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Hội thảo “Chiến lược gây quỹ và Xây dựng mạng lưới” 
 
Sáng 13/07/2012, 40 
nhân viên tổ chức phi 
lợi nhuận (NPO) đã 
tham dự hội thảo 
“Chiến lược gây quỹ 
và Xây dựng mạng 
lưới” tại văn phòng tổ 
chức Better Work Việt 
Nam, Q.3, TP.HCM. 
Mục tiêu của hội thảo 
là trình bày một ý 
tưởng gây quỹ kết hợp 
với hoạt động Kết Nối 
Nhanh giúp nhân viên 
tổ chức NPO phát huy 
kỹ năng kết nối của họ 
nhằm tìm kiếm những 
nhà tài trợ tiềm năng. 
Do đây là một ý tưởng mới nên rất 
nhiều câu hỏi đã được đặt ra liên 
quan đến phần trình bày do đội ngũ 
LIN thực hiện. Đến với hội thảo này, 
nhân viên tổ chức NPO đã có dịp tìm 
hiểu một trong những hoạt động gây 
quỹ được áp dụng rất nhiều trên thế 
giới nhưng ít khi thấy ở hoạt động 
phi lợi nhuận tại Việt Nam. Để tìm 
hiểu thêm về ý tưởng, vui lòng tham 
khảo bài trình bày tại: Nguồn thông 
tin NPO. 

“Hội thảo đã trình bày một ý tưởng 
mới mà tôi nghĩ trong tương lai các tổ 
chức phi lợi nhuận có thể áp dụng để 
tiến hành việc gây quỹ từ nguồn lực 
của địa phương. Nhân đây, đại diện 
Trung tâm LIN, tôi chân thành cảm 
ơn Tổ chức GFCF đã tài trợ kinh phí 
cho hội thảo cùng sự hỗ trợ địa điểm 
của tổ chức Better Work Việt Nam.” 
Ông Phạm Trường Sơn, Phó Giám 
Đốc Trung tâm LIN phát biểu. 

Trung tâm LIN

 
 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 07/2012 

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

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
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
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Hội thảo bàn tròn  
dành cho các cá nhân làm từ thiện chiến lược 

 

Vào Sáng 11/07 tại văn phòng công ty Horizon Capital Groups, Trung tâm LIN đã 
tổ chức một hội thảo bàn tròn dành cho các cá nhân làm từ thiện chiến lược (IP) 
tại TP.HCM. Đây là hội thảo đầu tiên mang các IP có bề dày kinh nghiệm và 
những người mới trong lãnh vực này cùng chia sẻ các mục tiêu và chiến lược từ 
thiện phát triển. Bà Elizabeth Phạm, giám đốc từ thiện chiến lược của LIN bắt 
đầu bằng việc giới thiệu các dịch vụ của LIN và chào đón các tham dự viên tham 
gia buổi chia sẻ này. Tiếp đó, ông Maurice Machenbaum, cố vấn từ thiện chiến 
lược của tổ chức WISE (đối tác của LIN điều phối hội thảo này), đã giới thiệu 
kinh nghiệm và một video về hành trình từ thiện chiến lược của một gia đình tại 
tổ chức WISE. 

Theo Machenbaum trong việc làm từ thiện chiến lược với các gia đình giàu có tại 
Châu Âu thì từ thiện chiến lược thường là một hoạt động của gia đình. Đây được 
xem là một sự kết tinh của các giá trị gia đình nhằm giúp mọi thành viên gắn kết 
nhau. Sau khi xem video, các tham dự viên đã giới thiệu nhau và chia sẻ những 
kinh nghiệm đa dạng của mình trong việc làm từ thiện. Sau đó, họ tham gia vào 
một bài tập về việc tiếp cận liên quan đến từ thiện chiến lược. 

Qua hội thảo này, các tham dự viên đã hiểu thêm về các vấn đề tác động đến 
những kết quả tài trợ của họ thông qua hoạt động thảo luận nhóm. Việc thảo 
luận nhóm thân mật này đã khuyến khích họ học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các 
IP khác nhằm nâng cao khả năng đóng góp cho cộng đồng. Mặc dù đây là một 
hội thảo dành cho người sử dụng tiếng Anh nhưng chúng tôi rất hy vọng sẽ tổ 
chức một hội thảo như vậy ở cộng đồng người Việt Nam trong tương lai.  

