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Sự kiện Kết nối vì cộng đồng 
“Doanh nghiệp đầu tư cộng đồng” 

 
Vào tối thứ Tư, 22 
tháng 2 năm 2012, 
Trung tâm Hỗ trợ 
Phát triển Cộng 
đồng LIN tổ chức 
buổi "Kết Nối vì 
Cộng Đồng" lần thứ 
ba kết hợp với 
trường Đại học Hoa 
Sen, sự kiện này có 
sự tham gia của ông 
Phạm Phú Ngọc 
Trai (Công ty tư vấn 
kinh doanh Hội nhập 
tòan cầu - GIBC) và 
ông Nguyễn Thành 
Việt (tổ chức CARE 
quốc tế tại Việt Nam) trong cuộc thảo luận về chủ đề "Doanh Nghiệp Đầu Tư 
Cộng Đồng: Lợi ích thật cho ai?". 
 
Hai chuyên gia chia sẻ quan điểm của mình về việc doanh nghiệp nên hay không 
nên đầu tư cho cộng đồng, phân tích khó khăn và lợi ích của việc đầu tư cho các 
bên. Với kinh nghiệm làm trong khối doanh nghiệp tư, ông Ngọc Trai đã trình bày 
các trường hợp thực tế mà doanh nghiệp đã đầu tư phát triển cộng đồng. Bên 
cạnh đó, ông Việt cung cấp các ví dụ của mối quan hệ đối tác công ty tư và tổ 
chức phi chính phủ để thực hiện các dự án nâng cao cộng đồng tại Việt Nam. 
Phần thảo luận đã khuyến khích người tham gia khám phá sâu sắc hơn ý nghĩa 
thật sự đằng sau “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), khái niệm rất 
phổ biến tại Việt Nam hiện nay nhưng lại thường bị hiểu sai” với rất nhiều câu 
hỏi/trả lời đặc sắc và hóc búa. 
 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 02/2012 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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Hơn 100 tham dự viên bao gồm đại diện các doanh nghiệp, trường đại học, sinh 
viên, tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân quan tâm đã có cơ hội đặt câu hỏi và xác 
định có hay không giá trị bền vững cho công ty và cộng đồng nếu doanh nghiệp 
thực hiện việc đầu tư phát triển cho cộng đồng địa phương có liên quan. Phần 
kết nối thật sự hấp dẫn với việc thảo luận sôi nổi về đề tài trách nhiệm xã hội 
cũng như giao lưu trực tiếp với các diễn giả để trực tiếp đặt câu hỏi của mình.  
 
Ngoài ra, trong sự kiện này, Đại học Hoa Sen đã bán sách "Giá Trị Bền Vững – 
Các công ty hàng đầu thế giới phát triển hiệu quả nhờ làm ăn đàng hoàng như 
thế nào", của Chris Laszlo, cho những ai muốn tìm hiểu thêm. Trung tâm LIN 
chân thành cảm ơn sự hợp tác của ĐH Hoa Sen và các tài trợ Irish Aid và nhãn 
hàng Fine Wine đã giúp sự kiện thành công tốt đẹp. 
 
Kết Nối vì Cộng Đồng là một sáng kiến của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, được 
thiết kế để thúc đẩy việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa cộng đồng các nhà tài trợ và các nhân 
viên phát triển cộng đồng cho mục đích xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ hơn. Sự kiện này 
tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại về các vấn đề cộng đồng, giới thiệu các cá nhân và các tổ 
chức có liên quan để việc xác định các giải pháp cho những thách thức trong cộng đồng chúng 
ta và tạo ra một diễn đàn thảo luận về cách xây dựng hiệu quả mối quan hệ đối tác công-tư để 
hỗ trợ phát triển cộng đồng.  
 

Trung tâm LIN 
 

 

Tổ chức bạn có cần TNV kế toán tài chính? 
 
Hiện nay, Trung tâm LIN đang nhận được đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ một công ty 

chuyên về kế toán tài chính. Nếu tổ chức của anh/chị đang cần chuyên gia trong lĩnh 

vực này, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn quy trình làm việc 

với TNV chuyên môn. 
 
