
1/12 

  

 

 

 

 

 

Tập huấn tiếp cận tư pháp dành cho nhân viên các tổ chức phi lợi 

nhuận TP.HCM 
 

Trong hai ngày 7 và 
14/04/2012, Trung tâm LIN 
đã thực hiện khóa tập huấn 
tiếp cận tư pháp dành cho 
28 nhân viên tổ chức phi lợi 
nhuận trong nước và quốc 
tế (trong đó 17 người tham 
gia đầy đủ 2 ngày tập 
huấn). Dưới sự hướng dẫn 
của luật sư Nguyễn Văn 
Đức, giám đốc công ty luật 
Biển Đông, các tham dự 
viên đã có cơ hội tìm hiểu 
quy trình tiếp cận luật pháp, 
cơ quan thực thi luật cũng 
như chia sẻ các tình huống thực tế 
liên quan. 

Khóa tập huấn được thiết kế theo 
phương pháp tham gia bằng cách sử 
dụng trò chơi; kỹ năng xử lý tình 
huống và phân tích trường hợp điển 
hình; thảo luận nhóm và trình bày đã 
giúp các các nhân viên tổ chức tham 
gia tích cực hơn. Rất nhiều câu hỏi 
thắc mắc đã được luật sư Đức giải 
đáp và cũng rất nhiều trường hợp liên 
quan đến vấn đề hộ tịch được đưa ra 
thảo luận nhưng vẫn chưa có thể giải 
quyết do rất nhiều nguyên nhân trong 
việc thực thi luật pháp.  

Chia sẻ các trường hợp thực tế gặp 
phải từ tham dự viên trong khi họ hỗ 
trợ thân chủ của mình tiếp cận luật 
pháp thật sự là một kinh nghiệm bổ 
ích từ khóa tập huấn này. Từ đây, có 
thể thấy được là luật pháp đã được 
áp dụng khác nhau giữa các địa 
phương (phường này làm được, 
phường kia không, quận này giải 
quyết, quận nọ chưa biết xử lý thế 
nào…), điều này gây rất nhiều khó 
khăn cho các tổ chức xã hội trong việc 
hỗ trợ thân chủ của mình.  

Khóa tập huấn còn có sự tham gia 
trình bày của tiến sĩ luật Đặng Anh 
Quân, giảng viên Đại học luật 
TP.HCM. Ông Quân trình bày những 
thuận lợi, khó khăn trong việc sử dụng 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 04/2012 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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luật sư. Trong đó, Ông nhấn mạnh về 
yếu tố đạo đức nghề nghiệp của các 
luật sư và qua đó giúp tham dự viên 
có cái nhìn bao quát hơn về nghề luật.  

Khóa tập huấn này là hợp phần II của 
dự án “Xây dựng năng lực các tổ 
chức xã hội trong việc điều phối tiếp 
cận tư pháp nhằm hỗ trợ cho cộng 
đồng dân cư dễ bị tổn thương tại 
TP.HCM” do Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư 
pháp tài trợ. Đến với dự án này, 
Trung tâm LIN đã thật sự hiểu rõ hơn 
những thách thức mà các tổ chức đối 
tác gặp phải liên quan đến tiếp cận 

luật pháp nhằm hỗ trợ thân chủ họ 
phục vụ. “Với kết quả khả quan từ 
nghiên cứu 60 tổ chức phi lợi nhuận 
trong việc hỗ trợ tư pháp và khóa tập 
huấn này, Trung tâm LIN đã có những 
nhận định và kết quả vững chắc để có 
thể đề xuất những dự án liên quan 
đến tư pháp nhằm hỗ trợ các tổ chức 
xã hội trong nước nâng cao kỹ năng, 
vai trò và tiếng nói của mình nhằm hỗ 
trợ người dân tốt hơn” Ông Phạm 
Trường Sơn, Phó giám đốc Trung tâm 
LIN, chia sẻ kinh nghiệm của mình 
trong vai trò điều phối viên dự án.