Trung tâm LIN 
 
 

 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật: 

Bà Dana Đoàn, sáng lập viên/ Cố vấn chiến lược Trung tâm LIN 
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Ngày Cộng Đồng LIN 2012 
 

Vào trưa thứ Bảy 14/07/2012, 
Trung tâm LIN đã tổ chức 
Ngày cộng đồng phục vụ 
nhân viên các tổ chức phi lợi 
nhuận địa phương và người 
hưởng lợi có thể đến chọn và 
đem về những món đồ do các 
nhà hảo tâm quyên góp. 
Chương trình dự kiến kéo dài 
ba giờ, nhưng chỉ trong vòng 
một giờ, tất cả các món hàng 
đã có chủ. 

Bảy (7) tổ chức đã sắp xếp 
thời gian cùng các đối tượng 
thụ hưởng của mình đến 
nhận các vật phẩm bao gồm: quần áo nam nữ và trẻ em; khung hình; sách và tạp chí 
tiếng Anh; thiệp; ví và giày dép… được các nhà hảo tâm và bạn bè của Trung tâm LIN 
gởi tặng cộng đồng phi lợi nhuận. Các vật phẩm được trao tặng cho đối tượng thụ 
hưởng không tính phí nhưng nhân viên tổ chức phi lợi nhuận phải gởi lại 20.000 
đồng/vật phẩm trong trường hợp sử dụng các vật phẩm này. Tổng cộng Trung tâm LIN 
thu được 1.470.000 đồng và như cam kết, toàn bộ số tiền này sẽ được đưa vào các 
hoạt động nâng cao năng lực của tổ chức phi lợi nhuận địa phương. 

“Thông qua sự kiện này, tôi 
và đội ngũ LIN đã suy nghĩ 
đến mô hình cửa hàng đồ 
cũ (Thrift shop) phục vụ 
mục tiêu gây quỹ phi lợi 
nhuận.  Ý tưởng này đã 
được đội ngũ LIN ấp ủ suốt 
2 năm qua vì thế trong 
tháng 9/2012, chúng tôi sẽ 
tiến hành thử nghiệm mô 
hình tại một số tổ chức phi 
lợi nhuận có cam kết.” Chị 
Nguyễn Thị Thanh Trúc, 
Điều phối tình nguyện viên 
chuyên môn và Quản lý 
văn phòng LIN, chia sẻ. 

Nếu bạn có quan tâm đến 
mô hình cửa hàng đồ cũ, vui lòng liên hệ với đội ngũ LIN tại npo@LINvn.org hay (84 8) 
38246091. 

Trung tâm LIN 

 
Các tổ chức đang lựa chọn vật phẩm 

 
CSXH Hóc Môn gói vật phẩm về trao tặng cho trẻ em 

mailto:npo@LINvn.org
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Quỹ Tài Trợ Cộng đồng LIN 2012 

 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN xin thông tin với các tổ chức phi lợi nhuận 

đối tác là chúng tôi đang cơ cấu lại Quỹ tài trợ Cộng đồng LIN. Do đó, chúng tôi sẽ hủy 

Vòng tài trợ tháng 9/2012. Các dự án đã nộp đề xuất, Trung tâm LIN sẽ bảo lưu các đề 

án và liên lạc với các tổ chức nộp hồ sơ khi chúng tôi cơ cấu xong vòng tài trợ năm nay. 
 
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Trường Sơn tại npo@LINvn.org. 

Khảo sát về giới 
 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đang thực hiện một cuộc khảo sát ý kiến 

của công chúng về giới và quan điểm về vấn đề này của cư dân TP.HCM. Nếu bạn có 

thể dành ra 10 phút, chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn trong việc hoàn tất bản 

khảo sát ngắn trên mạng này. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho chúng tôi trong việc hiểu 

rõ hơn những góc nhìn khác nhau về vấn đề này và sẽ tạo nền tảng cho quá trình chuẩn 

bị cho vòng tài trợ cộng đồng của LIN vào cuối năm nay, với chủ đề tăng cường quyền 

phụ nữ.  
 
