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LIN phát động Cuộc thi Câu chuyện tình nguyện 2011 
 

Để ghi nhận những 
đóng góp quan trọng 
của tình nguyện viên 
trong việc tạo ra sự 
khác biệt trong cộng 
đồng, Trung tâm Hỗ trợ 
phát triển cộng đồng 
LIN, với sự ủng hộ của 
Quỹ Gia đình Judith 
Carey Zesiger, vui 
mừng tuyên bố phát 
động cuộc thi Câu 
chuyện tình nguyện 
2011. 
 
Tất cả tình nguyện viên 
và hội nhóm tình 
nguyện trên cả nước 
đều có thể tham gia 
cuộc thi bằng cách kể 
lại câu chuyện của họ 
dưới dạng bài viết, 
hình ảnh, hoặc đoạn 
phim ngắn. Với chủ đề 
“Sức mạnh của sự sẻ 
chia”, cuộc thi Câu 
chuyện tình nguyện 
muốn làm nổi bật tác 
động mà các tình 
nguyện viên đang tạo ra 
trong cộng đồng. Tình 
nguyện viên là những 
người chia sẻ nguồn 
lực, thời gian, chuyên 
môn, kĩ năng, và/hoặc 
lòng nhiệt huyết của họ. 
Trong cuộc thi này, 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 09/2011 

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



2/14 

chúng tôi khuyến khích họ dấn thêm một bước – đó là chia sẻ câu chuyện của họ. Ngoài 
những giải thưởng trao cho “tác phẩm hay nhất tuần”, sẽ có nhiều giải thưởng chung cuộc 
được trao cho các hạng mục như câu chuyện truyền cảm hứng nhất, câu chuyện thể hiện sự 
cam kết nhất, và câu chuyện hay nhất về sự đóng góp chuyên môn của một tình nguyện viên 
sử dụng kĩ năng/ kinh nghiệm của mình để hỗ trợ cho một tổ chức phi lợi nhuận. 
 
“Năm 2010, Trung tâm LIN đã tổ chức thành công cuộc thi Câu chuyện tình nguyện và nhận 
được sự phản hồi tích cực. Vì vậy, chúng tôi quyết định tiếp tục tổ chức cuộc thi lần thứ hai. 
Chúng tôi hi vọng rằng cuộc thi năm nay sẽ thu hút được nhiều tình nguyện viên tham gia 
hơn, qua đó chứng tỏ sự đa dạng về trình độ, vị trí địa lý và mức độ cam kết của tình nguyện 
viên. Chúng tôi cũng hi vọng sẽ gây được sự chú ý nhiều hơn về tình nguyện viên chuyên 
môn, những người đang giúp xây dựng năng lực dài hạn cho các tổ chức phi lợi nhuận tại 
Việt Nam. Tuy mô hình tình nguyện viên chuyên môn còn khá mới mẻ tại Việt Nam, chúng tôi 
mong rằng những chuyện kể từ người trong cuộc sẽ giúp phác họa được vai trò quan trọng 
của tình nguyện viên chuyên môn trong việc phát triển cộng đồng.” - Cô Nguyễn Thị Thanh 
Trúc, điều phối tình nguyện viên của Trung tâm LIN, cho biết tại buổi lễ phát động cuộc thi.  

 
Tình nguyện viên và hội nhóm tình nguyện gửi bài dự thi có cơ hội đoạt một trong nhiều giải 
thưởng giá trị lên đến 10 triệu đồng. Giải thưởng này có được là nhờ sự tài trợ của Quỹ Gia 
đình Judith Carey Zesiger, công ty SRI Vietnam, Chương trình Tình nguyện viên Liên Hiệp 
Quốc UNV, Megastar Cineplex, Công ty Emerald và MobiVi. Nhằm tôn vinh truyền thống làm 
từ thiện ở Việt Nam và để nâng tầm đóng góp của tình nguyện viên cho cộng đồng, Ban tổ 
chức thiết kế cơ cấu giải thưởng để tạo điều kiện cho Tình nguyện viên có thể đóng góp trở 
lại. Cụ thể, Giải thưởng chung cuộc sẽ được chia thành hai phần, một nửa giải thưởng tiền 
mặt sẽ được trao cho người đoạt giải, một nửa sẽ được trao cho tổ chức phi lợi nhuận do 
người đoạt giải chọn.  
 
Tình nguyện viên hãy gửi bài dự thi đến địa chỉ email cctn@linvn.org chậm nhất vào ngày 6-
11-2011. 
 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 
 
Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc – Điều phối Tình nguyện viên 
ĐT: (08) 38 246 091 – 0918 017 100 

 Email: cctn@linvn.org  -  Website: www.cauchuyentinhnguyen.com  
 

Hãy giúp LIN quảng bá sự kiện có ý nghĩa này bằng cách LIKE tại đây: 
 

 
 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật:  
Bà Trần Thị Thanh Hương, thành viên ban hội đồng, và 

Ông Lâm Bảo Quang, thành viên ban hội đồng. 
 

Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của Quý vị với Trung tâm LIN 
 

mailto:cctn@linvn.org
mailto:cctn@linvn.org
http://www.cauchuyentinhnguyen.com/
http://www.facebook.com/cauchuyentinhnguyen?ref=ts
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Buổi họp Nhóm Cố Vấn Phi Lợi Nhuận lần 3 
 

Để hiểu rõ về vai trò 
của các tổ chức phi 
lợi nhuận/phi chính 
phủ, nhận thức 
những thử thách và 
tìm ra phương 
hướng khắc phục là 
chủ đề chính của 
buổi họp nhóm Cố 
vấn Phi Lợi Nhuận 
lần III được Trung 
tâm LIN tổ chức vào 
sáng 21 tháng 09 
năm 2011 tại văn 
phòng LIN, Q.1. 