 
Trung tâm LIN 

Tài liệu khóa tập huấn 
Video clip về khóa tập huấn 
 
 

 

 

Thảo luận bàn tròn N4C “Trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp và Marketing:  
Nguy cơ và Cơ hội” 

 
 

Vào sáng 24/04/2012, LIN tổ chức một thảo luận bàn tròn về chủ đề “Trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp (CSR) và Marketing: Nguy cơ và Cơ hội” tại văn phòng 
Horizon Capital Advisors (nhà tài trợ địa điểm). Đây là sự kiện lần thứ 4 của hoạt 

động Kết nối Cộng đồng (N4C) với mục tiêu kết nối những cá nhân tham gia vào hoạt 

động phát triển cộng đồng. Tham gia buổi thảo luận, những người làm CSR từ các tập 

đoàn đa quốc gia và các cố vấn CSR từ các công ty dịch vụ chuyên nghiệp đã chia sẻ 

kinh nghiệm và quan điểm của mình về các hoạt động truyền thông CSR; họ tranh 
luận các xu hướng và hoạt động đang diễn ra tại Việt Nam; và họ thảo luận các bài 

học kinh nghiệm trên toàn cầu về truyền thông CSR. Mười sáu (16) tham dự viên từ 

13 công ty đã tham gia buổi thảo luận mở được điều hành bởi Bà Denise Thi, Giám 
đốc của SRI-Vietnam. 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
http://www.youtube.com/watch?v=_g2jsZAKEKc&list=UUzkwoRW2jB818KA0uvf80sA&index=1&feature=plcp
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Hội thảo minh bạch trong hoạt động tổ chức phi lợi nhuận 
 

Sáng 19/04/2012 tại Học viện 
ERC (nhà tài trợ địa điểm) , 
Trung tâm LIN đã tổ chức hội 
thảo “Minh bạch trong hoạt 
động tổ chức phi lợi nhuận” 
cho gần 60 người đến từ các 
tổ chức phi lợi nhuận 
TP.HCM. Mở đầu, Bà Nguyễn 
Phương Linh, giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu Quản lý và 
Phát triển Bền vững (MSD), 
đã giới thiệu tổng quan về 
minh bạch phi lợi nhuận trong 
đó tổ chức phải minh bạch 
hoạt động của mình với tất cả 
các bên liên quan như: Chính 
phủ, Nhà tài trợ, Thân chủ và Cộng đồng (hay các bên liên quan khác).  

Việc minh bạch nên được xây dựng trong nội bộ tổ chức giữa các nhân viên bằng 
những chính sách thích hợp và quản trị tổ chức tốt. Với các nhà tài trợ và chính phủ thì 
tổ chức cần báo cáo chính xác các khoản tài trợ và hoạt động thực hiện phục vụ thân 
chủ mình. Với thân chủ, việc minh bạch về ngân sách thực hiện, lợi ích mà họ đạt 
được, các hoạt động phục vụ thân chủ và việc thân chủ tham gia trong quá trình thiết 
kế dự án nên được xem trọng. Còn đối với cộng đồng, việc thông tin về mục tiêu hoạt 
động và chương trình hành động của tổ chức trong cộng đồng sẽ giúp mọi người hiểu 
và hỗ trợ tổ chức tốt hơn. 

Khi nói đến minh bạch, hầu hết chúng ta chỉ nghĩ đến vấn đề tài chánh và qua bài trình 
bày của Bà Phương Linh đã cho thấy rất nhiều khía cạnh khác. Vì vậy, phần hỏi đáp và 
chia sẻ của các tham dự viên rất sôi động và hào hứng.  