Ngoài ra, Trung tâm LIN đang có đội ngũ tình nguyện viên chuyên môn trong nhiều 

mảng khác như tư vấn luật pháp, thiết kế đồ họa/website, quản trị nhân sự... 
 
Hãy liên lạc với LIN để được hướng dẫn điền bản mô tả công việc cho TNV chuyên 
môn và tư vấn trực tiếp tại: volunteer@LINvn.org, hoặc điện thoại: 08-38246091. 
 

mailto:volunteer@LINvn.org
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Thảo luận bàn tròn buổi trưa về Chất độc màu da cam và vấn đề khuyết tật 
Được trình bày bởi Bà Susan Hammond, War Legacies Project  

Trưa ngày 07 tháng 03 năm 2012 

 
Ngày:   Thứ Tư, 07 th|ng 03 năm 2012 
Thời gian:  Từ 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều  
Địa điểm:  Văn phòng công ty Horizon Capital Advisers, Tòa nh{ Vincom Center,  

Phòng 902-903 (lầu 9), 72 Lê Th|nh Tôn, Q.1, TP.HCM 
Đăng ký:  NPO@LINvn.org  hay điện thoại (848) 3824-6091 (Anh Sơn) 
 
Trung t}m Hỗ trợ Ph|t triển Cộng đồng LIN, kết hợp với War Legacies Project, tổ chức buổi 
thảo luận d{nh cho c|c tổ chức tại TP.HCM có hoạt động với người khuyết tật, đặc biệt các 
tổ chức l{m việc với những vấn đề đa khuyết tật nghiêm trọng có liên quan đến Chất độc 
m{u da cam/Dioxin. LIN sẽ điều phối cuộc thảo luận buổi trưa n{y để giúp c|c tham dự viên 
chia sẻ kinh nghiệm, x|c định trở ngại, những nhu cầu chưa được đ|p ứng, chia sẻ những 
chương trình th{nh công v{ b{n thảo c|ch thức ph|t triển c|c hoạt động bền vững v{ hiệu 
quả cho người khuyết tật. 
 
Trong việc giải quyết c|c vấn đề như Chất độc m{u da cam v{ Khuyết tật, việc thông tin v{ 
hợp t|c giữa c|c bên liên quan cực kỳ quan trọng nhằm nhận biết c|c vấn đề v{ thời điểm 
thích hợp để nhấn mạnh c|c nhu cầu. Vì thế, việc dự định tổ chức chia sẻ v{ thông tin về vấn 
đề n{y sẽ giúp tham dự viên thảo luận v{ x|c định sự hợp t|c trong tương lai. 
 
C|c tổ chức sẽ được yêu cầu chia sẻ ý kiến về c}u hỏi: Trong một thế giới lý tưởng, nếu 
sẳn có các nguồn tài trợ hỗ trợ các tác động lâu dài về vấn đề Chất độc màu da 
cam/Dioxin cũng như Khuyết tật, bạn mong muốn sử dụng đồng tiền này ở đâu và 
như thế nào? 
 
Susan Hammond đang l{ gi|m đốc điều h{nh của War Legacies Project, một tổ chức phi 
chính phủ Hoa Kỳ l{m việc về t|c động của chiến tranh liên quan đến sức khỏe v{ môi 
trường. B{ Hammond đ~ v{ đang l{m việc về vấn đề di chứng chiến tranh tại Việt Nam, bao 
gồm chất độc m{u da cam/Dioxin trong vòng 15 năm qua. 
 
Nếu bạn quan t}m đến sự kiện n{y, vui lòng đăng ký trước ng{y 05/03/2012 qua email: 
NPO@LINvn.org, hay điện thoại: (848) 3824-6091 (gặp Anh Sơn). Chúng tôi chỉ ưu tiên 
cho18 người đầu tiên đăng ký tham dự.  