16 tham dự viên có 
cơ hội thảo luận và 
tìm hiểu đặc điểm về tổ chức phi lợi nhuận (PLN) thông qua chia sẻ tổng quan 
các tổ chức được lấy từ tài liệu nhân viên LIN tham gia buổi họp tại Hà Nội tháng 
vừa qua. Việc thiếu năng lực, thiếu kết nối làm việc và thiếu chuyên nghiệp được 
xem là thử thách tiêu biểu nhất của các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam. Để giúp 
các tổ chức nhìn nhận ra điểm yếu của mình, Trung tâm LIN đã trình bày ý 
tưởng xây dựng Bộ công cụ tự đánh giá tổ chức với các tham dự viên. 

Trong nổ lực hỗ trợ các đối tác PLN phát triển, Trung tâm LIN đề xuất ý tưởng 
xây dựng một bộ công cụ tự đánh giá tổ chức. Bộ công cụ này giúp tổ chức nhận 
ra điểm mạnh, điểm yếu cũng như tập trung sự ưu tiên cải thiện các lãnh vực 
khác. Sau khi áp dụng công cụ tự đánh giá năng lực tổ chức được lấy từ nước 
khác, LIN có ý tưởng tạo một bộ công cụ đánh giá phù hợp với tình hình và kinh 
nghiệm của các tổ chức PLN tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ của bà Gail Nordheim, 
chuyên gia tư vấn PLN và người tình nguyện trình bày 3 hội thảo của LIN trong 
thời gian qua, chúng tôi đã đề xuất bộ công cụ này có 15 chủ đề liên quan đến 
hiệu quả của tổ chức PLN, từ việc lập kế hoạch chiến lược, quản lý chương trình 
hoạt động đến các tiến trình báo cáo theo năm tài khóa. Hơn nữa, bộ công cụ có 
thể giúp các nhà tài trợ hiểu rõ hơn tổ chức họ đang và sẽ tài trợ. Nó cũng sẽ 
giúp nhà tài trợ ra quyết định cũng như xác định các cơ hội hỗ trợ kỹ thuật cho tổ 
chức. 

Ban đầu, bộ công cụ sẽ được các tổ chức PLN sử dụng để đánh giá nội lực tổ 
chức. Sau đó, một tổ chức độc lập bên ngoài sẽ đánh giá tổ chức. Và cuối cùng, 
sẽ có một chương trình cấp chứng chỉ, được các đánh giá viên độc lập cho 
điểm, nhằm giúp tổ chức hiểu hơn về nội lực của mình và thông tin cho các nhà 
tài trợ về khả năng của tổ chức mà họ sắp sửa tài trợ. 
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Nhóm cố vấn PLN rất chào đón các ý kiến đề xuất cũng như việc tham gia vào 
Ban cố vấn của dự án này cùng với đại diện các nhà tài trợ và nhà hoạch định 
chiến lược. Tại thời điểm này, LIN chỉ đang thông tin và xây dựng mạng lưới hỗ 
trợ để biến bản đề xuất dự án này thành hiện thực vào năm 2012. 

Nếu bạn hay bất cứ ai mong muốn tham gia vào Ban cố vấn xây dựng bộ công 
cụ này, hay nếu bạn có trong tay những công cụ đánh giá tương tự, vui lòng liên 
hệ chúng tôi tại npo@LINvn.org.  

Cuối buổi họp, nhân viên LIN giới thiệu cho các tham dự viên vòng tài trợ cuối 
cùng của Trung tâm LIN có ngân sách lên đến 80 triệu đồng và ý nghĩa kết nối 
của vòng tài trợ này với các nhà tài trợ tiềm năng. Xin xem thêm thông tin về 
vòng tài trợ cuối cùng của LIN mang tên “Tài trợ cộng đồng: Người nhập cư – 
Dễ bị tổn thương” tại trang 6 của Bản tin. 

Trung tâm LIN 
 

Khóa tập huấn quản lý tài chánh kiểm toán Phi Lợi Nhuận 
 

 

Đƣợc tổ chức Irish Aid tài trợ, 16 tham dự 

viên đến từ 9 tổ chức cam kết tham gia 

khóa tập huấn quản lý tài chánh kiểm toán 

PLN đã đƣợc Bà Vũ Thị Thanh Tâm, Quản 

lý cấp cao của công ty kiểm toán Mazars, 

giới thiệu về Quản lý tiền. 
 

Đây là buổi học thứ hai của khóa huấn 

luyện 4 buổi kéo dài từ tháng 8 – 10/2011. 
Buổi tập huấn đƣợc thực hiện vào sáng 

20/08/2011 tại văn phòng công ty Horizon 

Capitals Group (công ty hỗ trợ địa điểm cho 

khóa huấn luyện và tài trợ các hoạt động dự 

án LIN). Hai buổi tiếp theo sẽ đƣợc thực 

hiện vào tháng 10/2011. 
 