Sau giờ giải lao, Ông Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp của công ty 
Ernst&Young đã bắt đầu bài trình bày của mình bằng việc giới thiệu các nguyên tắc cơ 
bản để xây dựng tốt một tổ chức phi lợi nhuận nhấn mạnh các quy tắc minh bạch trong 
điều hành tổ chức. Vai trò của quản trị tổ chức nhằm tăng lợi ích của tổ chức, giảm 
thiểu rủi ro và gian lận đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng niềm tin nơi cộng đồng 
và các bên liên quan. Ông Minh cũng cho thấy vai trò lãnh đạo là hết sức quan trọng để 
xây dựng một tổ chức minh bạch trong đó trách nhiệm giải trình và các báo cáo tài 
chính nên công khai cho mọi người. 

Cuối bài trình bày, Ông Minh đã chia sẻ trường hợp thực tế tại công ty E&Y với 4 quy 
tắc chính liên quan đến minh bạch như: rõ ràng trong sứ mệnh, thiết lập hệ thống kiểm 
soát nội bộ vững chắc, kiểm toán các báo cáo tài chánh độc lập và công bố các kết quả 
này kịp thời. 

Vui lòng cập nhật các tài liệu liên quan đến hội thảo này trên website của LIN. 

Trung tâm LIN 

 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn


4/12 

Họp nhóm tư vấn phi lợi nhuận lần I/2012 
 

Sáng 26/04/2012, tại quán cà 
phê ở Quận 3, TP.HCM, 13 
người từ các tổ chức phi lợi 
nhuận TP.HCM đã tham gia 
buổi họp nhóm cố vấn phi lợi 
nhuận lần 1 năm 2012. Cuộc 
nói chuyện xoay quanh chủ 
đề “Mạng lưới hoạt động” với 
rất nhiều chia sẻ thú vị. 

Lợi ích của mạng lưới rất rõ 
ràng giúp cho các thành viên, 
tổ chức thành viên có thêm 
thông tin, gặp gỡ, chia sẻ kinh 
nghiệm cũng như ủng hộ hay 
đóng góp ý kiến cho một 
chính sách/ hoạt động của 
mạng lưới. Việc gặp gỡ thường xuyên giữa các thành viên trong mạng lưới sẽ giúp 
mạng lưới vững mạnh và phát triển. 

Bên cạnh những lợi ích nêu trên, các tham dự viên cũng chia sẻ rất nhiều quan điểm và 
kinh nghiệm liên quan đến việc điều hành mạng lưới. Một mạng lưới mạnh và phát triển 
cần một cơ quan hay cá nhân/nhóm nòng cốt cam kết trong việc chia sẻ thông tin, sắp 
xếp thời gian để điều hành mạng lưới.  

Sau phần chia sẻ chính, các tham dự viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động 
phi lợi nhuận tại TP.HCM và sự có mặt của những người có kinh nghiệm như chị Yến, 
cô Cúc và cô Lan thật sự là một nguồn thông tin thực tế chia sẻ cho các thành viên còn 
lại. Hẹn các Anh/Chị ở cuộc họp thứ 2 vào tháng 6/2012. 

Trung tâm LIN 

 

Diễn đàn tổ chức phi lợi nhuận 
 

Nhằm tạo một không gian cho những cá nhân là người thực hành và các nhà 
chuyên môn trong lĩnh vực phi lợi nhuận (NPO), phi chính phủ (NGO), từ thiện 
và phát triển cộng đồng tại Việt Nam kết nối, trao đổi thông tin và kiến thức 
chuyên môn một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp, Trung tâm LIN giới thiệu 
với các Anh/Chị diễn đàn trực tuyến NPO Forum và trân trọng kính mời sự tham 
gia của các quý anh chị đồng nghiệp. Để trở thành thành viên của diễn đàn, anh, 
chị vui lòng gửi CV/tóm tắt lý lịch tới email vietnpo@gmail.com.  
 