Để cám ơn bạn đã dành thời gian trả lời khảo sát, chúng tôi xin tặng hai vé tham gia Sự 

Kiện Cộng Đồng: Rút Ngắn Khoảng Cách do LIN tổ chức vào lúc 3h – 5h ngày 
11/08/2012 tại Khách sạn Kỳ Hòa. Hai người may mắn sẽ được lựa chọn bằng cách bốc 

thăm ngẫu nhiên và sẽ được công bố qua email vào ngày 05/08. 
 
Xin vui lòng bấm vào đây để trả lời khảo sát: http://bit.ly/Lno5a9 
 
Và, nếu bạn có thêm vài phút, xin vui lòng gửi link này đến bạn bè, đồng nghiệp và 

người hưởng lợi để giúp chúng tôi thu thập thêm thông tin. Chúng tôi dự định công bố 

kết quả khảo sát này trong bản tin Nhịp cầu LIN số tới. 
Cám ơn bạn vì đã dành thời gian cho cuộc khảo sát! 
 

 

Thành viên mới gia nhập LIN 
 

Đỗ Thị Phương Anh, tốt nghiệp trường Đại Học Kinh Tế 
TP.HCM khoa Kế Toán – Kiểm Toán năm 2011. Trước khi đến 
với LIN, Phương Anh có 3 tháng kinh nghiệm làm kế toán tại 
Công Ty TNHH Ống Silicon Việt Nam. Tuy chưa có kinh 
nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ - phi lợi nhuận 
nhưng Phương Anh mong rằng khi tham gia vào đội ngũ LIN 
với vai trò kế toán sẽ là cơ hội tốt để mở mang kiến thức cũng 
như đóng góp khả năng của mình vào sứ mệnh mà LIN đang 
thực hiện. 

 

mailto:npo@LINvn.org
http://bit.ly/Lno5a9
http://bit.ly/Lno5a9
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Sự kiện “Rút ngắn khoảng cách” 
Thứ Bảy 11 tháng 08 năm 2012 

 

 
 

Nhằm kỉ niệm 3 năm thành lập Trung tâm LIN, cùng tiêu chí hoạt động vì một cộng đồng TPHCM tốt 
đẹp hơn, chúng tôi xin trân trọng mời các bạn đến tham dự Sự kiện Cộng đồng sôi động gây quỹ cho 
Trung tâm LIN mang tên: 

“RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH” 
 

Thời gian:  15h00 – 17h00 chiều - Thứ Bảy, ngày 11 tháng 08 năm 2012 

Địa điểm: Khách sạn Kỳ Hòa (số 238 Đường 3/2, P. 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh) 

Đăng ký:  Các bạn có thể đặt mua vé bằng cách click vào link sau (http://bit.ly/SuKienLIN-

RNKC) hoặc gửi email đến info@LINvn.org hoặc gọi điện thoại đến số : (84 8) 
3824-6091 (gặp Ms. Trúc).  

Giá vé: Phi lợi nhuận địa phương 100.000 đồng (mua trước) – 200.000 đồng (tại sự kiện) 

 Công chúng 200.000 đồng (mua trước) – 300.000 đồng (tại sự kiện) 

Sự kiện sẽ bao gồm nhiều trò chơi thú vị, các cuộc thi đấu hào hứng… cùng hoạt động Kết nối nhanh 
đầy ý nghĩa! Thức ăn nhẹ và nước uống tại sự kiện sẽ giúp mọi người sảng khoái hơn! 

Hoạt động tháng tới 

http://bit.ly/SuKienLIN-RNKC
http://bit.ly/SuKienLIN-RNKC
mailto:info@LINvn.org
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Hội thảo “Kế hoạch trù bị: chuẩn bị gì khi lãnh đạo ra đi?” 
Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 
Bối cảnh 

Nhiều tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam được điều hành bởi một lãnh đạo hay một nhóm lãnh đạo 
nhỏ có tâm huyết. Và khi chúng ta nhìn thấy rằng những lãnh đạo này sẽ không thể nào điều hành tổ 
chức mãi mãi thì có rất ít tổ chức lên kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ. Thực tế cho thấy rất ít tổ chức 
phi lợi nhuận Việt Nam có hội đồng quản trị, hội đồng này thường được xem như một kế hoạch hỗ 
trợ thay thế trong những thời khắc chuyển giao như thế này. 