 
Cơ hội tình nguyện 

Hiện nay, các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận đối tác đang tìm kiếm tình nguyện viên có kỹ năng 

chuyên môn để giúp hỗ trợ tổ chức của họ. Sau đây là danh sách các mô tả công việc cho Tình 

Nguyện Viên Chuyên môn chƣa đƣợc đăng ký: 

 TNV Tư vấn pháp lý cho ARC (Tổ chức cứu trợ và chăm sóc động vật) Sài Gòn & Trung tâm 

chăm sóc Thú cưng Saigon 
 Quản lý tình nguyện viên tại ARC (Tổ chức cứu trợ và chăm sóc động vật) Sài Gòn  
 Quản lý tình nguyện viên tại phòng khám thú y  

Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV đến Volunteer@LINvn.org, nêu rõ vị trí mà bạn muốn 

hỗ trợ. Xin chân thành cám ơn! 

 

mailto:npo@LINvn.org
http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Volunteer%20JD/ARC%20and%20Saigon%20Pet%20Clinic%20Legal%20Advisor%202011_VN.pdf
http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Volunteer%20JD/ARC%20and%20Saigon%20Pet%20Clinic%20Legal%20Advisor%202011_VN.pdf
http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Volunteer%20JD/ARC%20Volunteer%20Manager%202011_VN.pdf
http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Volunteer%20JD/ARC-Vet%20Clinic%20Volunteer%20Manager%202011_VN.pdf
mailto:Volunteer@LINvn.org
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Tập huấn “Viết đề xuất dự án” 
21 tháng 10 năm 2011 

 
Để chuẩn bị cho Vòng tài trợ Cộng đồng LIN và nâng cao năng lực các tổ chức phi lợi nhuận 
trong việc viết đề xuất dự án xin tài trợ, Trung tâm LIN tổ chức buổi tập huấn “Viết đề xuất 
dự án” dành cho các tổ chức PLN đối tác. Khóa tập huấn được thiết kế nhằm giúp các đối tác 
PLN hiểu cách thức thiết kế dự án đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng và mô tả chính 
xác hoạt động dự án cho các nhà tài trợ. Thông tin chi tiết như sau: 
 
Thời gian: Thứ Sáu 21 tháng 10 năm 2011 
Địa điểm: Chúng tôi sẽ thông tin cho những người đăng ký tham dự 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ npo@LINvn.org hay điện thoại (08) 38246091. 
 

Khóa tập huấn Quản lý tài chánh và kiểm toán phi lợi nhuận 
01 và 23 tháng 10 năm 2011 

 
Trong tháng 10/2011, Khóa tập huấn quản lý tài chánh kiểm toán phi lợi nhuận tiếp tục 
thực hiện hai khóa tập huấn với thời gian cụ thể như sau: 

Phần 3: 01 tháng 10 năm 2011 

Phần 4: 23 tháng 10 năm 2011 

Giờ và địa điểm cụ thể sẽ được thông tin 1 tuần trước buổi tập huấn cho 9 tổ chức đã cam 
kết tham gia. Chi tiết vui lòng liên hệ: npo@LINvn.org hay điện thoại: (84 8) 3824-6091. 

 

Khóa tập huấn về “Rèn luyện tính Quyết đoán” và “Kỹ năng lãnh đạo”  
Tháng 10 và 11 năm 2011 

 
Được sự hỗ trợ của công ty Schouten Việt Nam, một công ty chuyên về đào tạo kỹ năng 
trong lãnh vực thương mại đến từ Hà Lan, Trung tâm LIN trân trọng giới thiệu đến các tổ 
chức PLN đối tác hai khóa tập huấn “Rèn luyện tính Quyết đoán” (1 ngày) và “Kỹ năng lãnh 
đạo” (2 ngày). Mỗi khóa chỉ có 12 tham dự viên vì thế mỗi chủ đề sẽ được tập huấn 2 lần. 
 
Thời gian: “Rèn luyện tính Quyết đoán” (1ngày) : 12/10/2011 hay 15/10/2011 
  “Kỹ năng lãnh đạo” (2 ngày): 26-27/10/2011 hay 2-3/11/2011 
Địa điểm: Chúng tôi sẽ thông tin cho những người đăng ký tham dự 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ npo@LINvn.org hay điện thoại (08) 38246091. 

Hoạt động tháng tới 

mailto:npo@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
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Vòng tài trợ Cộng đồng của Trung tâm LIN 
 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng 
LIN trân trọng gởi đến các tổ chức phi lợi 
nhuận có dự án hoạt động tại TP.HCM và 
các vùng lân cận (Biên Hòa, Bình Dương, 
Long An, Củ Chi) thông tin về vòng tài trợ 
cuối cùng năm 2011 của Trung tâm LIN 
với những nội dung sau: 
 
Chủ đề: Người nhập cư – dễ bị tổn 
thương tại TP.HCM. 
Ngân sách: lên đến 80 triệu đồng/1 dự 
án đề xuất tài trợ. 
Thời gian: Dự án thực hiện tối đa 1 năm 
 
Yêu cầu: Dự án phải điền đầy đủ thông tin 
trong Bản đề xuất dự án, nêu rõ kế hoạch 
đánh giá cụ thể thông qua các chỉ số đánh 
giá cùng kinh phí rõ ràng. 
Tiêu chuẩn của một dự án thành công: 
- Thiết thực: đưa ra được giải 

pháp/dịch vụ đáp ứng nhu cầu của 

nhóm người nhập cư. 

- Bền vững: có khả năng áp dụng và 

tiếp tục sau khi dự án này kết thúc. 

- Dự án có thể là đề xuất mới hay các hoạt động đang được thực hiện phù hợp với chủ 

đề của Vòng tài trợ cộng đồng. 