Hoạt động tháng tới 

mailto:NPO@LINvn.org
mailto:NPO@LINvn.org
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Hội thảo “Minh bạch ở tổ chức phi lợi nhuận” 
Ngày 22 tháng 03 năm 2012 

 
Ngày:   Thứ Năm, 22 tháng 03 năm 2012 
Thời gian:  Từ 08h đến 11h30 giờ sáng 
Địa điểm:  Văn phòng tổ chức Better Work Việt Nam  

149B Trương Định, P.9, Q.3, TP.HCM 
Đăng ký:  NPO@LINvn.org  hay điện thoại (848) 3824-6091 (Anh Sơn) 
 
Minh bạch vẫn còn l{ một kh|i niệm mới mẻ tại Việt Nam trong l~nh vực phi lợi nhuận. Hầu 
hết c|c tổ chức NPO không liên quan đến c|c loại thuế v{ cũng chưa quen với việc báo cáo 
chi tiêu chính thức h{ng năm. Họ vẫn chú trọng v{o việc cung cấp dịch vụ trực tiếp v{ bỏ ít 
thời gian vào việc b|o c|o cho c|c bên liên quan (nh{ t{i trợ, người thụ hưởng, đối t|c…) về 
c|c vấn đề như năng lực t{i ch|nh, hoạt động v{ c|c t|c động của chương trình. C|c tổ chức 
l{m việc cộng đồng thường chỉ có ban quản lý m{ chưa có ban quản trị. V{ với nguồn lực ít 
ỏi, c|c NPO thường không đầu tư thời gian v{ nguồn lực cho việc chia sẻ thông tin bên trong 
lẫn bên ngo{i cho c|c bên liên quan đ~ nói ở trên.  
 
Tuy nhiên, sự việc n{y có thay đổi l{ Nh{ nước đ~ b{n h{nh nghị định 93 v{o năm 2009 về 
việc quản lý c|c nguồn viện trợ nước ngo{i. Nghị định n{y yêu cầu c|c NPO phải xin phép v{ 
b|o c|o thường xuyên việc sử dụng nguồn t{i trợ từ nước ngo{i. Gần đ}y, một số NPO cũng 
đ~ thực hiện việc kiểm to|n để thu hút c|c nh{ t{i trợ hay do yêu cầu của nh{ t{i trợ. Để 
thích ứng v{ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hoạt động, nhiều NPO đ~ phấn đấu để minh bạch 
hơn.  
 
Vì lý do n{y, LIN chọn chủ đề MINH BẠCH l{m đề t{i chính của hội thảo th|ng 3 n{y. Mục 
tiêu của hội thảo l{: 
 
- Giúp c|c nh}n viên tổ chức NPO hiểu “Minh Bạch” l{ gì liên quan đến việc quản lý tổ 

chức phi lợi nhuận.  
- Học hỏi nhiều phương tiện v{ c|ch thức kh|c nhau nhằm ph|t huy sự minh bạch tối đa 

trong tổ chức (v.d. quản lý t{i ch|nh tốt, quản trị tốt, b|o c|o thường xuyên cho đối t|c 
v{ kiểm to|n). 

- Tìm hiểu sự liên hệ giữa minh bạch v{ bền vững. 
- Trao đổi b{i học kinh nghiệm giữa c|c tổ chức NPO liên quan đến việc minh bạch. 

Với sự hỗ trợ của Quỹ JIFF, Trung t}m LIN đang trong qu| trình lên kế hoạch, lựa chọn 
chuyên gia luật ph|p để thực hiện tập huấn 2 ngày chủ đề “Tiếp cận tư pháp” dành cho 
các nhân viên tổ chức phi lợi nhuận.  Tập huấn sẽ được thực hiện trong th|ng 3/2012. 
 
Mục tiêu của hội thảo: 

- Quy trình chuẩn trong việc khiếu nại tại c|c cấp Phường, Quận v{ TP. 
- Khi n{o thì nên tìm sự giúp đỡ từ luật sư v{ l{m thế n{o để tìm ra luật sư phù hợp. 

 
C|c tổ chức mong muốn tham dự khóa tập huấn n{y, vui lòng liên hệ đội ngũ LIN tại email 
npo@LINvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091. 
 

mailto:NPO@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
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KÊU GỌI TÀI TRỢ 
 

INGO (TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ QUỐC TẾ - khu vực miền 

Nam Việt Nam) đang kêu gọi các cơ quan, tổ chức có quan tâm và 

có nhu cầu gửi đơn/hồ sơ xin tài trợ các dự án có quy mô nhỏ. 

