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Cuộc thi “Câu chuyện tình nguyện” do LIN phát động 
 
 

Trong nỗ lực nhằm tôn vinh các 
cá nhân có đóng góp giúp cộng 
đồng của chúng ta phát triển 
vững mạnh hơn, Trung Tâm Hỗ 
Trợ và Phát Triển Cộng Đồng 
LIN tổ chức một cuộc thi dành 
cho các câu chuyện tình nguyện 
– chuyện kể dưới dạng viết, 
tranh ảnh và/hoặc những đoạn 
phim ngắn mô tả tầm ảnh 
hưởng sâu rộng của công việc 
Tình Nguyện đang diễn ra ở 
Việt Nam. 

Cho dù bạn dành thời gian động 
viên bệnh nhân trong bệnh viện, 
dạy học cho trẻ em thiệt thòi, tư 
vấn cho một tổ chức mới thành 
lập, dọn dẹp môi trường, bảo vệ 
các lòai động vật đang gặp nguy 
hiểm, thiết kế website cho một 
tổ chức từ thiện, hay chơi đá 
bóng với trẻ em đường phố, 
chúng tôi muốn nghe câu 

chuyện của bạn! Cho dù bạn trẻ hay già, là người nội trợ hay CEO, người bản 
xứ, du khách hay người nhập cư, tình nguyện viên có thể đến từ mọi ngã rẽ 
trong cuộc sống, đại diện cho bản sắc đa dạng của con người ở Việt Nam. 

Thông qua việc chia sẻ câu các câu chuyện tình nguyện, bao gồm niềm vui, thử 
thách, kết quả và tầm ảnh hưởng, LIN mong muốn, trước hết và quan trọng 
nhất, được tôn vin những công việc mà các tình nguyện viên đã làm, và bên 
cạnh đó đó, tạo nguồn cảm hứng để những người khác thử tham gia tình 
nguyện trong cộng đồng của chính họ, mỗi người với một cách khác nhau. Tất 

Nhịp Cầu 
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cả đều xuất phát từ thực tế là các Tình Nguyện Viên có đóng góp rất lớn trong 
việc xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn. 

Vậy sẽ có giải thưởng hay không? 

Để phân loại các Tình Nguyện Viên và công việc mà họ đang làm ở Việt Nam, 
chúng tôi trao hai giải đặc biệt (từ 5 đến 15 triệu VND mỗi giải) và 10 giải tiêu chí 
(từ 1 đến 2 triệu VND mỗi giải). Tình nguyện viên giành giải sẽ có cơ hội nhân 
đôi giải thưởng nếu họ muốn quyên góp giải thưởng đó cho một tổ chức phi lợi 
nhuận tại Việt Nam. 

Vậy tới tất cả các tình nguyện viên, trong hiện tại và quá khứ, và tới tất các tổ 
chức nhận sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, chúng tôi xin gửi lời mời chia sẻ 
câu chuyện của bạn trước ngày 31 tháng 8 năm 2010. 

Để biết thêm chi tiết, bao gồm đơn đăng kí, điều kiện và thể lệ tham dự, xin truy 
cập website của LIN tại http://bit.ly/volunteerstories, hoặc gửi email về địa chỉ 
info@linvn.org.  
 

Trung tâm LIN 

 
 

 
Xin Chúc mừng Sinh Nhật Cô Dana Đoàn (thành viên sáng lập và cố vấn của 
Hội đồng LIN). Là một người đầy tâm huyết, Dana đã đóng góp nhiều tâm trí 

và năng lực cho thành công của Trung tâm LIN hôm nay và tương lai. 
 

Kêu gọi tài trợ lần thứ 2 năm 2010 từ  
Staying Alive Foundation 

 
Staying Alive Foundation làm việc về tăng cường sự tham gia của giới trẻ mong 
muốn thay đổi cộng đồng của mình. Chúng tôi đang tìm những tổ chức có ít 
nguồn lực tài chánh (hay chưa được tài trợ) do thanh niên đảm trách với nhiệm 
vụ năng nhận thức về HIV và AIDS. 
 