Quy trình xét duyệt dự án: 
Vòng tài trợ cộng đồng là một sáng kiến mới của Trung tâm LIN nhằm kết nối cộng đồng phi 
lợi nhuận và cộng đồng tài trợ (cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài trợ) cụ thể như sau: 
- Vòng xét duyệt 1: tất cả các dự án sẽ được nhân viên LIN xem xét về tiêu chí, tiêu 

chuẩn và phù hợp với mục tiêu của Vòng tài trợ Cộng đồng 2011. 

- Vòng xét duyệt 2: được thành viên hội đồng LIN và các tình nguyện viên có kinh 

nghiệm xét duyệt và cho điểm. Chỉ 3 (hay 4) dự án có số điểm cao nhất được chọn ở 

vòng này. 

- Vòng “Kết nối nhà tài trợ”: Dự án được chọn sẽ tham gia “Sự kiện kết nối nhà tài 

trợ” và ban giám khảo chính là các nhà tài trợ. Họ sẽ quyết định tổ chức/dự án đoạt 

giải nhất, nhì, ba và/hay tư. 

o Mỗi tổ chức được chọn sẽ được một chuyên gia làm việc tại công ty quảng cáo 

chuyên nghiệp hỗ trợ trong việc trình bày, giới thiệu trước các nhà tài trợ. 

 

Cơ hội tài trợ Phi Lợi Nhuận 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=9&section=npo&lang=vn
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o Mỗi tổ chức sẽ có thời gian 10 phút trình bày trước ban giám khảo. 

o Kết quả sẽ được công bố ngay tại “Sự kiện kết nối nhà tài trợ” sau khi tất cả tổ 

chức trình bày dự án của mình. 

Hạn chót nộp đề xuất là ngày 11 tháng 11 năm 2011 tại npo@LINvn.org.  
 
Vui lòng tải thông tin và bản đề xuất dự án tài trợ tại: Vòng tài trợ Cộng đồng.  Trung tâm 
LIN xin cảm ơn Quỹ phát triển các Quỹ cộng đồng toàn cầu (GFCF) để hỗ trợ dự án này. 
 

 

 
C   N  TR N  VI N TR  

TR C TI P  D P  

 
 
Chương trình Viện trợ Trực tiếp (D P) là chương trình viện trợ quy mô nh  của Chính 
Phủ  c do Tổng Lãnh Sự Quán  c phụ trách phân bổ. Mục tiêu của D P là giải quyết 
những khó khăn mang tính nhân đạo thông qua việc tài trợ cho các dự án phát triển quy 
mô nh . Dưới đây là một số hướng d n chung cho việc nộp đơn xin tài trợ dự án theo 
chương trình D P và một số ví dụ về các dự án đã được tài trợ trước đây. 

Ai có thể xin tài trợ   
Bất k  tổ chức nào cũng có thể xin tài trợ. Trước đây, Tổng Lãnh Sự Quán đã chấp 
thuận đề xuất từ các  y Ban Nhân Dân tỉnh và quận huyện, các sở ban ngành của địa 
phương, các tổ chức phi chính phủ (trong nước và quốc tế), các tổ chức cộng đồng như 
đoàn thanh niên, hội phụ nữ cũng như từ các bệnh viện và trường học địa phương. 

Loại dự án nào được xem x t   
Khi xem x t các đề xuất dự án, Tổng Lãnh Sự Quán thường chú ý đến những đơn xin 
khoản tài trợ nh  (tối đa khoảng 10.000 đô-la Mỹ) cho các dự án độc lập, có mục tiêu rõ 
ràng với kết quả cụ thể, có thể được thực hiện trong khung thời gian được xác định cụ 
thể.  
 
Ví dụ về những lĩnh vực có thể nhận được tài trợ của D P bao gồm: sức kh e cộng 
đồng, giáo dục, cơ sở hạ tầng qui mô nh , vệ sinh và phát triển nông thôn. Trong một số 
trường hợp, các hoạt động cứu trợ thiên tai, các hoạt động mang ý nghĩa văn hóa và 
trang thiết bị thể thao cho những cộng đồng chịu thiệt thòi có thể được xem x t. 
 
Quý vị có thể nhận m u hồ sơ xin tài trợ tại Tổng Lãnh Sự Quán  c, Lầu 5, Tòa nhà 
Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc liên hệ cô Lê 
Khôi Cát (ĐT: 84-8-3521 8100 máy lẻ 126), e-mail: le.cat@dfat.gov.au 
 
Lưu ý rằng không phải tất cả các dự án nộp đến sẽ được tài trợ. Văn phòng chúng tôi sẽ 
chỉ xem x t các hồ sơ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và chọn ra một số dự án tốt nhất để tài 
trợ. Các hồ sơ nộp sau ngày 30 tháng 10 năm 2010 sẽ không được x t duyệt. 
 
Xin xem thêm thông tin tại Chương trình viện trợ trực tiếp (D P). 

mailto:npo@LINvn.org
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=9&section=npo&lang=vn
mailto:le.cat@dfat.gov.au
http://www.vietnam.embassy.gov.au/hchi/dap02.html
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 Ủy Ban Từ Thiện Cabaret 2011 đề xuất tài trợ 3 dự án lên 
đến 200 triệu đồng 

 
 y ban Từ thiện Cabaret sẽ tổ chức sự kiện gậy quỹ thường niên lần thứ hai mang tên 
Ủy ban Từ thiện Cabaret 2011 - Truyện Tranh (CCC), vào ngày 5 & 6/11/2011. Toàn 
bộ lợi nhuận từ sự kiện này sẽ được trao cho ba dự án phi lợi nhuận. Dựa trên thành 
công của năm ngoái, mỗi dự án được chọn có thể được nhận đến tối đa 200 triệu đồng! 
 
