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Cô Nguyễn Thu Hà, công ty Horizon Capital Group, trình bày về kinh 
nghiệm điều phối TNV chuyên môn. Ảnh: LIN 

 

 

 
 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 

Hội thảo chuyên đề “Quản lý, Điều phối và Vận dụng năng 
lực tình nguyện viên chuyên môn” 

Vào ngày 26/11/2009, 
Trung tâm Hỗ trợ Phát 
triển Cộng đồng LIN đã 
tổ chức hội thảo chuyên 
đề “Quản lý, Điều 
phối và Vận dụng 
năng lực Tình nguyện 
viên chuyên môn”  
nhằm hỗ trợ cộng đồng 
phi lợi nhuận.  
 
“Tình nguyện viên 
chuyên môn” là một mô 
hình hoạt động khá mới 
nhằm thúc đẩy mọi 
người  đóng góp sức 
mình hỗ trợ cộng đồng 
thông qua những kiến 
thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn của họ. Theo đó, những tình nguyện viên  sẽ giúp 
trực tiếp cho những mái ấm, nhà mở, trung tâm xã hội để đóng góp phần  chuyên môn trong 
lãnh vực mà mình thông thạo. 

Nhịp Cầu 
 

THÁNG 11/2009 

 
Hơn 60 đại biểu đăng ký từ các tổ chức phi lợi nhuận đã tham dự để học hỏi và chia sẻ kinh 
nghiệm về cách tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên.  
Anh Phạm Trường Sơn, Điều phối viên chương trình cộng đồng của Trung tâm LIN, giới thiệu 
về cách quản lý tình nguyện viên và giải thích cách thức nối kết với LIN nhằm tuyển chọn tình 
nguyện viên chuyên môn.  
Khách mời, Cô Nguyễn Thu Hà, trưởng phòng quản lý hành chánh và nhân sự thuộc tập đoàn 
Horizon Capital Group đã chia sẻ những kinh nghiệm và chiến lược vận động tình nguyện 
viên. Cạnh đó là bài học kinh nghiệm của các tổ chức khác như: Cô Phạm Bảo Chinh từ Saigon 
Children’s Charity, Cô Nguyễn Hướng Dương từ Thư viện sách nói dành cho người mù; Cô 
Nguyễn Thị Thùy Trang cựu nhân viên của Operation Smile và Cô Cao Thị Phương từ nhóm 
tình nguyện AIESEC. 
 

 (Một số hình ảnh liên quan: http://www.facebook.com/album.php?aid=125462&id=113456572301 ) 

http://www.facebook.com/album.php?aid=125462&id=113456572301


Thông tin cập nhật về Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân 
 

CLB Empower và CLB Sao Bắc Đẩu đã 
tổ chức buổi họp vào ngày 18 và 20 
tháng 11 năm 2009 tại một địa điểm rất 
đẹp ở đường Nguyễn Du  (cảm ơn 
Nguyễn Du Park Villas đã hỗ trợ chúng 
tôi địa điểm tổ chức).  Các thành viên đã 
tham gia những bài tập thực hành cũng 
như suy nghĩ về những chương trình, dự 
án họ có ý định hỗ trợ, Ms. Bùi Hồng 
(giảng viên, nhà nghiên cứu) và Mr. 
Phạm Thanh Vân (nhà xã hội) đã  trình 
bày về các vấn đề xã hội tại TP.HCM 
liên quan đến công tác phát triển cộng 
đồng. 

 
Sau đó, hai nhóm đã tiến hành việc đặt tên 
nhóm, chọn nhóm trưởng và các vấn đề ưu 
tiên hỗ trợ của nhóm. Cuộc họp tiếp theo sẽ 
được tổ chức vào ngày 15/12/2009 cho CLB 
Empower và 17/12/2009 cho CLB Sao Bắc 
Đẩu. 
 
Bạn quan tâm và mong muốn tham gia Câu 
lạc bộ Mạnh thường quân LIN? Mặc dù đã 
bỏ lỡ buổi họp đầu tiên, bạn cũng có thể tham 
gia lần họp tới để tìm hiểu và có cơ hội giao 
lưu, chia sẻ với chúng tôi và biết đâu bạn sẽ 
tạo ra Câu lạc bộ cho chính bạn cùng bạn bè mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm 
thông tin qua email Donor@LINvn.org  

Thành viên CLB Sao Bắc Đẩu

Ms. Hồng trình bày tại CLB Empower

 
(Một số hình ảnh liên quan: http://www.facebook.com/album.php?aid=115769&id=113456572301
CLB Sao Bắc Đẩu: http://www.facebook.com/LINCenter?v=photos&ref=ts#/pages/CLB-Sao-Bc-

Du/207041093697
CLB Empower: http://www.facebook.com/LINCenter?v=photos&ref=ts#/pages/Ho-Chi-Minh-

City/Club-Empower/215237684061) 
 
 

 
Trong tháng 12/2009 

Xin Chúc mừng Sinh Nhật hai thành viên của chúng tôi: 
 

1. Ms. Ngô Quỳnh Như – Giám đốc điều hành Trung tâm LIN
 

2. Ms. Trần Ngọc Trân – Kế toán trưởng Trung tâm LIN  
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Khóa tập huấn kế toán dành cho các tổ chức phi lợi nhuận 
 

 
Các nhân viên kế toán của các tổ chức phi 
lợi nhuận đã được Cô Nghiêm Hải Lý, 
chuyên gia quản lý kế toán và kiểm toán, 
hướng dẫn và tập huấn kiến thức cũng như 
chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác 
quản lý tài chánh kế toán.  Khóa tập huấn 
được thực hiện vào ngày 21/11/2009 và 
khóa tiếp theo sẽ đươc thực hiện vào Thứ 
Bảy 05/12/2009.  