Tiến trình đề xuất tài trợ bao gồm hai vòng và có thể tìm thấy mẫu đơn trực tuyến 
tại đường dẫn http://foundation.staying-alive.org/en/grants/apply. Thời hạn cuối 
cùng cho việc nộp đơn là ngày 23 tháng 08 năm 2010. Thông tin về việc xét 
duyệt sẽ được thông báo vào ngày Quốc tế phòng chống AIDS 01/12/2010. 
 
Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng tôi tại địa chỉ email: 
foundation@staying-alive.org. Cảm ơn 
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Trung tâm LIN kỷ niệm sinh nhật lần thứ I 
 

 
Thành Phố Hồ Chí Minh – 
Để kỷ niệm một năm thành 
lập Trung tâm Hỗ trợ Phát 
triển Cộng đồng LIN, Công ty 
đầu tư Tầm Nhìn đã tổ chức 
một buổi nối kết cho nhân 
viên, người ủng hộ, một số ít 
bạn bè tại nhà hàng Xu 
(Quận 1) vào ngày Thứ Năm, 
29 tháng 7 năm 2010. Sự 
kiện này là cơ hội để LIN 
trình bày kết quả hoạt động 
trong năm qua, cũng là dịp 
ghi nhận và bày tỏ lòng biết 
ơn đến các nhà tài trợ. Bên 
cạnh đó, LIN cũng mong 
muốn được biết đến nhiều 
hơn nhằm huy động sự hỗ 

trợ cho các chương trình mà 
Trung tâm đang và sắp thực hiện. 
Nhân viên LIN và Hội đồng Quản 
lý chào đón nhiều khách mời với 
vai trò khác nhau như các nhà tài 
trợ doanh nghiệp, cá nhân, đối 
tác phi lợi nhuận, tình nguyện 
viên, giới truyền thông và những 
người bạn khác của Trung tâm 
LIN. 
 
LIN, viết tắt của Lắng nghe 
(Listen) – Truyền cảm hứng 
(Inspire) – Hỗ trợ (Nurture), chính 
thức hoạt động vào ngày 1 tháng 
8 năm 2009 với mong muốn giúp 
người địa phương đáp ứng nhu 
cầu địa phương. Bà Dana Đoàn – 
Tư vấn chiến lược của Trung tâm 
LIN phát biểu: “Với một đội ngũ ít 
người nhưng chu đáo cùng sự hỗ 

Cô Nguyễn Trần Hoàng Anh, Giám đốc công ty quảng cáo Brand 
Maker (là thành viên Hội đồng LIN) phát biểu trong ngày sinh nhật 

 

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

"…Cách đây 3 năm tôi cũng giống rất nhiều người 
là một cá nhân luôn muốn làm điều gì đó có ý 
nghĩa cho những người kém may mắn hơn mình 
trong cộng đồng nhưng tôi chỉ biết đóng góp về tài 
chính. Một trong những điều khiến tôi băn khoăn 
nhất là không biết sự giúp đỡ của mình nên gởi 
đến ai và có đến được với người cần giúp hay 
không. Vì thế tôi có nghe cô Dana Đoàn chia sẻ về 
dự định thành lập LIN thành một Trung tâm Hỗ 
trợ Phát triển Cộng đồng, tôi rất hứng thú…  
Bị thuyết phục bởi tiêu chí hoạt động của LIN, đến 
nay tôi đã là thành viên Hội đồng LIN được 1 
năm. Tuy 1 năm không dài nhưng tôi thấy LIN đã 
thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa và nhân buổi 
sinh nhật lần đầu tiên chúng tôi rất mong sự chia 
sẻ và tiếp tục hỗ trợ của Quý vị nhằm tạo sự khác 
biệt cho cộng đồng của chúng ta đang sống….” 
 