Ở một mức độ cơ bản nhất, kế hoạch trù bị được xem như là một hoạt động quản lý rủi ro. Nếu thiếu 
kế hoạch trù bị này, tổ chức sẽ bị khủng hoảng vì sự ra đi đột ngột của người lãnh đạo và có khi nó 
gây ra mất ổn định nghiêm trọng hay thậm chí là nguy cơ phá sản của tổ chức. Mặc khác, tổ chức nào 
chú ý đến kế hoạch trù bị này sẽ quản lý tốt hơn các trở ngại gặp phải. 

Lập kế hoạch trù bị ở một tổ chức phi lợi nhuận cũng sẽ mang đến lợi ích cho toàn bộ mạng lưới phi 
lợi nhuận cũng như sức khỏe của toàn bộ cộng đồng họ phục vụ. Nhân viên, một mặt, phát triển 
được kỹ năng và  tham vọng để họ có thể tiến xa hơn ở các cơ quan khác, mặc khác sẽ trở thành 
người lãnh đạo tiềm năng của tổ chức. Nếu xem việc lập kế hoạch trù bị là gốc rễ của hoạt động phi 
lợi nhuận, toàn bộ mạng lưới sẽ trở nên mạnh hơn và vận hành hiệu quả hơn nhằm đem lại tác động 
cho cộng đồng. 

Mặc dù có nhiều lợi ích như đã nêu trên, nhiều tổ chức phi lợi nhuận không thấy được việc này cho 
đến khi quá trể. Và trong số các tổ chức thấy được lợi ích này, đôi khi họ lại thiếu nguồn lực hay sự 
hỗ trợ để thực thi nó. Để nhấn mạnh vào thử thách đã nêu, Trung tâm LIN trân trọng tổ chức hội 
thảo “Kế hoạch trù bị cho tổ chức phi lợi nhuận” phục vụ lãnh đạo và nhân viên các tổ chức phi lợi 
nhuận (NPO) đối tác. 

 
Mục tiêu 

 Giúp tổ chức NPO hiểu về kế hoạch trù bị là gì và tại sao nó lại quan trọng. 

 Học hỏi cách chuẩn bị và vượt qua các thách thức nếu các nhân viên nòng cốt ra đi. 

 Xác định các yếu tố cốt lõi của một kế hoạch trù bị. 

 Trao đổi những thắc mắc và chia sẻ bài học kinh nghiệm liên quan đến việc lập kế hoạch trù 
bị của tổ chức. 

 

Thời gian: 08h30 – 11h30 - Thứ Sáu, ngày 31 tháng 08 năm 2012 
 
Địa điểm: Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết cho những người đăng ký 
 

Đăng ký: Vui lòng đăng ký họ tên, số điện thoại và địa chỉ email tại npo@LINvn.org hay 
điện thoại (84 8) 38246091. 

 
Người trình bày:  Ông Ken Atkinson, Chủ phần hùn/Giám đốc điều hành công ty Grant Thorton 

Việt Nam. (http://www.gt.com.vn/tieng-viet).

mailto:npo@LINvn.org
http://www.gt.com.vn/tieng-viet
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Truyền thông Xã hội có phù hợp với tổ chức của bạn 
 

Dịch từ bài viết gốc: http://trust.guidestar.org/2012/06/06/is-social-media-right-for-your-org/ 
với sự cho phép của tác giả Lindsay Nichols 

 

Tổ chức của bạn có lâm vào hoàn 

cảnh này không? 

“Tổ chức tôi không có nhiều nhân 

viên mà chỉ có các tình nguyện 

viên (TNV) . Tôi đã 56 tuổi, không 

thuộc thế hệ truyền thông xã hội và 

phải lựa chọn giữa những nghĩa vụ 

hiện tại (quản lý một cơ sở cứu hộ 

mèo), tôi không thể nào điều hành 

4 trang mạng xã hội khác nhau, 

viết blog và làm những việc cần 

làm. CHÚNG TÔI PHẢI LÀM 

GÌ?” 