 
 
Chân thành cảm ơn cô Lý đã dành thời 
gian và kinh nghiệm hỗ trợ các nhân 
viên của tổ chức và cảm ơn công ty 
Horizon Captial Advisors đã hỗ trợ 
chúng tôi phòng họp để tổ chức khóa tập 
huấn này. 
 
 
(http://www.facebook.com/album.php?aid=126230&id=113456572301&saved#/photo.php?pid=28697

80&id=113456572301 để xem một số hình ảnh của khóa tập huấn) 
 
 

3/6 

 
 

Từ thiện trong doanh nghiệp TP.HCM 
 
Trung tâm LIN vừa mới hoàn thành xong bản báo cáo nghiên cứu về Đóng góp từ 
thiện trong doanh nghiệp, nghiên cứu này được thực hiện dựa trên việc phỏng vấn 
giám đốc và lãnh đạo của 44 doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn 
TP.HCM. Bản báo cáo tóm lược về xu hướng, bài học kinh nghiệm và triển vọng 
tương lai liên quan đến từ thiện trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Báo cáo bằng 
tiếng Anh đã được đưa website của chúng tôi tại http://tiny.cc/LINReport1. Bản 
dịch tiếng Việt sẽ ra mắt trong thời gian tới… 
 
Chúng tôi rất hân hạnh được biết suy nghĩ cũng như phản hồi của bạn khi đọc bản 
báo cáo này. Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến phản hồi của bạn tại: 
info@LINvn.org.  
 
 

http://tiny.cc/LINReport1
mailto:info@LINvn.org


LIN tham gia và tài trợ sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận 
 

 Hưởng ứng Ngày quốc tế 
Người khuyết tật 3/12, vào ngày 
28/11/2009 tại Cung văn hóa lao 
động TPHCM, Chương trình 
khuyết tật và phát triển (DRD) - 
Trường Đại học mở TPHCM 
dưới sự tài trợ của tổ chức Ford 
Foundation, Handicap 
International, Trung tâm Hỗ trợ 
cộng đồng LIN… đã tổ chức Hội 
trại “Một thế giới cho tất cả” 
với sự tham dự của 500 người 
khuyết tật và tình nguyện viên ở 
TPHCM. 
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 Hội trại là nơi trưng bày hoạt 
động của các lớp học dành cho trẻ chậm phát triển, của các câu lạc bộ khuyết tật, Hội thanh 
niên khuyết tật TPHCM, các mái ấm, nhà mở, cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật….đồng thời triển 
lãm các tác phẩm nghệ thuật do những người khuyết tật sáng tác.  

Đăng ký tham gia TNV tại quầy trưng bày của LIN

 

Ban tổ chức mong muốn,  hội trại sẽ góp phần giúp người khuyết tật cùng giao lưu, động viên 
nhau vượt qua khó khăn, tự tin hơn trong cuộc sống, và qua đó làm thay đổi cái nhìn của cộng 
đồng xã hội về khả năng của người khuyết tật. 
 

(Hình ảnh về hoạt động của Trung tâm LIN trong hội trại: 
http://www.facebook.com/LINCenter?v=photos&ref=ts#/album.php?aid=125464&id=113456572301)  

 
 

 Vào ngày 29/11/2009, Nhóm 
tình nguyện Những ước mơ xanh đã 
tổ chức chương trình “Gởi heo đất – 
Lấy thương yêu” cùng với sinh viên 
từ các trường đại học trên địa bàn 
TP.HCM . 

Heo đất LIN được nhân viên và TNV hoàn thành

 LIN và các tình nguyện viên đã 
tham gia vẽ heo đất và tiết kiệm tiền 
nhằm hỗ trợ cho các học sinh nghèo 
vùng cao tại Sóc Bom Bo, Bảo Lộc, 
Đắk Nông. Ngày 20/12/2009, ngày 
hội thu heo mang tên “Giáng sinh 5 
xu - Ấm áp tình người”sẽ được tổ 
chức tại số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1. 
 
 
 



 Hoạt động tháng tới 
 

• Ngày vinh danh đóng góp của Tình nguyện viên 5/12: 
Ngày Tình Nguyện Viên quốc tế sắp đến . 
Năm 1985, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 5/12 hàng năm làm ngày TNV quốc tế về 
Phát triển Kinh tế và Xã hội (IVD). Việt Nam cũng tham gia tổ chức ngày này từ những 
năm 1990. 
Nếu bạn là một tổ chức phi lợi nhuận, đây là cơ hội để bạn thể hiện sự trân trọng với 
người đã đóng góp thời gian, kỹ năng và khả năng của mình hỗ trợ công việc của tổ 
chức. Có rất nhiều cách để cảm ơn và trân trọng họ, như gởi một tấm card, tổ chức một 
buổi tiệc ,hay…viết một bài thơ hay gởi một e-card cảm ơn. 
 