Trích bày phát biểu của Cô Nguyễn Trần Hoàng 
Anh, Giám đốc công ty quảng cáo Brand Maker 
và là thành viên Hội đồng LIN 
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trợ từ các tình nguyện viên, LIN đã làm được rất nhiều việc trong năm đầu tiên”. 
LIN đã phát triển quan hệ đối tác với hơn 55 tổ chức phi lợi nhuận và hỗ trợ họ 
bằng cách xúc tiến: 4 hội thảo cho hơn 262 người tham dự; 6 buổi hội thảo bàn 
tròn với 113 người tham gia; tài trợ cho 12 tổ chức (trị giá gần 218 triệu đồng); 
và phát hành bản tin điện tử “LIN Nhịp cầu” hàng tháng cho 900 đối tác, bạn bè 
và những người ủng hộ LIN. 
 
Cùng lúc đó, với nỗ lực hỗ trợ các hoạt động nhân ái tại Việt Nam, LIN đã tư vấn 
cho hơn 61 cá nhân, công ty và các quỹ cho những hoạt động tài trợ của họ; xúc 
tác 12 khoản tài trợ gián tiếp (trị giá hơn 281 triệu đồng); và phát hành báo cáo 
nghiên cứu “Hoạt động từ thiện doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh” vào tháng 12 
năm 2009. LIN cũng tổ chức 6 buổi họp mặt cho hơn 100 tình nguyện viên tiềm 
năng; kết nối 66 tình nguyện viên chuyên môn hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi 
nhuận địa phương; phổ biến bản tin “Nhịp cầu-Tình nguyện” cho gần 300 tình 
nguyện viên hiện tại và tiềm năng từ tháng 3 năm 2008. 
 
Đơn vị tài trợ cho lễ sinh nhật của LIN năm nay, Quỹ đầu tư Tầm Nhìn, cũng là 
nhà bảo trợ sáng lập LIN. Trong bài phát biểu của mình, Ông Đoàn Mạnh Khâm, 
Chủ tịch Quỹ đầu tư Tầm Nhìn, đã giải thích tại sao công ty quyết định hỗ trợ 
LIN: “Là một phần sứ mệnh của Quỹ Đầu Tư Tầm Nhìn, chúng tôi tin rằng chúng 
tôi phục vụ ba đối tượng chính: cổ đông của chúng tôi, nhân viên, và các cộng 
đồng nơi chúng tôi làm việc. Vì vậy, chúng tôi cam kết trao một phần lợi nhuận 
để phát triển cộng đồng. Công việc của Trung tâm LIN là tăng sức mạnh cho các 
tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam bằng những hỗ trợ chuyên môn và tài chính. Cả 
hai yếu tố này, theo chúng tôi, đều rất cần thiết để giúp cộng đồng tiếp cận cơ 
hội nhiều hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.”  

LIN Center 

 
 

 

PHIÊN HỌP NHÓM ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN CÁC NHÀ TRAO QUỸ 
 

Sáng thứ ba 27/7/2010, Trung tâm LIN đã tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa các thành viên trong 
Nhóm Điều Hành của Diễn Đàn Những Người Trao Quỹ TPHCM. Diễn đàn này nhằm nối kết 
nối những người có liên quan trong một nỗ lực chung nhằm cải thiện đời sống trong cộng đồng 
của chúng ta. Trung Tâm LIN tin tưởng rằng chúng ta có thể nâng cao sự hiệu quả của việc trao 
quỹ trong và xung quanh địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm Điều Hành baogồm các nhà tài 
trợ chính và cơ quan quản lý nhà nước như PACCOM, Intel, Saigon Children’s Charity và Phòng 
Văn Hóa Thông Tin Lãnh Sự Quán Mỹ cùng sự góp mặt của đại diện trường Kinh Doanh Cass 
tại Anh.  
 