Điều kiện hợp lệ: 

 Dự án xin tài trợ phải thuộc lĩnh vực giáo dục – cụ thể là trường học, trung 
tâm giáo dục, đơn vị giáo dục nhà nước, và dựa trên/ bám sát chương 
trình đào tạo, giáo dục (ví dụ như: giáo dục thể chất, thư viện, âm nhạc, và 
các lĩnh vực khác trong chương trình dạy và học, Công Nghệ Thông Tin, 
phương tiện, công cụ giáo dục, phòng đa chức năng, phòng tâm vận 
động, hệ thống nước sạch và nhà vệ sinh) đặc biệt phục vụ cho đối tượng 
học sinh từ 3 đến 12 tuổi. 

 Phải ưu tiên cho những dự án/ khu vực/ đối tượng khó khăn nhất 

 Tất cả các dự án phải trình bày những mục tiêu phát triển lâu dài và cam 
kết hợp tác chặt chẽ với tổ chức viện trợ INGO. Tổ chức viện trợ INGO có 
thể trực tiếp đặt mua hiện vật tài trợ nếu cần. 

 bao gồm các dự án hỗ trợ cho đối tượng trẻ em khuyết tật 

 quỹ tài trợ có thể giao động từ US$500 – US$5,000   

 Yêu cầu đơn vị nhận viện trợ cung cấp báo cáo tài chính chi tiết của dự án 
vào giai đoạn cuối – thời hạn là hai tuần sau khi dự án hoàn thành 

 Hạn chót cho việc đệ trình dự án là: Thứ Tư 28 tháng 03 năm 2012: lưu ý 
chỉ xem xét/trả lời những hồ sơ đạt yêu cầu. 

 Vui lòng tải Bản đề xuất tài trợ ở website LIN tại đây: 
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=9&section=npo&lang=vn 

Lưu ý: Nhà tài trợ có yêu cầu không công khai thông tin về phía đơn vị tài trợ. Vì vậy, LIN 
sẽ giữ vai trò đại diện cho nhà tài trợ để nhận hồ sơ xin tài trợ. Nhà tài trợ sẽ liên hệ trực 
tiếp với những hồ sơ hợp lệ. Nếu không nhận được thông báo từ phía nhà tài trợ, điều đó 
có nghĩa là hồ sơ không được chọn. LIN không có nhiệm vụ xem xét, theo dõi hay can thiệp 
vào quy trình lựa chọn hồ sơ, và cũng không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đối với những 
hồ sơ không được chọn. Xin cảm ơn và thông cảm cho Trung tâm LIN. 

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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Kêu gọi đề xuất tài trợ từ 

ngân hàng HSBC 

 

Ngân hàng HSBC Việt Nam bắt đầu kêu gọi đề xuất tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ 
trong nước và quốc tế cho chương trình Future First năm 2012. Chương trình hỗ trợ 
các dự án giáo dục, đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em đường phố, trẻ em mồ côi, và các 
trẻ em có hoản cảnh đặc biệt, cũng như hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh thiếu niên có 
hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.  
Trong năm 2011, HSBC đã tài trợ cho 99 dự án với tổng số tiền tài trợ là 3 triệu đô la 
Mỹ, hỗ trợ khoảng 41,000 trẻ em trên toàn cầu. Trong đó, tại Việt Nam, tổ chức Global 
Education Trust đã cung cấp khoảng 2,15 tỷ đồng (tương đương103,370 đô la Mỹ) để 
hỗ trợ cho 3 dự án, và có 1,350 trẻ em được hưởng lợi từ các dự án này.  
Năm 2012, Chương trình Future First sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các dự án được triển khai 
trong vòng 1 năm với số tiền tài trợ tối đa lên đến 1 tỷ đồng (tương đương 50,000 đô la 
Mỹ) cho mỗi dự án. Thời hạn gửi đơn đề nghị tài trợ là từ nay cho đến hết ngày 
6/4/2012. HSBC sẽ thông báo kết quả và giải ngân cho các dự án được duyệt vào cuối 
tháng 7 năm 2012. Sau đó, các dự án có thể được triển khai dưới sự giám sát của 
Ngân hàng HSBC Việt Nam. 