Các dự án đề nghị tài trợ hợp lệ phải đáp ứng chủ đề của năm nay: 
 

ĐẨY MẠNH CỘNG ĐỒNG THEO ĐỘ TUỔI 
Trẻ em (Dưới 16 tuổi) 

Thanh niên / Người lớn 
Người cao tuổi (Trên 60 tuổi) 

 
Thông tin chi tiết về tài trợ, bao gồm Đơn đề nghị tài trợ, tiêu chí, điều kiện và thể lệ có 
tại đây: CCC. Những tiêu chí sau đây sẽ quyết định về tính hợp lệ của một dự án: 
 
 Chủ đề: Đẩy mạnh cộng đồng theo độ tuổi  

Lưu ý: Người nộp đơn phải chọn một hoặc nhiều nhóm tuổi sẽ được hưởng lợi từ dự 
án của họ. Việc đẩy mạnh cộng đồng có thể bao gồm, nhưng không hạn chế ở: giáo 
dục phi truyền thống, bảo vệ quyền và/hoặc giáo dục về quyền, xây dựng lòng tự tin, 
cố vấn, đào tạo nghề. 

 Đối tượng hưởng lợi mục tiêu: Những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm, 
nhưng không hạn chế ở: người khuyết tật, nạn nhân bạo hành gia đình, dân tộc 
thiểu số, lao động nhập cư. 

 Địa điểm: Miền Nam Việt Nam 
 Ngân sách: Các dự án có thể đề xuất ngân sách lên đến 200 triệu đồng. Tổng số 

tiền được trao sẽ tùy thuộc vào số quỹ gây được và bầu chọn của khách mời trong 
đêm diễn ra sự kiện. 
Lưu ý: Chi phí quản lý phải ít hơn 20% tổng ngân sách dự án. 

 Kinh nghiệm: Ít nhất một năm kinh nghiệm tiến hành các hoạt động phi lợi nhuận 
tại miền Nam.  

 Thời gian thực hiện dự án – Tối đa hai năm 
 
Đừng chờ đợi! Hạn chót nhận đề xuất tài trợ là ngày 12-10-2011.  y ban Từ thiện 
Cabaret sẽ liên lạc với ba dự án được chọn trước ngày 5-11.  
 
Nếu bạn có thắc mắc về thư kêu gọi đề xuất tài trợ này, các tiêu chí hoặc đơn đề nghị 
tài trợ, xin vui lòng liên lạc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN bằng email: 
npo@LINvn.org, hoặc điện thoại: 08-3824-6091. 
 
Chúc may mắn! 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN  
Đại diện Ủy ban Lễ hội từ thiện 2011 - Truyện Tranh 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=9&section=npo&lang=vn
mailto:npo@LINvn.org
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LIN phát động sự kiện Kết Nối Vì Cộng Đồng 
Sự kiện 1: Chống lại Nạn Buôn Bán Người tại Việt Nam 

 
Vào 14/09/2011, Trung tâm LIN tổ chức sự kiện đầu tiên của chuổi hội thảo cộng đồng – Kết 

Nối Vì Cộng Đồng, tại quán L’uisine, chủ đề về Nạn Buôn bán ngƣời tại Việt Nam. Hơn 60 

ngƣời đến từ các công ty trong và ngoài nƣớc, các tổ chức PLN địa phƣơng và quốc tế đại diện 

cho sự đa dạng của cộng đồng TP.HCM tham dự. 
 
Bà. Tô Ngọc Minh Sƣơng, đại diện tổ chức Vòng Tay Thái Bình (PALS) tại TP.HCM mở đầu 

bài giới thiệu bằng 3 câu hỏi đúng/sai về buôn bán ngƣời tại Việt Nam. Trong lúc thảo luận, 

nhiều ngƣời đã rất ngạc nhiên biết rằng hầu hết ngƣời buôn bán chính là ngƣời quen và ngƣời di 

cƣ hợp pháp cũng là đối tƣợng bị buôn bán. Thông tin này sẽ giúp mọi ngƣời có thể thoát khỏi 

tay những kẻ buôn bán. 
 
Bà Sƣơng cũng mô tả 3 phƣơng cách tổ chức bà chống lại nạn buôn bán ngƣời: (1) Phòng tránh: 
trao học bổng, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; (2) Phòng chống: hai mái ấm cho những 

ngƣời đƣợc giải cứu gần biên giới với Campuchia và Trung Quốc, cũng nhƣ một chƣơng trình hỗ 
trợ hòa nhập toàn diện; (3) Nâng cao nhận thức: chƣơng trình tập huấn và giáo dục cộng đồng. 
 
Bà Lily Lê, đại diện công ty Mast Industries, một công ty chuyên hợp đồng với các nhãn hàng 

nổi tiếng, chia sẻ cách nào công ty của bà tham gia vào vấn đề này cũng nhƣ hỗ trợ chƣơng trình 

PALS ADAPT. Đầu tiên, công ty quyết định nhắm vào chiến lƣợc đầu tƣ cộng đồng tập trung 

vào phụ nữ trẻ. Hơn nữa, công ty cũng quyết định đối tác với tổ chức trong một chƣơng trình dài 

hạn và mang đến ảnh hƣởng tích cực cho các phụ nữ trẻ. Và từ đó, các nhân viên của Mast 

Industries rất thích cơ hội hợp tác với ADAPT vì họ có thể nâng cao kỹ năng mềm của mình nhƣ 

kỹ năng lãnh đạo, truyền thông và trình bày. 
 