Tiêu chí cơ bản để trở thành thành viên là Anh/Chị có thể đóng góp cho diễn đàn 
thông qua các ý kiến của mình. Rất mong sự tham gia của Anh/Chị. 

mailto:vietnpo@gmail.com
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Hội thảo “Nghệ thuật của sự sẻ chia” dành cho các tổ chức NPO 
Thứ Hai 14 tháng 05 năm 2012 

 
Bối cảnh: 
Ph|t triển cộng đồng có sự tham gia của người d}n từ l}u đ~ được xem l{ một yếu tố quyết định 
trong sự th{nh công của c|c s|ng kiến can thiệp. Khởi đầu, người ta xem sự tham gia của người d}n 
chỉ đơn thuần l{ việc đóng góp sức lao động v{o việc thực hiện c|c hoạt động của dự |n. Ng{y nay 
kh|i niệm n{y cũng được mở rộng, đ{o s}u v{ đa diện hơn rất nhiều. 
 
Làm thế n{o để c|c dự |n ph|t triển cộng đồng khuyến khích nhóm cộng đồng dễ d{ng cởi mở v{ 
chia sẻ những suy nghĩ, trải nghiệm v{ cảm xúc của mình về một vấn đề n{o đó? Với ý tưởng n{y 
Trung t}m Hỗ trợ Ph|t triển Cộng đồng LIN kết hợp với DNXH Life Art giới thiệu đến c|c c|n bộ dự 
|n những hình thức ứng dụng Nghệ thuật trong điều phối sự chia sẻ của người tham gia. Hình thức 
n{y đặc biệt hữu ích trong c|c đ|nh gi| hoặc nghiên cứu định tính, có sự tham gia của cộng đồng, 
hoặc trong c|c dự |n cần trao đổi về vấn đề nhạy cảm 
 
Thời gian: 08h30 – 11h30 - Thứ Hai 14 tháng 05 năm 2012 

 
Địa điểm: Sẽ thông tin cho những Anh/Chị đăng ký tham dự 
Mục tiêu: Giới thiệu c|c kỹ thuật ứng dụng nghệ thuật trong điều phối sự chia sẻ. 

Thực h{nh c|c kỹ thuật ứng dụng. 
Trao đổi về hiệu quả v{ tiềm năng ứng dụng của nghệ thuật trong ph|t triển cộng 
đồng. 
 

Đăng ký: Vui lòng đăng ký tham dự cho chị Thu Hiền thuhien@lifeartvietnam.org hay đội ngũ 
LIN npo@LINvn.org. Để đảm bảo chất lượng của hội thảo, chúng tôi chỉ d{nh tối đa 
30 chổ cho những người đăng ký trước. 

 
Người hướng dẫn hội thảo:   

Phan Ý Ly tốt nghiệp đại học tại Ấn Độ chuyên ng{nh T}m lý học (tư vấn t}m lý) v{ X~ hội học năm 
2001. Về Việt Nam, cô có hơn 3 năm kinh nghiệm l{m việc trong lĩnh vực ph|t triển cộng đồng với 
Liên hiệp Quốc v{ c|c tổ chức NGO.  

Năm 2005 cô trở th{nh học giả Chevening Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp hạng ưu chuyên ng{nh Sử 
dụng S}n khấu v{ Truyền thông trong Ph|t triển con người tại Vương quốc Anh. Năm 2007 cô khởi 
xướng dự |n trẻ em l{m phim với cộng đồng người d}n ở B~i Giữa sông Hồng. Bộ phim “Thảo 
Nguyên Xanh Tươi” đ~ trở th{nh một ví dụ tiêu biểu của công t|c ứng dụng truyền thông có sự tham 
gia của người d}n trong ph|t triển cộng đồng. Năm 2010 cô th{nh lập Life Art, tổ chức đầu tiên trên 
thế giới với mô hình doanh nghiệp x~ hội, ứng dụng nghệ thuật trong ph|t triển con người v{ thúc 
đẩy loại hình nghệ thuật biểu diễn.  