Nhóm đã bàn bạc rất nhiều chủ đề bao gồm mục đích, cách thức, địa điểm và diễn giả chính cho 
Diễn Đàn. Tất cả đều nhấn mạnh rằng Diễn Đàn là một dịp tốt để những người trao quỹ chia sẻ 
với nhau những bài học kinh nghiệm quý giá trong việc giúp đỡ xây dựng cộng đồng ngày một 
tốt hơn. Tuy nhiên, mặc dù nhóm đã thống nhất được số lượng thành viên tham dự, khung ý 
tưởng để tổ chức diễn đàn, trước mắt vẫn còn nhiều việc cần làm như quyết định địa điểm, lập 
danh bạ các nhà trao quỹ trong thành phố, thu hẹp đối tượng tham dự, tìm kiếm diễn giả, vân 
vân… Với những vấn đề tồn đọng như vậy, nhóm quyết định tổ chức buổi gặp mặt tiếp theo vào 
ngày thứ ba 24/8/2010. 
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Hội thảo bàn tròn về “Vai trò của Hội đồng quản trị tổ chức phi lợi 
nhuận” 

 
Sáng thứ Bảy 10/07/2010, 
Trung tâm LIN đã tổ chức một 
hội thảo bàn tròn với sự tham 
gia gia của đại diện 20 tổ chức 
phi lợi nhuận bàn thảo về “Vai 
trò của Hội đồng quàn trị tổ 
chức phi lợi nhuận”. Đây là hội 
thảo đầu tiên về vấn đề này nên 
trọng tâm nhắm vào vai trò và 
nhiệm vụ của các thành viên 
Ban hội đồng, sự khác biệt giữa 
các lọai Hội đồng như Quản trị, 
Cố vấn, quản lý và chia sẻ tình 
hình thực tế ở Việt Nam về vấn 
đề này. 
 
Các thảo luận rất thú vị cho thấy một sự lẫn lộn ở các định nghĩa về ban hội 
đồng ở Việt Nam (ví dụ sự khác nhau giữa Hội đồng quản trị và quản lý). Thực 
tế cho thấy chỉ có một vài tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam có hội đồng quản trị 
và hầu hết là chỉ có ban quản lý. Chúng tôi cảm nhận hội thảo đã giúp các tham 
dự viên hiểu về sự khác biệt giữa hai hội đồng này. Thành viên hội thảo cũng 
chia sẻ những thách thức mà các tổ chức phi lợi nhuận đối mặt trong việc thu 
hút và giữ chân các thành viên hội đồng nhằm hỗ trợ tốt hơn công tác quản trị 
của tổ chức. 
 
Ở các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam, việc có hội đồng quản trị chỉ là một con số 
rất nhỏ. Hầu hết họ sử dụng ban quản lý hay cố vấn. Đây là điều cần được suy 
nghĩ thêm nhằm tăng cường sự quan tâm đến việc quản trị tốt tổ chức. Các tập 
huấn trong tương lai về chủ đề này là cần thiết như là làm thế nào có một hội 
đồng tốt với các chức năng rõ ràng và Trung tâm LIN đang cố gắng trong việc 
này. Các chủ đề có thể là làm thế nào để thành lập một ban hội đồng; làm thế 
nào để xác định và thu hút thành viên đóng góp vai trò quản trị của họ vào tổ 
chức phi lợi nhuận; làm thế nào ban quản trị giúp tổ chức gây quỹ; mối tương 
quan giữa người quản lý tổ chức và thành viên hội đồng; quy trình hội họp của 
ban hội đồng quản trị… 
 
Trong lúc đội ngũ LIN đang kết nối với các chuyên gia quốc tế và trong nước về lãnh 
vực Ban hội đồng quản trị phi lợi nhuận để tổ chức các chương trình liên quan tiếp 
theo.  Chúng tôi rất mong đợi các ý tưởng và góp ý của các Anh/Chị, bạn bè NPO. Vui 
lòng gởi ý kiến cho chúng tôi tại npo@LINVn.org hay điện thoại (84 8) 3824-6091. 
 