 

Đó là trích đoạn email của một độc giả gửi đến Bản tin GuideStar. Và sau đây là lời 

khuyên của Guidestar: 

Nhờ một người có đam mê. Có TNV nào ở tổ chức của bạn thích truyền thông xã hội 

không? Nếu có, và nếu họ hiểu về các giá trị của tổ chức bạn, thì hãy để họ đảm nhận 

việc này. 

Dùng truyền thông xã hội để lắng nghe và cám ơn. Nếu bạn không làm gì cả, chỉ việc 

mỗi tuần viết một lời cám ơn nhà tài trợ mới, hoặc đăng những bức ảnh chụp một con 

mèo mới được giải cứu, hoặc đặt câu hỏi cho những người ủng hộ, thì bạn đã đưa ra một 

thông điệp mà không cần phải dụng công nhiều. Quan trọng là bạn kết nối được với 

những người quan tâm đến tổ chức bạn – và cho họ thấy bạn làm gì. 

Hãy nhớ bạn là một bông tuyết độc nhất vô nhị. Tin hay không tùy bạn, nhưng những 

ý tưởng của bạn có thể đem lại lợi ích cho người khác. Đừng ngần ngại chia sẻ những ý 

tưởng đó! Nếu bạn thấy một điều gì đó thú vị trong ngày, và tự nhủ “Trước đây mình 

chưa biết chuyện này!” thì có khả năng là những người khác cũng chưa biết. Truyền 

thông xã hội có thể giúp người khác cảm thấy thú vị nhờ tên tuổi của tổ chức bạn, và sẽ 

biến họ thành những người ủng hộ trung thành của tổ chức và sứ mệnh của bạn. 

Đừng ôm đồm tất cả. Không phải mạng truyền thông xã hội nào cũng phù hợp với tất cả 

mọi người. Facebook là phổ biến nhất, và nó tạo cơ chế linh hoạt để bạn kết nối với 

người ủng hộ – bạn có thể chia sẻ hình ảnh, video, tin nhắn, vv. Nhưng hãy nhớ, website 

của bạn mới thật sự là công cụ xã hội tốt nhất, do đó nếu bạn chỉ có khả năng tập trung 

vào một thứ, hãy đầu tư vào website để cập nhật nó thật tốt. 

 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://trust.guidestar.org/2012/06/06/is-social-media-right-for-your-org/
http://trust.guidestar.org/author/lindsayn/
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Đặt ra mục tiêu, để không cảm thấy sốt ruột về cách bạn đang dùng truyền thông xã 

hội. Càng có mục tiêu rõ ràng, bạn càng dễ nhận ra giá trị của việc mình làm. Bạn muốn 

tăng số tiền gây quỹ, hay muốn nghe người khác nói lên suy nghĩ về dịch vụ của mình, 

hoặc muốn biết quan điểm của người khác về lĩnh vực hoạt động của bạn? Truyền thông 

xã hội có thể mang ý nghĩa đặc biệt riêng đối với bạn. 

Có những nguồn tài nguyên miễn phí. Hootsuite.com là một công cụ rất đắc lực cho 

những người muốn hẹn giờ đăng câu Tweet của mình – và bây giờ bạn cũng có thể hẹn 

giờ đăng cập nhật lên Facebook. 

Hãy nhớ là truyền thông xã hội không ngừng tuôn chảy. Đừng sợ mắc lỗi. Nếu bạn lỡ 

viết sai chính tả cũng không sao. Nếu bạn quên một đường dẫn bạn đã đăng cũng chẳng 

vấn đề gì. Hãy thoải mái – Thỉnh thoảng đăng một chuyện cười (có thể về chính bạn). 
Chỉ cần nhớ là phải thành thật về chính bạn và tổ chức của bạn, thì sẽ không thể có 

chuyện gì xấu xảy ra. 

  Yoga vì sức khỏe cộng đồng Phi lợi nhuận 
 
Trung tâm LIN nhận được lời mời từ công ty Golden Hearts trong việc hợp tác 

tổ chức tổ chức nhiều lớp Yoga miễn phí dành cho cộng đồng phi lợi nhuận. 

