định giá tài sản địa phương, v.v….

Những cơ hội mới – Sẵn sàng phát
triển
 Global Alliance for Community Philanthropy ( Liên minh
toàn cầu về từ thiện cộng đồng )
Những thú vị mới của lĩnh vực cứu trợ
nhân đạo và từ thiện cộng đồng,
những cơ hội mới cho kết nối kiến
thức – Khung “Tài sản”, “Năng lực”,
“Lòng tin”

Cảm ơn
www.globalfundcf.org