Các tham dự viên đang lắng nghe trình bày trong hội thảo 
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LIN hỗ trợ Lễ hội từ thiện ALICE 2010 
 

Vào tháng 6, một nhóm gồm 9 tình nguyện viên, thành viên của Ban tổ thức lễ 
hội từ thiện trước đây, có tâm huyết trong việc tổ chức các chương trình giải trí 
chất lượng và cam kết đóng góp chương trình của họ vì một mục đích tốt đẹp.  
Trung tâm LIN tham gia phục vụ nhóm như là một cơ quan cố vấn độc lập cho 
việc bầu chọn các tổ chức tham gia sự kiện gây quỹ này. “Alice trong xứ sở thần 
tiên” là tiêu đề của sự kiện được tổ chức vào Thứ Bảy 11/09/2010 tại khách sạn 
Sheraton. 
 
Hơn 45 ngày qua, đội ngũ LIN đã rất tận tụy giúp nhóm lên kế họach chọn lựa 
cho các đề xuất tài trợ thông qua sự kiện này. Mặc dù trong thời gian ngắn ngủi, 
nhóm đã tiến hành bầu chọn một cách minh bạch và công bằng thông qua 
những cuộc thảo luận về nhu cầu cộng đồng và các nguồn lực sẳn có của nhóm. 
Cuối cùng, nhóm đã chọn 3 đề xuất tài trợ cho 3 chủ đề sau: 
 

- Nâng cao năng lực trẻ em thông qua họat động nghệ thuật và văn hóa; 
- Bảo vệ động vật, đặc biệt là các lòai đang có nguy cơ; và 
- Giải pháp cho nhu cầu môi trường, đặc biệt trong vấn đề nước sạch và vệ 

sinh. 
 
30 tổ chức đã gởi bản đề xuất dự án cho sự kiện này. Vòng đầu tiên, nhóm đã 
xem xét và thảo luận rất kỹ càng để chọn danh sách 6 dự án (hai đề xuất dự án 
cho mỗi chủ đề) mà nhóm cho rằng phù hợp với tiêu chí và mục tiêu nhất. Một 
tuần sau đó, thông qua các câu hỏi đặt ra cho từng dự án đã giúp nhóm chọn 3 
tổ chức tham gia vào sự kiện gây quỹ trong ngày 11/09 này. 
 
- Gia Đình Tình Thương Te-Phan 

Bản đề xuất mang cơ hội cho các trẻ em (hầu hết sống với khuyết tật và bại 
não) tham gia và mở rộng tri thức thông qua họat động nghệ thuật và văn hóa 
bao gồm: ca múa, chơi các nhạc cụ, ảo thuật và hội họa. Tất cả các kỹ năng 
được hướng dẫn tại Te-Phan để các em không thể tham gia trực tiếp học 
cũng được nghe và cảm nhận được nghệ thuật này. 

- Nhóm sáng tạo Trẻ (YCG), Khoa nghiên cứu khoa học và đối ngọai, 
trường Cao Đẳng Bến Tre  
Dự án của YCG sẽ nâng cao nhận thức về nhu cầu bảo vệ lòai chim hiếm ở 
Sân chim Vàm Hồ tại huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Thông qua các họat động 
dự án, YCG sẽ khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trừơng của họ, 
nhắm vào việc bảo vệ chim cũng như phát triển và phân phối các tài liệu về 
Sân Chim. 

- Trung tâm Phát triển Cộng đồng Thiện Chí 
Thiện Chí sẽ xây dựng và thay thế “hệ thống nước” của nhà vệ sinh tại các 
trường mẫu giáo trong 3 huyện: Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Thuật Nam. 
Qua đóa, dự án cũng sẽ phát huy kiến thức về vệ sinh an tòan cho trẻ em với 
sự tham gia về tài chánh và nhân lực của cộng đồng địa phương (bam giám 
hiệu nhà trường và chính quyền địa phương). 
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Trong vòng 6 tuần tới, LIN sẽ hỗ trợ Lễ hội từ thiện ALICE 2010 thông tin với 3 tổ 
chức được chọn thông qua website, và mạng lưới xã hội. Số tiền tài trợ cho mỗi 
dự án sẽ được thông tin vào giữa tháng 9. Tất cả thông tin của tiến trình này có 
thể tìm thấy tại website lễ hội theo đường dẫn:  
www.thecharitycabaret.com/charities.php. Nếu bạn cần biết thêm thông tin, vui 
lòng liên hệ với Trung tâm LIN chúng tôi. 