Để biết thêm thông tin và mẫu đơn tài trợ, vui lòng liên hệ: Nguyen Pham Hoang Thuy, 
Corporate Sustainability Manager - HSBC Bank (Vietnam) Ltd.- Phone +84 8 38292288 x 3565 
Mobile + 84 98 898 5159 - Email thuyphnguyen@hsbc.com.vn 
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Các tổ chức phi lợi nhuận học được gì từ những tập đoàn? 
Dịch từ bài “What nonprofits can learn from (yes) large corporations”  

trên website http://richardmale.com/ 
Người dịch: Nguyễn Thị Khánh Hòa (TNV của LIN) 

Ngày nay, chúng ta có xu hướng đổ trách nhiệm cho các tập đoàn kếch sù trước tất cả 
những  vấn đề chúng ta đang đối mặt về kinh tế, xã hội, thậm chí là cả văn hóa. Trong 
thời buổi của xu hướng “Chiếm đoạt” và “xài hàng nội”, cùng với những báo cáo ngập 
xì-căng-đan về tình hình làm ăn thua kém của các công ty Mỹ tại nước ngoài,  nhiều 
người có tâm lý không ủng hộ các công ty lớn trên thị trường. 

Nhưng trên thực tế, các tập đoàn kinh tế toàn cầu không tự nhiên biến mất một cách 
nhanh chóng. Dù thích hay không, chúng ta vẫn cần tới những  tập đoàn này và tin 
tưởng vào các sản phẩm mà họ sản xuất. Trong lúc này, chúng ta bắt đầu nghĩ tới 
những kinh nghiệm mà các tổ chức phi chính phủ quy mô nhỏ hoặc đang mở rộng có 
thể học hỏi được từ các tập đoàn kinh tế lớn, chẳng hạn như: 

1. Thương hiệu đóng vai trò thiết yếu: Đặt logo của tổ chức lên một nơi nào đó 
không hẳn là cách thức tạo dựng thương hiệu trong thế kỷ 21. Thương hiệu 
chính là sự đảm bảo cho biểu tượng, cũng như những giá trị mà đơn vị của bạn 
mang đến. Hãy dành một chút thời gian để thảo luận với đội ngũ quản lý nhằm 
thống nhất về những đặc thù của thương hiệu . Đây được coi là một bài tập có 
thể quyết định phương thức bạn liện hệ với khách hàng, với các nhà tài trợ, cũng 
như với cả cộng đồng. Bạn muốn để lại ấn tượng gì với khách hàng của mình, 
hay những người ghé thăm website của bạn? Muốn vậy, hãy biết cách tự làm 
đẹp hình ảnh của chính mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chỉnh chu lại 
trang phục và tổ chức lại văn phòng để người khác thấy đơn vị của bạn được tổ 
chức tốt và hoạt động hiệu quả, xứng đáng nhận được sự hỗ trợ về mặt tài 
chính cũng như sự tin tưởng của cộng đồng. 

2. Khen thưởng những người lãnh đạo: Những cá nhân kiệt xuất xứng đáng 
nhận được một mức lương hấp dẫn, không phải là một con số gây sốc nhưng ít 
nhất cũng là một chế độ hậu đãi tương xứng. Đã đến lúc chúng ta phải quên đi 
cách xử sự như thể bị đẩy vào tình trạng túng quẫn, thay vào đó là cách hành xử 
như những nhà lãnh đạo đầy chiến lược – văn minh, tập trung và làm việc hiệu 
quả. 

3. Đánh giá bằng số liệu: Nếu như bạn còn đang trì hoãn việc đánh giá toàn diện 
những tác động của mình, và đưa ra những lí do chính bạn tự vẽ ra, rằng bạn 
không thể thực hiện được, thì đã tới lúc cần kết thúc điều này. Uy tín của bạn, 
cũng như những khoản tài trợ trong tương lai có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng. Tất nhiên, chúng tôi không có ý đưa ra lời khuyên rằng bạn nên sử dụng 
tiền bạc làm thước đo mức độ thành công.  Thử thách của bạn là hiểu được khu 
vực nằm giữa “điểm mấu chốt và “những giá trị thực, vĩnh cửu”, để từ đó đưa ra 
những quyết định mang tính chiến lược tương ứng. 

