Từ thiện cộng đồng
Kinh nghiệm của Việt Nam

Tại sao Việt Nam cần
đến Từ thiện cộng đồng

Thách thức #1:
Chương trình của
NPO chỉ đưa ra giải
pháp ngắn hạn cho
các vấn đề

NPO chỉ tập
trung vào dự án

NPO lên kế hoạch
Chương trình dựa

hơn là giải pháp

Trên tình thế bộc
phát

Thiếu nguồn quỹ
đáng tin

Hạn chế cơ hội
tập huấn cho
nhân viên

Thách thức #2:
Nhà tài trợ hỗ
trợ giải pháp
ngắn hạn đối với
các vấn đề của
địa phương

Thiếu kế hoạch
Khi tài trợ

Thiếu cộng tác
giữa các nhà
Tài trợ

Thiếu huấn luyện
thực hiện
Chia sẻ giữa
Các nhà tài trợ

Thiếu cơ hội
kết nối cho các
nhà tài trợ
chia sẻ
quan tâm

Thách thức #3:
Người địa
phươg không
gắn kết trong
quá trình phát
triển

Nhà gây quỹ
Nước ngoài
Không phải
Dân địa phương

Thiếu các kênh
để gắng kết
người dân

Những nguồn quỹ
Là từ nước ngoài

Người địa phương
Không biết cách
gắn kết

G
an

Chuyển thách thức thành giải pháp
Nhà tài trợ đầu tư
giái pháp
bền vững

NPO thực hiện
Dự án có định hướng
Kết quả

Xây dựng
kế hoạch
chiến lược

Cộng tác giữa
các nhà tài trợ

Đề xuất dự án
Cho các giải pháp

Xây dựng năng
lực

Cùng chia sẻ
những vấn đề
cùng quan tâm

NPO tiếp cận
các nguồn
quỹ
cộng đồng

Người địa phương
tham gia vào quá
trình phát triển

Thiết kế dự án
chiến lược

Các quỹ do
Người địa phương
Đóng góp

Người dân
Biết cách
Tham gia vào
sự phát triển

Xây dựng năng lực
Cho nhân viên

Người địa phương
đầu tư vào giải
pháp địa phương

Thiếu kênh
Kết nối
Những công
dân

Mục tiêu:
•
•
•

Hỗ trợ thực hiện cộng tác và tham gia để giải quyết các vấn đề địa phương
Xây dựng năng lực cho các NPO địa phương và nhà từ thiện
Cải thiện thông tin và truyền thông giữa các bên liên quan

Từ thiện cộng đồng
truyền thống

Từ thiện cộng đồng truyền thống
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng”
“Lá lành đùm lá rách”
“Một

miếng khi đói bằng một gói khi no”

*Vũ Ngọc Phan, 1992. “Tục ngữ, thành ngữ và văn hóa dân gian Việt Nam” Hội nghiên cứu và
giảng dạy văn học: Thành phố Hồ Chí Minh.

Lịch sử của từ thiện cộng đồng
•

Thời vua Lê Thánh Tông (thế kỷ 15) – quỹ tình thương địa phương

•
•
•
•

Nhà Nguyễn (Thế ký 17 - 20) – Thúc đẩy các quỹ tình thương
Thời kỳ thuốc địa (1858 đến 1945) – Hội từ thiện
Sau 1945 – Khuôn khổ tổ chức hợp pháp cho các hội từ thiện
Trước Đổi Mới (1986) – các tổ chức hỗ trợ lẫn nhau

• Từ Đổi Mới (sau 1986) – các chương trình, chiến dịch gây quỹ, đóng
góp từ thiện, quỹ cộng đồng ( mới )

*Thanh N V và D D Hoa. 1999. ‘Vietnam’. In Thomas Silk (ed.) Philanthropy and Law in Asia- A
Comparative Study of the Nonprofit Legal System in Ten Asia Pacific Societies.

Từ thiện cộng đồng
ở Tp. Hồ Chí Minh

“Chúng tôi giúp người địa phương
đáp ứng nhu cầu địa phương”

Trung tâm cộng đồng LIN

Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách

Nâng cao năng lực NPO

Tư vấn từ thiện chiến lược

Kết nối TNV chuyên môn

Xây dựng mạng lưới

QUỸ CỘNG ĐỒNG
Cùng nhau
Hỗ trợ sự phát triển

, chúng ta tạo ra tác

động lớn hơn

dài hạn trong cộng đồng

Đầu tư chiến lược vào con người và dự án
Đa dạng hóa các ảnh hưởng từ đóng góp cá nhân

Qũy Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
Xây dựng lòng tin, Nguồn lực và năng lực địa phương
Tập hợp
các
đóng góp
Báo cáo

V2: Chủ đề
do cộng đồng
chọn

Kêu gọi đề
xuất dự án

3x / năm

MÔI TRƯỜNG
Xem xét
dự án

M&E

GIÁO DỤC

TRẺ EM

Phân bổ
tài trợ

Cộng đồng
Bình chọn

2015
2014
2013

PHỤ NỮ

2012

DÂN NHẬP CƯ

2011

Rút Ngắn Khoảng Cách 2014

Rút Ngắn Khoảng Cách
2013

Rút Ngắn Khoảng Cách 2012

Lĩnh vực Giáo dục

Lĩnh vực Trẻ em

Lĩnh vực Phụ nữ

Giải nhất
Cầu nối giữa cộng đồng và
những người khiếm thị
Mái ấm Thiên Ân
Gói dự án 600,000,000 đồng

Mục tiêu gây quỹ tam giác

Giải nhất
Giảm bạo lực gia đình
Cho phụ nữ khiếm thị
Giải nhất
Cây nước sạch

DCOH
Gói dự án 150,000,000 đồng

Ceporer Hóc Môn
Gói dự án150,000,000đồng

Liên lạc các nhà tài trợ mới

Trợ giúp kỹ thuật

Tăng sự tham gia của địa phương

Từ 2009,hơn

3,7 triệu đồng (~USD $180,000)

Phân bổ cho 89 dự án của các tổ chức phi lợi nhuận.
Thematic Rounds

Đóng góp

#Nhà tài trợ
cá nhân

# Nhà tài trợ
tập đoàn

# Tình nguyện
viên

Sự tham gia của
cộng đồng

60tr

94

9

12

147

2012 (Phụ nữ)

150tr

129

54

108

190

2013 (Trẻ em)

327tr

105

39

60

~339

2014 ( Giáo dục )

439tr

207

31

104

~450

2011 (Dân nhập cư)

LIN ơi, Mình đi đâu?
Xây dựng đội ngũ* Cộng đồng * Năng lực

Thách thức & Cơ hội

Thách thức
1.

Thiếu thông tin (& chia sẻ thông tin)

2.

Thiếu hướng dẫn và ví dụ điển hình tốt

3.

Quản lý và quản trị tài chính chưa đủ

4.

Các nguyên tắc giới hạn

Cơ hội
• Đóng góp cá nhân/nhóm
• Quỹ cộng đồng (MỚI!)
• Quyết định dựa vào cộng đồng
• Tài trợ đám đông (BẮT ĐẦU!)
• Đối tác
• Tình nguyện

Cảm ơn các nhà tài trợ!

Liên hệ chúng tôi:
www.linnarrowthegap.org
www.linvn.org

www.facebook.com/NarrowTheGapFund
NarrowTheGap@LINvn.org

08-3512-0092