Vé bán tại sự kiện đƣợc chi trả toàn bộ chi phí địa điểm, thức ăn và nƣớc giải khát. Phần còn lại 

đƣợc ủng hộ cho tổ chức PLN trình bày tại mỗi sự kiện. Một phần chi phí đƣợc Irish Aid tài trợ 
cùng một phần đóng góp từ L’uisine, Out-2 Studio và Alim Manji & Samantha Yau. Cân đối từ 

toàn bộ chi phí bán vé sự kiện và vé sổ xố, LIN có thể gây quỹ hơn 3 triệu đồng cho PALS. 
 
Kết Nối Vì Cộng Đồng (N4C) là sáng kiến do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN thiết 

kế nhằm kết nối các doanh nhân có trách nhiệm xã hội với các nhà hoạt động phát triển cộng 

đồng. Họ có thể đến gặp nhau và trao đổi (tại sự kiện không chính thức) những vấn đề quan 

trọng. Sự kiện N4C đƣợc thiết kế nhƣ một hội thảo mở và tƣơng tác dành nhiều thời gian cho 

việc đặt câu hỏi & trả lời cùng với việc kết nối. Hãy cập nhật các chi tiết về sự kiện N4C sắp tới, 

giữa tháng 11, của chúng tôi. 
 

 

Góc nhà tài trợ 
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CSIP lựa chọn Dịch vụ Tư vấn Từ thiện Phát triển của LIN 
Vòng Cất Cánh: Chương trình  ỗ trợ Doanh nhân Xã  ội 2011 

 

Sau quá trình x t duyệt qua bản đề xuất dự án và ph ng vấn, Trung tâm Hỗ trợ Sáng 
kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) đã lựa chọn Dịch vụ Tư vấn Từ thiện Phát triển của 
LIN, do Bà Dana RH Đoàn (Cố vấn Chiến lược và Thành viên Hội đồng quản trị LIN) 
phụ trách,  là một trong số dự án thành công trong Vòng Cất Cánh của Chương trình 
Hỗ trợ Doanh nhân Xã Hội 2011. 
 
“Chúng tôi rất vui mừng đón tiếp Dana tham gia chương trình nghiên cứu sinh năm nay 
tại LIN nhằm cung cấp nguồn lực, tập huấn và các cơ hội phát triển Dịch vụ Tư Vấn Từ 
Thiện Phát triển (P S) của tổ chức chúng tôi” Ông Phạm Trường Sơn, Phó Giám Đốc 
LIN, chia sẻ. “sự tham gia của bà sẽ thông qua P S sẽ góp phần thay đổi đáng kể việc 
phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai” 
 
P S là dịch vụ dành cho các cá nhân, tập đoàn doanh nghiệp và các quỹ tài trợ. P S 
hỗ trợ tích cực cho các nhà tài trợ kiến thức, kỹ năng và nguồn lực từ đó giúp họ 
chuyển giao những thay đổi đáng kể cho nền kinh tế, xã hội và môi trường Việt Nam 
thông qua việc tham gia từ thiện phát triển có chiến lược. Chúng tôi đã đặt ra các mục 
tiêu sau cho PAS trong vòng 12 tháng: 
 

• Dịch vụ tư vấn Theo nhu cầu – Dịch vụ nòng cốt bao gồm tư vấn cho việc trao 
quỹ và chương trình tình nguyện trong công ty. Các dịch vụ phụ kèm theo bao 
gồm: thăm viếng, điều phối dự án, hỗ trợ PR và tài trợ theo năm tài khóa.  

• Xây dựng năng lực – LIN cung cấp thông tin và phát huy việc chia sẻ trong 
cộng đồng các nhà tài trợ. Để làm được việc này, chúng tôi đã lên kế hoạch điều 
phối những chuyến đi thăm thực tế các tổ chức Phi lợi nhuận cũng như các sự 
kiện kết nối/chia sẻ nhằm học h i các bài học kinh nghiệm địa phương và quốc 
tế về từ thiện phát triển. 

• Chia sẻ thông tin – LIN sẽ thiết kế và phân phối bản tin điện tử nhằm đưa thông 
tin và truyền cảm hứng đến các nhà từ thiện phát triển cá nhân và doanh nghiệp 
sử dụng các ví dụ, trường hợp điển hình, mẹo vặt và nguồn tài liệu. Hơn nữa, 
chúng tôi hy vọng sẽ nhân rộng Danh bạ các nhà tài trợ TP.HCM được lưu hành 
hồi đầu năm 2011. 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP): là một tổ chức phi chính 
phủ/ phi lợi nhuận Việt Nam, CSIP đóng góp vào sự nghiệp xây dựng xã hội công bằng, 
thịnh vượng, bền vững thông qua việc thúc đẩy các sáng kiến mang lại tác động xã hội 
sâu sắc. Chúng tôi hỗ trợ trực tiếp doanh nhân xã hội trong giai đoạn khởi sự, đồng thời 
lôi cuốn sự tham gia của  các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm 
thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. 