Dana Doan 

 

Buổi gặp gỡ giao lưu của Trung tâm LIN và Chương trình Tình 
thân với sinh viên Việt Nam của SEO-IIV 2010 

“Một nụ cười làm quen, Hai ta nhìn 
nhau nhé, La La La Là Lá La…” 

Đó quả thực là một khung cảnh kì 
lạ. 11 sinh viên thực tập và 2 
chuyên gia đến từ những tập đòan 
tài chính hàng đầu ở Việt Nam như 
Horizon Capital, VinaCapital, 
Standard Charter Bank, VietThai 
International, … ngồi giản dị xếp 
thành vòng tròn tại văn phòng của 
Chương trình Tình thân, cất tiếng 
hát hòa với tiếng cười bài hát mà 
những hội viên đang sống với HIV 
vẫn hát trong những buổi sinh hoạt 

định kỳ tại tổ chức. Một bức tranh biết nói! 

Đây là một phần trong chương trình Sponsorship for Educational Opportunities – Interns 
In Vietnam 2010 (SEO-IIV 2010), đưa những sinh viên Việt Nam tốt nhất đến từ những 
trường đại học lâu đời nhất trên tòan thế giới về thực tập ở những tập đòan và tổ chức 
hàng đầu tại TP.HCM. Khóa chúng tôi năm nay có 12 người, trong đó 11 người làm về 
tài chính, và tôi làm về mảng Truyền Thông Xã Hội tại LIN.  

Buổi giao lưu là một dịp để các học sinh tìm hiểu về động lực, niềm đam mê mà đội ngũ 
LIN và Chương trình Tình thân tham gia nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng 
Việt Nam. Cuối buổi giao lưu, Ms. Dana Doan (Cố vấn Trung tâm LIN) nhận xét: “Chỉ 
nghe chuyện của các bạn thôi cũng khiến tôi đôi phần rạo rực”… Đặc biệt, nhiều thực tập 
sinh đã từng có những kỷ niệm, cả thành công và thất bại, trong công việc tình nguyện 
trước đây. Câu chuyện của họ, cùng lời khuyên từ những người làm công tác xã hội 
chuyên nghiệp là những thông điệp sẽ đọng lại mãi cùng nhịp bài hát “Một nụ cười làm 
quen, Hai ta nhìn nhau nhé…”.  

Nghĩa Hoàng 
 

Toàn bộ các tham dự viên của buổi giao lưu 
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 Góc nhà tài trợ 
 
Từ bản tin này, chúng tôi thêm một mục mới nhằm ghi công các nhà tài trợ cũng như cung cấp 
thông tin hữu ích về những nổ lực trong việc tài trợ của họ hiện tại và tương lai. 
 
A. Luật mới về nhận tài trợ phi chính phủ nước ngòai 
 
Nhiều tổ chức NPO đối tác với chúng tôi đã được biết về Nghị định 93 (ban hành vào tháng 
10/2009) và Thông tư số 7 (ban hành tháng 3/2010) cung cấp quy định mới về quản lý và sử 
dụng tài trợ phi chính phủ nước ngòai (quy định đặc biệt nhắm vào các hỗ trợ phi lợi luận về 
mục đích phát triển và nhân đạo tại Việt Nam). Nghị định 93 nêu rõ chi tiết hơn là các nghị định 
trước đây. 
 
Nghị định và thông tư này chỉ rõ cơ chế chấp thuận cho chương trình, dự án và các hình thức tài 
trợ khác cho Việt Nam. Cơ quan phê chuẩn được nêu rõ từng chi tiết về số tiền cũng như lọai tài 
trợ. Luật cũng giải thích rằng một tổ chức không được ký kết bất cứ tài liệu về chương trình hay 
dự án tài trợ nếu không chưa được các cơ quan nhà nước chấp thuận. Hơn nữa, luật cũng bao 
gồm các điều khỏan giúp nhà nước điều phối và lượng giá việc thực thi dự án nhận tài trợ nước 
ngòai. 
 