4. Để mắt tới đối thủ: Đừng tự huyễn hoặc mình rằng bạn không có nhiểu kiểu đối 
thủ khác nhau – về tài chính, mức độ chú ý, tình nguyện viên, nhân viên…Đối 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://richardmale.com/
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thủ cạnh tranh không phải là điều mà những nhà hoạt động phi lợi nhuận muốn 
nói tới hay suy nghĩ tới, tuy nhiên thực tế là bạn nên nắm bắt được diễn biến 
cũng như đánh giá được mức độ và phạm vi phù hợp của tổ chức của mình trên 
thị trường. 

5. Xây dựng và lưu giữ những kế hoạch chiến lược và kế thừa: Việc hoạt động 
không có kế hoạch gần như một sự đảm bảo cho  trình độ làm việc ăn xổi ở thì, 
thiếu kế hoạch và tính chiến lược. Bất kì một công ty nào ý thức được sự tôn 
trọng với chính mình cũng không bao giờ dám liều lĩnh như vậy. Hãy đặt ra 
những mục tiêu cho từng tháng, từng qúy, từng năm và xem xét liệu bản thân đã 
sẵn sàng cho những biến động và khó khăn đột xuất hay chưa. 

6. Đầu tư vào công nghệ: Những thiết bị cũ có thể giúp bạn tiết kiệm được kha 
khá…- NHƯNG KHÔNG! Công việc của bạn đóng vai trò thiết yếu, những dữ 
liệu bạn nắm giữ có vị trí vô cùng quan trọng, và đồng nghiệp của bạn đang 
đóng góp thời gian và tài năng quý giá của họ vào công việc. Vậy thì tại sao bạn 
vẫn còn chắt bóp từng đồng với những ổ đĩa cứng, những phần mềm và các 
công cụ khác? 

7. Có ý thức xây dựng đội ngũ nhân viên: Các tổ chức phi lợi nhuận thường có 
xu hướng cho rằng những người gắn kết với nhau bởi một mục đích chung – sứ 
mệnh chung – chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả công việc cao, hoạt động độc lập, 
và sự tin tưởng. Điều này có thể chưa chắc đã đúng. Ở các công ty, sự tập trung 
vào việc xây dựng đội ngũ nhân viên và nuôi dưỡng tài năng lãnh đạo được thể 
hiện  rõ rệt hơn. Hãy tổ chức những cuộc họp  với sự tham gia của những nhóm 
nhân viên chuyện biệt phụ thuộc vào từng dự án và tiến độ thay vì “toàn bộ nhân 
viên”. 

8. Đầu tư tiền bạc và con người cho truyền thông xã hội: Đây là một công cụ, 
đòi hỏi đầu tư tiền và chiến lược chứ không chỉ là một vài cú nhấp chuột ngẫu 
nhiên đâu đó. Càng sử dụng các phương tiện thông tin, bạn sẽ càng đánh giá 
cao tác dụng, giá trị và hiểu hơn về việc đầu tư vào chúng. 

9. Đối xử với những người hỗ trợ tổ chức như những cổ đông: Các tổ chức 
phi lợi nhuận thường không có kĩ năng thành thục trong việc thuật lại những câu 
chuyện của chính họ cũng như quảng bá những giá trị mà họ mang lại. Chúng ta 
thường mặc định rằng cả thể giới đều hiểu những việc chúng ta đang làm và tác 
động của những việc làm này. Hãy báo cáo lại với những nhà tài trợ và đảm bảo 
rằng họ nhận được sự đánh giá hoàn hảo. Hãy khởi xướng thêm nhiều ý tưởng 
để đưa một số câu chuyện lên các phương tiện thông tin. 