Phan Ý Ly cũng l{ một nghệ sỹ s}n khấu thử nghiệm v{ l{ người s|ng lập S}n khấu Nh|p. Phan Ý Ly 
được biết đến tại Việt Nam qua nhiều t|c phẩm s}n khấu thể nghiệm v{ c|c dự |n ph|t triển cộng 
đồng mang tính tiên phong. Cô đ~ l{m việc với c|c nhóm đối tượng rất đa dạng trong x~ hội tại 
nhiều nơi như Việt Nam, Anh, Kenya, Th|i Lan, Philippines, Thụy Điển, Malaixia. 

Hoạt động tháng tới 

mailto:thuhien@lifeartvietnam.org
mailto:npo@LINvn.org
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Hội thảo bàn tròn dành cho các nhà từ thiện phát triển cá nhân và gia đình  
Ngày 25 tháng 05 năm 2012 

 
Bối cảnh 
Vào lúc 12h00 đến 14h00 tại quận 1, LIN tổ chức một hội thảo b{n tròn (sử dụng tiếng Anh) d{nh 
cho những nh{ t{i trợ c| nh}n v{ gia đình có t}m huyết trong việc đóng góp từ thiện h{ng năm tối 
thiểu 200 triệu đồng. Buổi gặp th}n mật n{y l{ một cơ hội để ph|t triển c|c mục tiêu v{ chiến lược 
về từ thiện ph|t triển (philanthropic) được điều phối bởi một chuyên gia từ thiện ph|t triển quốc tế 
- Ông Maurice Machenbaum, Đồng s|ng lập/Gi|m đốc của tổ chức tư vấn từ thiện phát triển WISE 
có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ.  
 
Mục tiêu 
Tham dự viên sẽ hiểu hơn về c|c vấn đề t|c động đến kết quả của việc t{i trợ trong một tiến tình 
nhóm năng động cho phép việc chia sẻ đồng đẳng. Học được các c|ch tiếp cận kh|c nhau về từ thiện 
ph|t triển nhằm giúp n}ng cao sự đồng tư cho cộng đồng của họ. Hãy tham gia để: 

 Thiết lập chiến lược đóng góp; 
 Đánh giá và đẩy mạnh c|c chiến lược đóng góp hiện có; và/hay 
 Làm tốt hơn với c|c đóng góp m{ bạn đang thực hiện vì mục đích từ thiện. 

 
Chi phí tham dự sự kiện n{y l{ 400,000 đồng bao gồm buổi trưa (phần ăn v{ nước uống). Để đăng 
ký, vui lòng email cho cô Liz Phạm tại Donor@LINvn.org, hay điện thọai: (08) 3824-6091. 
 

Chuyên mục Hỏi Đáp về dịch vụ của LIN 
 

Nhiều tổ chức đăng kí hoạt động dưới hình thức công ty, và họ gặp khó khăn trong việc 
giúp đỡ những người yếu thế. LIN có hỗ trợ tình nguyện viên cho các tổ chức đó không? 
(câu hỏi từ một tình nguyện viên gởi qua email). 
 
Như bạn có thể đã biết, LIN cố gắng giới thiệu tình nguyện viên chuyên môn đến các dự án/tổ 
chức phi lợi nhuận nếu dự án/tổ chức đó đáp ứng những tiêu chí mà LIN nêu ra (các tiêu chí 
này được đăng trên website của chúng tôi). Một trong những tiêu chí đó là dự án/tổ chức phải 
hoạt động phi lợi nhuận. Dù chúng tôi đồng ý rằng có nhiều sáng kiến vì-lợi-nhuận rất ý nghĩa 
nhằm đem lại lợi cho cộng đồng, song với khả năng của mình, chúng tôi chỉ chuyên phục vụ 
cho các tổ chức phi lợi nhuận mà thôi. Chúng tôi gặp hạn chế về cả nguồn lực lẫn năng lực và 
do đó, chúng tôi phải xác định đối tượng mục tiêu của mình là những người mà chúng tôi cảm 
thấy mình có thể đóng góp một cách giá trị nhất. 
Tuy vậy, nếu một công ty được lập ra để hoạt động phi lợi nhuận, và điều này được nêu rõ 
trong điều lệ thành lập của công ty (hoặc Bản thỏa thuận thành lập công ty), thì họ có thể được 
hỗ trợ dịch vụ tình nguyện viên của LIN. Ngoài ra, nếu một công ty vì-lợi-nhuận có một dự 
án/chương trình/phòng ban phi lợi nhuận, thì họ cũng có thể được hỗ trợ dịch vụ tình nguyện 
viên của LIN. Hi vọng là trong thời gian tới, LIN sẽ gây quỹ được nhiều hơn để mở rộng các 
dịch vụ của mình. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, dịch vụ mà chúng tôi gặp khó khăn nhiều 
nhất khi gây quỹ chính là dịch vụ giới thiệu tình nguyện viên đến các tổ chức. 