Chương trình Hỗ trợ Doanh nhân Xã hội cung cấp kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật, thông tin, 
kết nối và các hỗ trợ về pháp luật cho Doanh nhân Xã hội. Từ năm 2009, CSIP đã hỗ 
trợ 27 Doanh nhân XH đại diện cho 19 sáng kiến doanh nghiệp xã hội nhắm vào các 
vấn đề môi trường và xã hội trên toàn quốc. 
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Tuyên Ngôn Về Tầm Nhìn Tổ Chức 
Trích từ trang điện tử chính thức của Richard Male & Cộng Sự 

http://richardmale.com/?p=516 
(Người dịch Vũ Nhật Tân, TNV chuyên môn LIN) 

 
 

Với một tổ chức phi lợi nhuận, thì tầm nhìn là nền tảng tinh thần, giúp tạo cảm hứng hoạt động 

cho toàn tổ chức. Phần lớn các tổ chức phi lợi nhuận đƣợc hình thành từ tầm nhìn của một cá 
nhân, hoặc một nhóm nhỏ những ngƣời chung chí hƣớng, muốn kiến tạo một thế giới tốt đẹp 

hơn, phát triển các cộng đồng vững bền, tuyên chiến với các hiểm họa môi trƣờng, cải thiện việc 

tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thiết lập các chƣơng trình khuyến học, v.v. 
 
Mặc dù gắn bó khắn khít với tuyên ngôn về sứ mệnh tổ chức (mission statement), tuyên ngôn về 

tầm nhìn là xuất phát điểm đƣợc thiết lập bởi những ngƣời thành lập tổ chức với mong muốn cải 

thiện các hiện trạng cộng đồng. Biến tầm nhìn thành mục tiêu chung nhằm giành đƣợc sự ủng hộ 

từ cộng đồng, tiếp nhận các nguồn lực về tài chính lẫn tình nguyện, và thiết lập uy tín tổ chức là 

thử thách lớn nhất đối với các tổ chức phi lợi nhuận. 
 
Dù bạn đang khởi sự thành lập tổ chức phi lợi nhuận hay tham gia một tổ chức đã tồn tại và phát 

triển, cần ghi nhớ một số điểm cơ bản sau đây khi thiết lập tầm nhìn tổ chức: 
 

1. Hƣớng toàn bộ ban lãnh đạo (có thể bao gồm nhân viên và một vài tình nguyện viên chọn 

lọc) vào bài tập nho nhỏ sau để trau chuốt và hoàn thiện Tuyên Ngôn về Tầm Nhìn Tổ 

Chức. 
 

Thử hình dung tổ chức của bạn trong 5 năm tới. Mọi người vừa đến văn phòng, và đã sẵn 

sàng để bắt đầu ngày làm việc mới. Một tờ báo lớn vừa đăng tải bài viết đặc biệt về tổ chức 

của bạn, và khi nhận được báo, bạn phát hiện bài viết ấy ngay trên trang nhất. Theo bạn, câu 

tiêu đề của bài báo này sẽ là gì? Suy nghĩ một vài tiêu đề khả dĩ và từ đó thiết lập một hoặc 

nhiều tuyên ngôn tầm nhìn thể hiện được giá trị của tổ chức. 
 
2. Tuyên ngôn tầm nhìn thuộc quyền sở hữu của ban lãnh đạo tổ chức, và cần đạt đƣợc sự 

nhất trí với mọi thành viên trong tổ chức, các tình nguyện viên, và cộng đồng mà tổ chức 

mong muốn phục vụ. 
 

3. Nếu bạn không phải là một trong những thành viên sáng lập tổ chức, bạn nên tiếp cận 

và trao đổi với những ngƣời sáng lập nếu có thể để có cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử phát 

triển của tổ chức. Tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử tổ chức, những tài liệu có sẵn, biên bản 

cuộc họp, tài liệu tiếp thị, v.v. Thử trả lời xem liệu tầm nhìn tổ chức tồn tại xuyên suốt 

hay tiến triển dần theo thời gian? 
 

Việc gắn kết hoạt động với tầm nhìn tổ chức là điều kiện thiết yếu để duy trì uy tín tổ chức cũng 

nhƣ các giá trị cốt lõi làm nền tảng cho tổ chức phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 
 
Vui lòng đón xem Mục Nguồn Thông Tin Phi Lợi Nhuận vào tháng sau để nắm các bí quyết 

thiết lập và cải thiện Tuyên Ngôn về Sứ Mệnh Tổ Chức. 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://richardmale.com/?p=516
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5 bí quyết để thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác lành 

mạnh và vững bền. 
Bài viết do cô Katya Andresen chia sẻ trên trang mạng cá nhân quảng bá về các hoạt động phi 

lợi nhuận  Katya's Nonprofit Marketing Blog 
(Người dịch Vũ Nhật Tân, TNV chuyên môn LIN) 

http://www.nonprofitmarketingblog.com/site/5_tips_for_a_healthy_happy_partnership/ 

Bạn đang cân nhắc việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với một công ty hoặc một tổ chức phi lợi 

nhuận? 

Dƣới đây là năm cơ sở để thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác lành mạnh và vững bền mà 

bạn có thể tham khảo: 

1. TÍNH TƢƠNG THÍCH: Một mối quan hệ bền chặt phải dựa trên cơ sở các lợi ích rõ ràng cho 

đôi bên mà, quan trọng hơn hết, là việc chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng giữa các đối tác. 

2. TÍNH VỮNG BỀN: Khi tìm hiểu các đối tác tiềm năng, không nên chỉ chăm chú tìm những 

đối tác có bản chất tổ chức giống mình, mà nên mở rộng, cân nhắc cả những đối tác tuy khác biệt 

về bản chất, nhƣng có thể giúp cả hai bên đạt đƣợc những lợi ích mong muốn. Do đó, không nên 

gạt bỏ những lựa chọn đối tác với động lực hoạt động khác biệt, nhƣng vƣơn tới cùng một mục 

tiêu. 