10. Tham gia đối thoại về những vấn đề bạn quan tâm: Chúng tôi hiểu rằng có 
những giới hạn về mặt nguồn lực mà bạn sử dụng để nhắm tới những cuộc vận 
động hành lang hay vận động chính sách theo khuôn khổ những chính sách 
công, nhưng nếu ngừng “chinh chiến” trên lĩnh vực này cũng có nghĩa bạn sẽ 
không thể đem lại sự thay đổi thật sự. Các tổ chức phi chính phủ có quan điểm 
có một không hai, cũng như những góc nhìn thực tế và cái tâm chân thành. 
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Better Work Việt Nam:  
Chạy bộ vì An toàn Lao động cho công nhân 

ngành May – Chủ nhật ngày 22/04/2012 

 
Để hưởng ứng ngày quốc tế về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc của Tổ chức Lao 
động Quốc tế, chương trình Better Work  Việt Nam sẽ tổ chức Chạy bộ vì An toàn Lao 
động lần thứ ba cho công nhân ngành may vào sáng ngày 22 tháng 4 năm 2012. 
 
Năm 2011, có hơn 3,000 công nhân may đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 
cận đã tham gia chạy bộ. Năm nay, chúng tôi mong đợi khoảng 3,500 công nhân sẽ 
đăng ký chạy bộ trong đó có 85% là phụ nữ trẻ, hầu hết là người nhập cư đến từ các 
vùng nông thôn Việt Nam. Đại diện từ chính phủ, công đoàn, lãnh đạo nhà máy và 
khách hàng quốc tế cũng sẽ tham gia chương trình.   
 
Năm nay, lần đầu tiên, chúng tôi trân trọng gửi lời mời đến những tổ chức phi lợi 
nhuận địa phương tham gia vào các hoạt  động diễn ra vào buổi sáng (từ 6g30 
đến 10g30). Chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ bàn ghế/gian hàng để anh/chị có thể chia sẻ 
thông tin, cung cấp dịch vụ cho tất cả công nhân, cũng như phổ biến về các hoạt động 
của tổ chức mình. Các loại hình dịch vụ, thông tin mà chúng tôi hy vọng được chuyển 
tải đến công nhân thông qua tổ chức bạn bao gồm, nhưng không giới hạn: tư vấn về 
việc nuôi con bằng sữa mẹ, xét nghiệm và thông tin về HIV, kỹ năng sống, đọc viết chữ, 
kỹ năng quản lý tài chính cơ bản, tư vấn các vấn đề nhập cư cho người lao động, 
nghiện chất kích thích, vấn đề liên quan đến trẻ em, thông tin sức khỏe nói chung, và 
một số thông tin khác.     
 
Nếu tổ chức anh/chị quan tâm và mong muốn tham dự chương trình với chúng tôi hoặc 
cần biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi thư cho chúng tôi, xin hãy giới thiệu ngắn gọn 
về tổ chức anh/chị và những thông tin chia sẻ nào anh/chị sẽ mang đến sự kiện này.  
 
Vui lòng gửi về cho chị Nguyễn Thị Hòa Bình, Bộ phận Đào tạo và Truyền thông, 
Chương trình Better Work Việt Nam theo địa chỉ email: binh@betterwork.org, di động 
0903222838. 
 
Chúng tôi mong nhận sự tham gia của tất cả các tổ chức. Chương trình năm 2012 sẽ 
hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn và đầy ý nghĩa.    
 

Better Work Việt Nam là một phần của Chương trình Better Work toàn cầu, là chương trình hợp tác đặc 
biệt giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Mục tiêu của Dự án Better 
Work Việt Nam là nhằm cải thiện điều kiện lao động và nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong 
ngành may Việt Nam. Chúng tôi thực hiện mục tiêu bằng những tiếp cận mang tính chất phối hợp và 
phòng ngừa đến các nhà máy thông qua dịch vụ đánh giá, tư vấn, đào tạo, truyền thông, sự kiện…Để tìm 
hiểu thêm về Chương trình Better Work, vui lòng truy cập vào  www.betterwork.org/vietnam. 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 

mailto:binh@betterwork.org
http://www.betterwork.org/vietnam


10/11 

Lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng 

Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) 
 

Thời gian: 17h30 đến 20h30 thứ sáu, 09 tháng 03 năm 2012 
Địa điểm: Nhà hàng  Forever, 60-60B Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TPHCM. 
 

Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng Đồng Tương Lai, tên tiếng Anh là 

Tuong Lai Centre for Health Education and Community Development (viết tắt là Tuong 

Lai Centre), là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). 