Trung tâm LIN 

Bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ của Trung tâm LIN hay chúng tôi phục vụ 
chưa đáp ứng được nhu cầu của bạn. Hãy cho chúng tôi biết trong chuyên mục này. 

Đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ LIN để đặt câu hỏi và chia sẻ những ý kiến phản hồi của 
bạn. Vui lòng email tới info@LINvn.org hay điện thoại (08) 38246091. 

mailto:Donor@LINvn.org
mailto:info@LINvn.org


7/12 

  

Tập huấn “Viết báo cáo dự án tài trợ” 
Thứ Năm, ngày 31 tháng 05 năm 2012 

 
Bối cảnh: 
Với c|c tổ chức phi lợi nhuận có nhận t{i trợ từ nhiều nguồn quỹ kh|c nhau, việc viết b|o c|o dự |n 
luôn l{ một phần không thể thiếu v{ rất quan trọng. B|o c|o dự |n thể hiện hoạt động của tổ chức 
đối với dự |n đ~ được chấp thuận, thể hiện kết quả đạt được trong dự |n, trở ngại v{ thử th|ch cùng 
những nhận định, b{i học kinh nghiệm rút ra từ dự |n. Việc viết b|o c|o dự |n luôn l{ thử th|ch đối 
với c|c tổ chức phi lợi nhuận nhỏ v{ ít nhận t{i trợ từ c|c tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, đôi lúc c|c tổ 
chức lớn cũng gặp khó khăn n{y.  
 
Với việc hỗ trợ của GFCF cho Vòng t{i trợ cộng đồng 2011, Trung t}m LIN tr}n trọng mang lại cho 
các tổ chức đ~ nhận t{i trợ từ c|c nguồn ng}n s|ch do LIN điều phối khóa tập huấn “Viết b|o c|o dự 
|n t{i trợ”. 
 
Thời gian: 08h30 – 11h30 - Thứ Năm 31 tháng 05 năm 2012 

 
Địa điểm: Sẽ thông tin cho những Anh/Chị đăng ký tham dự 
Mục tiêu: Giới thiệu mục đích của b|o c|o t{i trợ; 

C|ch thể hiện c|c hoạt động thực hiện trong b|o c|o t{i trợ; 
Mong đợi của nh{ t{i trợ trong b|o c|o t{i trợ; 
Thực h{nh việc viết b|o c|o t{i trợ cụ thể. 
 

Đăng ký: Vui lòng đăng ký tham dự tại npo@LINvn.org. Hội thảo n{y chỉ d{nh 20 chổ cho các 
tổ chức đ~ nhận t{i trợ từ Trung t}m LIN nên chúng tôi th{nh thật xin lỗi c|c 
Anh/Chị tổ chức kh|c. 