Trung tâm LIN đã có kinh nghiệm đầu tiên trong việc áp dụng luật này sau khi chúng tôi gây quỹ 
từ một tổ chức phi lợi nhuận đặt tại Mỹ. Để nhận được tài trợ này, đội ngũ LIN đã nộp hồ sơ cho 
cơ quan quản lý chúng tôi là Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trong vòng 
20 làm việc, như mô tả trong bộ luật, LIN đã nhận được quyết định chính thức của chính phủ cho  
phí tổ chức nhận nguồn quỹ này.  
 
B. Các nhà tài trợ cho LIN  
 
Trong tháng 7 vừa qua, LIN đã may mắn nhận được đầu tư của hai nhà tài trợ mới và một nhà tài 
trợ đã hỗ trợ chúng tôi từ trước như sau: 
 
TÀI TRỢ MỚI! The Zesiger Family Foundation tài trợ thông qua Give2Asia, một tổ chức phi 
lợi nhuận đặt ở Mỹ. (Chúng tôi đang trong tiến trình nộp hồ sơ xin nhận nguồn tài trợ này).  
 
TÀI TRỢ DÀI HẠN! Từ tháng 04/2010, Mr. Landon Carnie đã quyết định tài trợ cho Trung 
tâm LIN theo chu kỳ hàng tháng. 
 
TÀI TRỢ MỚI! Một nhóm sinh viên MBA từ trường Cass Business School (TP. London, 
vương quốc Anh) đã gây ngạc nhiên cho LIN trong sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần nhất của chúng 
tôi với khỏan đóng góp  21,4 triệu đồng. LIN đã may mắn có cơ hội hỗ trợ việc thực tập từ hai 
sinh viên Cass Business School EMBA là cô Krupa Patel và cô Susan Islam. Và từ đó hai cô đã 
quyên góp từ các bạn trong lớp khoản đóng góp này.  
 
Nếu không có các khỏan tài trợ từ The Zesiger Family Foundation, Landon Carnie và sinh viên 
Cass Business School, LIN sẽ không thể tiếp tục các chương trình của chúng tôi. Chúng tôi trân 
trọng cảm ơn các nhà tài trợ trong tháng 7/2010 và tất cả các nhà tài trợ trước đó! Danh sách tòan 
bộ các khỏan tài trợ trong năm 2010 và chi tiết việc giải ngân các khỏan tài trợ này sẽ được báo 
cáo trong Bản báo cáo Năm 2010 của LIN (Bản báo cáo năm 2009 hiện có trên website của 
chúng tôi và các bạn có thể tải về để tham khảo). 
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 Hoạt động tháng tới 
 

Hội thảo về Giám sát và Lượng giá chuyên đề “Đo lường hoạt động của tổ 
chức phi lợi nhuận” (ngày 05 tháng 08 năm 2010) 

 
Hội thảo chuyên đề “Đo lường hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận” được Trung 
tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tổ chức từ 08h00 đến 11h30 sáng Thứ Năm 
05/08/2010 tại Nhà hàng Xu (71 – 75 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1 - lầu 1). Chúng 
tôi trân trọng thông báo Bà Gail Nordheim từ công ty Gail Nordheim Consulting, LLC 
sẽ hướng dẫn hội thảo này với sự giúp đỡ của một thông dịch viên chuyên nghiệp. 
Tại Mỹ, Bà Nordheim đã có 30 năm kinh nghiệm trong việc giúp đỡ các tổ chức phi lợi 
nhuận trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ của họ (www.gnconsulting.us).  
 