Với ước muốn tạo một môi trường năng động để cung cấp và phát triển các dịch vụ 
công tác xã hội một cách chuyên nghiệp, các nhà khoa học cùng chung chí hướng tập 

hợp lại cùng nhau vận động các đồng nghiệp thành lập một tổ chức xã hội nghề nghiệp 

của những người làm công tác xã hội. 

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2011, Trung tâm Tương Lai là nơi 

tập hợp các cán bộ lão thành, nhà hoạt động xã hội, Bác sĩ, Doanh nhân và tình 

nguyện viên có cùng mối quan tâm về các vấn đề xã hội. Hoạt động của Trung tâm 

Tương Lai: Dịch vụ tư vấn – đào tạo, thực hiện chương trình - dự án và tổ chức sự 

kiện, hội thảo – hội nghị chuyên đề. 

-  Dịch vụ tư vấn - đào tạo: tiếp nhận và thực hiện nghiên cứu, đánh giá dự án, tổ chức 

các khóa đào tạo, tập huấn công tác xã hội, phát triển cộng đồng, kỹ năng quản lý, 

quyền trẻ em, kỹ năng sống… theo yêu cầu. Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh 

nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Quốc tế sẽ trực tiếp thực 

hiện. 

-  Chương trình - dự án: hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh 

nghiệp để thưc hiện các dự án dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội 

như trẻ em/thanh thiếu niên, phụ nữ và người cao tuổi. 

-  Tổ chức hội thảo – hội nghị chuyên đề về giáo dục, phát triển cá nhân và các vấn đề 

xã hội nổi cộm thu hút sự quan tâm của dư luận. 

 
Mọi thông tin về các dịch vụ như: tư vấn – đào tạo, thực hiện chương trình - dự án và tổ 

chức hội thảo – hội nghị chuyên đề xin liên lạc theo địa chỉ sau: 
 
Ông Trần Minh Hải - Trung tâm Tương Lai 
Địa chỉ: 413 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, TP.HCM 
Điện thoại: (08) 38203961 – 0989393246 
E-mail: haitran@tuonglaicentre.org 
Website: www.tuonglaicentre.org  

 

 

mailto:haitran@tuonglaicentre.org
http://www.tuonglaicentre.org/
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Chương trình Thúc đẩy Tác động Thiện doanh 

 
Với việc cam kết không ngừng hỗ trợ các tổ chức mang lại tác động về môi trường và 
xã hội, LGT Venture Philanthropy (Quỹ đầu tư thiện doanh LGT) hân hạnh phát động 
Chương trình Thúc đẩy Tác động Thiện doanh (Impact Ventures Accelerator 
Program) viết tắt là IVAP, trong khu vực Đông Nam Á. 
  
IVAP (www.lgtvp.com/ivap) là một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội từ 8-24 
tháng tại Đông Nam Á trong việc phát triển và mang lại tác động cho tổ chức. Đây là 
một dự án có tính bước ngoặt nhằm cung cấp tài chính và hỗ trợ tư vấn kinh doanh 
cho các tổ chức có tiềm năng để nâng cao tác động xã hội và khả năng tăng trưởng 
trong thời gian tới. Chương trình này tự hào được hợp tác với tổ chức ChangeFusion 
(Thái Lan), CSIP (Việt Nam), GEPI (Indonesia) và xchange (Philippines).  
  
IVAP 2012 hiện đang mời gọi các tổ chức từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và 
Philippines. Mẫu đề xuất dự án có thể được tải từ www.lgtvp.com/ivap/apply. Hạn 
chót nhận đề xuất là ngày 5/3/2012.  
  
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Joan Yao tại ivap@lgtvp.com.  
 

Tin ảnh từ Chương trình Tình Thân: Chiều ngày 11/02/2012, Chương trình Tình Thân đã 
chuyển tặng các em khu xóm nghèo Cây Điệp quận Bình Thạnh những phần quà tập vở do 
gia đình người quá cố Nghiêm Quang Thái tặng. 

http://www.lgtvp.com/ivap
http://www.lgtvp.com/ivap/apply
mailto:ivap@lgtvp.com