 

Chuyên gia tập huấn: B{ Elizabeth Phạm, thành viên Hội đồng quản trị LIN 

Bà Ellizabeth có 14 năm là chuyên gia quản lý đa ng{nh về x~ hội v{ kinh tế. Hiện l{ th{nh viên hội 
đồng quản trị Đại học Hoa Sen v{ Trung t}m LIN. Trước khi đến Việt Nam, b{ cũng đ~ từng l{m việc 
cho tổ chức Ford Foundation trụ sở chính ở New York về c|c quỹ t{i trợ cho vùng New York v{ c|c 
dự |n trên to{n cầu, tập trung v{o c|c chương trình quản lý ng}n s|ch. B{ cũng từng l{m việc trong 
c|c dự |n n}ng cao năng lực về HIV/AIDS với một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại 
TP. New York.  

Trước khi chuyển qua l~nh vực phi lợi nhuận, B{ cũng có nhiều năm l{m marketing cho Citibank. Bà 
có bằng thạc sĩ về Quản trị công từ Trường dịch vụ công Wagner v{ bằng Cử nh}n về t{i ch|nh v{ 
marketing từ Trường doanh thương Stern thuộc Đại Học New York. 

mailto:npo@LINvn.org


8/12 

 
 

 
 

A. Bản tin dành cho Nhà tài trợ của Trung tâm LIN 

 
 

Vào tháng 4/2012, Trung tâm LIN phát hành bản tin Nhịp cầu Nhà tài trợ hàng quý, 
cung cấp nhiều thông tin hữu ích về công tác từ thiện phát triển và đầu tư cộng đồng. 

Vui lòng xem bản tin tại: NHỊP CẦU NHÀ TÀI TRỢ 

 

B. Luật mới được cập nhật liên quan đến phi lợi nhuận 
 
Nghị định 30/2012/NĐ-CP (ban hành 12/4/2012), có hiệu lực từ 01/06/2012 nhằm thay 

thế nghị định 148/2007/NĐ-CP (ban hành 25/09/2007) về việc thành lập và quản lý các 

Quỹ xã hội từ thiện nhân đạo. Bản sao của nghị định này có thể tìm thấy ở website của 

LIN: Nguồn thông tin. 
 
Nghị định 33/2012/NĐ-CP (ban hành 13/04/2012) có hiệu lực từ 01/06/2012, cập nhật và 

bổ sung nghị định 45/2010/NĐ-CP (ban hành 21/04/2010) về việc thành lập và quản lý 

Hội. Bản sao của nghị định này có thể tìm thấy ở website của LIN: Nguồn thông tin 
 
Nghị định 05/2012/NĐ-CP (ban hành 02/02/2012) có hệiu lực từ 01/04/2012, bổ sung và 

thay thế một vài điểm khác nhau của nghị định 07/2007/NĐ-CP về việc hướng dẫn thực 

thi một vài điều về hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ tư pháp. 
 

 

Góc nhà tài trợ 

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/LIN%20Donor%20Newsletter,%20April%202012_VN.pdf
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
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TRÒ CHƠI THÂN THIỆN  

THẬT SỰ MANG TÍNH GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG 

Vào buổi sáng chủ nhật vừa 
qua - ngày 08/04/2012, trong 
không khí thân thiện, cởi mở và 
ấm cúng; một buổi tập huấn về 
“Trò chơi thân thiện” đã diễn 
ra tại Hội quán DRD.  Hơn 25 
tham dự viên đến từ 15 tổ chức 
phi lợi nhuận đã có những giây 
phút ý nghĩa và đáng nhớ trong 
chương trình vừa học vừa chơi 
rất thoải mái theo phương pháp 
giáo dục chủ động. 

Người hướng dẫn là Ông John 
Guarrine – thành viên Hội Đồng 
chủ tịch quản trị tổ chức Play 

For Peace tại Chicago (Mỹ). Với nền tảng hoàn thành ba tấm bằng đại học và kinh 
nghiệm làm việc với tổ chức gần 13 năm, ông đã truyền đạt một cách sâu sắc các nội 
dung thông qua các hoạt động trò chơi nhẹ nhàng và thú vị. Trải qua 4 tiếng đồng hồ 
ngắn ngủi, ông John đã gởi đến tham dự viên những trò chơi mới; những phương pháp 
truyền tải thông điệp sau mỗi hoạt động để gắn kết cộng đồng và ông cũng chia sẻ về 
giá trị cốt lõi và sứ mệnh hoạt động của tổ chức Play for Peace. Xuyên suốt các hoạt 
động, người hướng dẫn cũng đã tinh tế lồng ghép những câu nói triết lý mang tính 
nhân văn và thúc đẩy từng tham dự viên hiểu hơn về bản thân và áp dụng vào việc 
phát triển cộng đồng xã hội.  