Mục tiêu của hội thảo là: 
- Xác định các mục tiêu đo lường khả thi và tiến trình của việc đo lường tổ 

chức; 
- Thiết lập mục tiêu đo lường và nắm được sự khác nhau giữa các mục tiêu 

đo được và không đo được; 
- Chia sẻ kinh nghiệm và các bài học thực tế trong việc giám sát và lượng giá 

dự án phi lợi nhuận; và  
- Nối kết cũng như chia sẻ kinh nghiệm hiện có trong việc giám sát và lượng giá 

giữa các tổ chức phi lợi nhuận. 
 
Vui lòng đăng ký với chúng tôi tại npo@linvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091.  
 
 

Tập huấn “Điều hành cuộc họp hiệu quả dành cho các tổ chức phi lợi 
nhuận” (Ngày 07 tháng 08 năm 2010) 

 
Tập huấn chuyên đề “Điều hành cuộc họp hiệu quả dành cho các tổ chức phi lợi 
nhuận” diễn ra lúc 08h00 đến 11h30 sáng Thứ Bảy, ngày 07 tháng 08 năm 2010. 
(Địa điểm sẽ được thông báo khi đăng ký). Chúng tôi trân trọng thông báo Bà Gail 
Nordheim từ công ty Gail Nordheim Consulting, LLC sẽ hướng dẫn hội thảo này với 
sự giúp đỡ của một thông dịch viên chuyên nghiệp.  

 
Mục tiêu của buổi tập huấn bao gồm: 
- Tăng cường khả năng lên kế hoạch và thực hiện cuộc họp hiệu quả ở các tổ 

chức NPO; 
- Hiểu các nguyên tắc về lập kế hoạch và điều hành cuộc họp hiệu quả (cách 

thức chuẩn bị, ai là người tham gia, lên chương trình, kỹ năng khuyến khích 
sự tham gia và nhiều kỹ năng khác);  

- Chuẩn bị một kế hoạch buổi họp ban đầu dành cho NPO; và  
- Trao đổi kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm với các đồng nghiệp khác trong 

lãnh vực phi lợi nhuận. 
 
Vui lòng đăng ký với chúng tôi tại npo@linvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091. Hội 
thảo này chỉ có 20 TDV và chúng tôi ưu tiên cho các đối tác với Trung tâm LIN. 
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Cơ Hội Dành Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận 
 
 

 

Quỹ toàn cầu cho Phụ Nữ 
  
Quỹ toàn cầu cho Phụ Nữ (The Global Fund for Women) là một mạng lưới quốc tế 
cho phụ nữ và nam giới cam kết phục vụ sự bình đẳng và công bằng xã hội trên thế giới. 
Chúng tôi bảo vệ quyền của phụ nữ thông qua việc cung cấp quỹ tài trợ nhằm hỗ trợ các 
nhóm phụ nữ trên toàn thế giới. 
  
Quỹ toàn cầu cho Phụ Nữ (GFW) hỗ trợ các nhóm nữ làm việc trong vấn đề quyền cho 
phụ nữ và trẻ em gái. Quỹ tài trợ GFW giúp tăng cường và nối kết các quỹ tài trợ dành 
cho nữ giới khác ngoài nước Mỹ bằng cách cung cấp tài trợ linh hoạt và có thời gian từ 
5.000 đến 50.000 đô la Mỹ một năm cho việc điều hành và chi tiêu hoạt động dự án.  

Hằng năm, chúng tôi nhận hơn 3.000 bản đề xuất tài trợ và 600 đề xuất trong số này sẽ 
được chính thức tài trợ. Do nhận một số lượng lớn các đề xuất tài trợ nên chúng tôi cần 7 
đến 9 tháng để xét duyệt các yêu cầu. Vì thế các bản đề xuất tài trợ trong năm sẽ được 
giải ngân mỗi 3 tháng. 

Dưới đây là 3 hình thức tài trợ của chúng tôi: 

1. Tài trợ chi phí chung của dự án 

2. Tài trợ chi phí đi lại 

3. Tài trợ tổ chức hội họp/sự kiện/chương trình 
  
Thêm thông tin về chúng tôi theo đường dẫn dưới đây: 
http://cambodiajobs.blogspot.com/2010/07/global-fund-for-women.html 
  
 


