
DỰ THẢO QUYỀN CỦA NHÀ TÀI TRỢ 
 

Từ thiện được dựa trên hành động tự nguyện vì lợi ích chung. Đây là một truyền thống cho và chia sẻ quan trọng 
cho chất lượng cuộc sống. Để đảm bảo các hoạt động từ thiện xứng đáng với sự tôn trọng và tin tưởng của cộng 
đồng, và các nhà tài trợ cũng như những nhà hảo tâm tiềm năng có thể hoàn toàn tin tưởng vào các tổ chức phi lợi 
nhuận và những mục đích họ nhận được lời mời hỗ trợ, chúng tôi tuyên bố tất cả các nhà tài trợ có những quyền 
sau: 
 

I.  
Được thông báo về sứ mệnh của tổ chức, cách tổ chức 
định sử dụng các nguồn lực được đóng góp, và khả năng 
sử dụng các khoản đóng góp có hiệu quả cho các mục đích 
dự định của mình. 

 
II. 

Để được thông báo về danh tính của các thành viên tham 
gia ban điều hành của tổ chức, và kỳ vọng hội đồng nhận 
định thận trọng các trách nhiệm quản lý. 
  

III. 
Được tiếp cận các báo cáo tài chính mới nhất của tổ chức. 
 
 
 

IV. 
Đảm bảo những khoản đóng góp của họ được sử dụng 
đúng mục đích được tặng.  
 

V. 
Được sự công nhận một cách phù hợp.  
 

VI. 
Đảm bảo thông tin về khoản tài trợ được tôn trọng và 
bảo mật theo quy định của pháp luật. 

 
 
 

VII. 
Kỳ vọng rằng mối quan hệ với các cá nhân đại diện cho 
tổ chức mà nhà tài trợ quan tâm mang tính chuyên 
nghiệp. 
 

VIII. 
Được thông tin những người vận động đóng góp là tình 
nguyện viên, nhân viên của tổ chức hay nhân viên thuê 

ngoài. 
 

IX. 
Được yêu cầu xóa tên khỏi danh sách gửi thư mà tổ chức 
định chia sẻ. 

 
X. 

Được thoải mái đặt câu hỏi khi đóng góp và nhận được 
hồi âm trung thực, thẳng thắn và nhanh chóng.  
 

Được phát triển bởi: 
Hiệp hội các chuyên gia gây quỹ (AFP) 
Hiệp hội từ thiện chăm sóc ytế (AHP) 

Hội đồng xúc tiến và Hỗ trợ Giáo dục (CASE) 
Giving Institute: Tư vấn cho tổ chức phi lợi nhuận 

 

Được xác nhận bởi: 
Independent Sector 

Hội nghị phát triển Công giáo quốc gia (NCDC) 
Ủy ban Quốc gia về từ thiện hoạch định (NCPG) 

Ủy ban Phát triển nguồn lực (CRD) 
United Way of America 
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