Chị Lâm Ngọc Thúy (Nhóm Sống Đẹp) chia sẻ “Tôi đã học được vài trò chơi mới, và 
thậm chí có gặp lại trò chơi cũ thì cũng thú vị vì cách chơi mới mẻ hơn; đặc biệt là cách 
chia sẻ triết lý rất hay. Tất cả những gì học được hôm nay đều có thể giúp tôi thực hiện, 
hướng dẫn lại cho đối tượng tôi đang hỗ trợ, đồng nghiệp và những người muốn có 
được những kiến thức và kỹ năng của buổi tập huấn này!”. Và một sự chia sẻ chân tình 
khác từ cô Elizabeth (Smile Group): “Thậm chí đây không phải lần đầu tiên tôi tham dự 
buổi tập huấn từ Play for peace, tôi vẫn không thấy chán. Phương pháp hoàn toàn tuyệt 
vời, chúng tôi có thể học hỏi nhiều điều tốt hơn với niềm vui. Tôi thật sự nghĩ rằng, cách 
tốt nhất là luôn bắt đầu với chính mình là sự tích cực trong bất cứ hoàn cảnh nào” 

Đây là lần thứ 2 đại diện từ Play For Peace đã có buổi chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm với 
các nhân viên tổ chức tại Việt Nam. Nhóm A New Day là một Câu Lạc Bộ trong mạng 
lưới CLB toàn cầu thuộc tổ chức Play For Peace. Nhân dịp ông John qua Châu Á thăm 
hỏi các CLB, nhóm A New Day đã nhờ sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN kết hợp buổi hội 
thảo “Trò chơi thân thiện” vừa qua. Chương trình đã thành công tốt đẹp và hi vọng rằng 
các tham dự viên sẽ tiếp tục lưu giữ mối quan hệ tốt chỉ sau thời gian ngắn bên nhau 
cũng như áp dụng tốt những gì học được vào công việc của mình. 

 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 
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Tin hoạt động của Trung tâm Tương Lai 
 

  
 
Vào ngày 6 tháng 4 năm 2012, Dự án "Nâng cao Sức khỏe và cải thiện chất lượng 
cuộc sống của người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn" thuộc Trung tâm Giáo 
dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) đã phối hợp 
với UBND P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú tổ chức thành công buổi nói chuyện chuyên đề 
"Bảo vệ sức khỏe cho người già".  
 
Tổng cộng có 120 cụ già đến tham dự lắng nghe và trao đổi cùng Bác sĩ Trần Thanh 
Linh (Thạc sĩ - Bác sĩ chuyên ngành lão khoa đang công tác tại bệnh viện Vạn Hạnh). 
Ngoài nội dung chính do Bác sĩ Linh giới thiệu về 6 lọai bệnh thường gặp ở người già 
như: tim mạch, phổi, tiêu hóa, thần kinh, xương khớp và tiết niệu, các cụ già đã đặt 
nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề sức khỏe của mình để nhận được lời tư vấn trực 
tiếp từ Bác sĩ.. 
      

Trung tâm Tương Lai 
 

  
 

Tin ảnh: Cùng với 9 tổ chức phi lợi nhuận khác tại TP.HCM, Trung tâm LIN đã có buổi 
truyền thông cho công nhân lao động trong chương trình “Chạy bộ vì an toàn lao động” 
do Better Work tổ chức ngày 22/04/2012 tại tỉnh Bình Dương. 
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