3. TÍNH TƢƠNG HỖ TRONG CHIẾN LƢỢC HOẠT ĐỘNG: Nên cân nhắc các dối tác có 

chiến lƣợc hoạt động tƣơng thích nhằm nâng cao tiềm năng của cả hai bên trong việc chu toàn 

những công tác từ thiện mục tiêu, gặt hái các lợi ích về tài chính, cải thiện hình ảnh và kỹ năng 

chuyên môn của tổ chức, tiếp cận các thị trƣờng và nguồn lực tiếp thị mới, đạt hiệu quả hoạt 

động cao hơn, phát triển các loại hình dịch vụ mới, củng cố lợi thế chiến lƣợc, và hun đúc tinh 

thần tổ chức. 

4. TÍNH THỰC TẾ: Cần nhận thức một cách thực tế rằng không mối quan hệ nào là hoàn hảo. 

Và do đó, nên bắt tay hợp tác với suy nghĩ tích cực, tinh thần cảnh giác cao độ và một kế hoạch 

chi tiết để cải thiện những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình hợp tác. Một kỳ vọng mang tính 

thực tế cùng một viễn cảnh rõ ràng về mức độ hợp tác là nền tảng vững chắc cho một mối quan 

hệ thành công. 

5 TÍNH CAM KẾT: Theo thời gian, các mối quan hệ sẽ không còn đƣợc chặt chẽ nhƣ ban đầu, 

nhất là khi một đối tác cảm thấy các lợi ích đạt đƣợc từ mối quan hệ đang ngày càng suy giảm. 

Các mối quan hệ hiệu quả dựa trên việc cân bằng các lợi ích của mỗi đối tác trong mối quan hệ, 

và kiến tạo, phát triển các ý tƣởng và lợi ích mới nhằm củng cố tính cam kết từ các bên. 

http://www.nonprofitmarketingblog.com/
http://www.nonprofitmarketingblog.com/site/5_tips_for_a_healthy_happy_partnership/
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Khai  iảng 
Chương trình đào tạo Thạc Sỹ Công Tác Xã  ội 

 
Vào ngày 29 tháng 8 năm 2011, tại Trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở 2 
– TP.HCM đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sỹ Công tác xã hội. 
Đây là chương trình đào tạo Thạc sỹ Công tác xã hội đầu tiên tại Việt Nam.  
 
Chương trình liên kết giữa Đại học Lao động - Xã hội và Đại học Phụ nữ 
Philippines. Có 20 học viên là cán bộ xã hội, cán bộ giảng dạy từ các tổ chức phi 
chính phủ Việt Nam, phi chính phủ Quốc tế, cơ quan nhà nước và trường đại 
học ở TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long tham dự. 
Một lớp tương tự cũng đã được mở có 20 học viên ở các tỉnh phía Bắc tham gia 
học tại Hà Nội. Chương trình học từ năm 2011 - 2013 do các giáo sư từ Đại học 
Phụ nữ Philippines trực tiếp giảng dạy. 
 

 
Toàn bộ học viên và 4 giáo sư đến từ Philippines 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 



14/14 

 
 

Lễ Kỷ Niệm Ngày  ội Công Tác Xã  ội Thế  iới lần XIV 
 
 
Ngày Hội “Công Tác Xã  ội – Kết Nối và Chia Sẻ” là dịp để những ngƣời làm CTXH 

gặp mặt, giao lƣu, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về những thành tựu đạt đƣợc từ những 

hoạt động gắn kết giữa đào tạo trong lãnh vực CTXH với nhu cầu xã hội. Đồng thời, đây 

cũng là cơ hội để các tham dự viên trao đổi về sự phát triển nghề CTXH ở Việt Nam, 

thiết lập, cũng cố và tăng cƣờng mối liên hệ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc thực 

hành CTXH ở Việt Nam. 
 
Thời gian: Ngày 11 tháng 11 năm 2011 
Địa điểm: 10 – 12 Đinh Tiên  oàng, Q.1, TP. CM 
 
Trong Ngày Hội CTXH lần này, Ban Tổ Chức rất mong các cá nhân và tổ chức tham gia 

các hoạt động sau: 
 
- Gởi bài nghiên cứu hay tham luận về các đề tài: (1) đào tạo nghề CTXH trong nhà 

trƣờng; (2) tổ chức thực hành CTXH tại các cơ sở xã hội; (3) CTXH trong mối 

liên hệ, hợp tác với các NGO và các tổ chức quốc tế và (4) CTXH với gia đình và 

trẻ em, ngƣời khuyết tật, ngƣời già và ngƣời nhiễm HIV/AIDS. 
- Tham gia hội chợ việc làm và triển lãm gian hàng. 
- Triển lãm. 
- Hội thi “CTXH – Kết nối và Chia sẻ” 

 
Nếu cần thêm thông tin và chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Tổ Chức tại: 
Bộ môn CTXH – Trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM 
10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM 
ĐT: (84 8) 38293828 (nhấn 150) hoặc 0903756605 (T. Tuyển) 
Email: bomoncongtacxahoi@gmail.com 
Website: www.hcmussh.edu.vn  
 
 

mailto:bomoncongtacxahoi@gmail.com
http://www.hcmussh.edu.vn/