Nếu bạn đã từng là Tình nguyện viên, Cảm ơn bạn đã tham gia hỗ trợ cộng đồng!!! 
 

Và nếu bạn là Tình nguyện viên của LIN, vui lòng tham gia cùng với các TNV khác 
trong buổi tiệc Lời Cảm Ơn (Thank You party) vào Thứ Bảy từ lúc 2h30 – 5h00 chiều. 
Tình nguyện viên đăng ký với LIN có thể đặt chổ online tại 
http://tiny.cc/TiecTNV2009, hay email cho: Volunteer@LINvn.org. Chúng tôi sẽ gởi 
thông tin chi tiết về địa điểm và chương trình cho các bạn. 

 
• Khóa huấn luyện quản lý tài chánh dành cho nhân viên kế toán, người chịu trách 

nhiệm kế toán và quyết toán của các tổ chức phi lợi nhuận địa phương sẽ được Trung 
tâm LIN tổ chức vào Thứ Bảy 05/12/2009. Hiện tại khóa tập huấn lần này đã đủ số 
lượng người tham dự nên các tổ chức có nhu cầu nâng cao năng lực về quản lý tài 
chánh vui lòng email NPO@LINvn.org để đăng ký tiếp, nếu đủ số lượng 15 người, 
chúng tôi sẽ liên hệ chuyên gia để tổ chức tiếp vào tháng 01/2010. 

 
• Buổi họp mặt tình nguyện viên LIN dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Ba 

22/12/2009 hay Chủ Nhật 27/12/2009, Trung tâm LIN sẽ mời một chuyên gia XH để 
trình bày về “Tình hình công tác XH tại TP.HCM và nhu cầu hỗ trợ của cộng đồng 
trong việc đáp ứng các thách thức đặt ra”. Thơ mời chi tiết về địa điểm và thời gian của 
buổi hội thảo sẽ được Trung tâm LIN gởi tới tất cả các tình nguyện viên trong thời gian 
tới. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại npo@linvn.org.  

 

 Thông tin về vòng tài trợ  
của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 

 
  Hiện tại vòng tài trợ đợt I nhận được các Hồ sơ xin tài trợ từ trước và giữa tháng 

11/2009 đã được Hội đồng xét duyệt tài trợ Trung tâm LIN thẩm định và xét duyệt. Dự 
án được chọn sẽ được giải ngân vào đầu tháng 1/2010. Chúng tôi sẽ gởi email thông báo 
cho các tổ chức được chấp nhận tài trợ và không được chấp nhận vào giữa tháng 
12/2009. 
 

  Vòng tài trợ đợt II của LIN sẽ tiếp tục nhận Hồ sơ xin tài trợ từ nay cho đến 1/3/2010. 
Lưu ý: Các tổ chức phi lợi nhuận mong muốn nhận tài trợ từ LIN trước tiên phải là đối tác của LIN 
bằng cách điền đẩy đủ thông tin trong Đơn yêu cầu cộng tác theo đường dẫn sau: 
http://linvn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32  
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Nối Kết Cộng Đồng Phi Lợi Nhuận 
 

• Vào dịp Giáng Sinh, mái ấm Như Nghĩa có tổ chức chương trình hòa nhạc nhằm 
gây quỹ  giúp đỡ nhu cầu cấp thiết của một số cơ sở chăm sóc người khuyết tật. 
Năm nay, chương trình “TÌNH YÊU GIÁNG SINH 2009” sẽ được thực hiện 
với sự tham gia biểu diễn của Nhóm CREDO, Ban Hợp Xướng & Dàn nhạc 
SUỐI VIỆT, và đặc biệt là khoảng 30 em thuộc Mái ấm Khiếm Thị HUYNH 
ĐỆ NHƯ NGHĨA.  
Chưong trình dự định tổ chức vào  19g30 ngày Thứ Sáu, 11/12/2007 tại Nhà 
Hát Bến Thành, Q.I, Tp. HCM.  
 Ban tổ chức rất mong sự đóng góp, tài trợ của các quý vị. 
 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ công ty Suối Việt:  
551/122/9B Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM.  
ĐT & Fax: (+848) 38957586 
Email: suoiviet.bach@gmail.com – Website: http://suoiviet.com

 
 

• Chương trình đạp xe vì trái đất sáng 6/12/2009 được nhóm C4E thực hiện với 
mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu, liên kết các Câu 
lạc bộ về môi trường nhằm tạo thành mạng lưới rộng lớn đẩy mạnh hoạt động 
truyền thông về môi trường. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Email: bql@c4ehcm.com 
hay ĐTDĐ: 0938260129 (Hằng) hoặc 0905804695 (Lan) 

 

Ban biên tập LIN NHỊP CẦU, số 71 – 75 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM – ĐT: (84 8) 38246091 
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