Mục đích của các lớp Yoga: 
- (i) Giúp mọi người hiểu đúng về Yoga và tác dụng của việc tập luyện Yoga, 
qua đó có thể vận dụng vào đời sống, công việc. Những buổi thiền ngắn cùng 

các bài tập luyện giúp cơ thể khỏe khoắn, tâm trí bình an, minh mẫn cho mọi 

người.  
- (ii) Tạo ra một nét văn hóa riêng cho nhân viên, tình nguyện viên của LIN và 

nhân viên các tổ chức đối tác phi lợi nhuận. 
 

 Hình thức: Golden Hearts (GHs) tổ chức các lớp Ứng dụng Yoga và Thiền 
vào đời sống, đối tượng tham dự là nhân viên, tình nguyện viên chuyên 
môn của LIN và nhân viên các tổ chức đối tác phi lợi nhuận. 

 Thời gian: 01-02 lần/tháng (Chiều thứ Bảy hoặc Sáng Chủ Nhật). Mỗi buổi 
từ 75 đến 90 phút. 

 Nội dung: (i) Triết lý Yoga, ứng dụng Yoga và Thiền vào đời sống, công 
việc (tư duy tích cực, kiểm soát cơn giận, tăng khả năng tập trung,…). (ii) 
Hướng dẫn và kiểm tra cách hít thở của mọi người. (iii) Thiền ngắn và các 
tư thế Yoga cơ bản. 

 

Mỗi lớp tối đa 15 tham dự viên. Nếu tình nguyện viên và nhân viên các tổ chức 

phi lợi nhuận đối tác của LIN mong muốn tham gia, vui lòng đăng ký tại 

npo@LINvn.org (Sơn) hay volunteer@LINvn.org (Trúc) hay (08) 38246091. 
 

 

http://hootsuite.com/
http://mashable.com/2012/05/31/facebook-page-schedule-posts/
http://mashable.com/2012/05/31/facebook-page-schedule-posts/
http://mashable.com/2012/05/31/facebook-page-schedule-posts/
mailto:npo@LINvn.org
mailto:volunteer@LINvn.org
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Tình cảm  và Thái độ từ thiện tại Việt Nam ngày nay 
 
Khoảng cuối năm 2011, Trung tâm LIN đã hợp tác với công ty CIMIGO tiến hành một khảo sát 

về “Thái độ và Tình cảm hướng đến trách nhiệm xã hội và từ thiện” trên 1.028 người Việt 

đang sống tại các thành phố lớn. Biết được mục tiêu của LIN là hướng đến một môi trường từ 

thiện chiến lược có trách nhiệm và hiệu quả hơn, CIMIGO đã hỗ trợ thực hiện nghiên cứu này để 

hiểu rõ hơn về nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng nhà tài trợ cũng như để hỗ trợ các tổ chức 

phi lợi nhuận trong nổ lực đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng này. 
 
Nghiên cứu được hoàn tất vào tháng 7/2012 và bản báo cáo đã được tải lên website của LIN tại 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU. Dưới đây là một số điểm chính của báo cáo: 
 
 Tỷ lệ ủng hộ tăng (82%) nhưng với tần suất thấp và tương ứng với số tiền nhỏ.  
 63% từ chối không làm từ thiện vì thiếu sự tin tưởng. Họ tìm đến những tổ chức từ thiện 

chứng minh được sự minh bạch và hiệu quả hoạt động. 
 Các tổ chức địa phương độc lập là lựa chọn hàng đầu để ủng hộ, tiếp đó là các tổ chức thuộc 

nhà nước, các tổ chức quốc tế và tôn giáo. 
 Nguyên nhân để ủng hộ đầu tiên là cứu trợ thiên tai, các chương trình dành cho trẻ em và 

khuyết tật. 
 Mọi người có xu hướng ủng hộ các nguyên nhân nhiều hơn khi nó gắn kết với đối tượng thiệt 

thòi (v.d người lớn tuổi thường ủng hộ cho các hoạt động hỗ trợ người già). 
 Mọi người tìm đến các tổ chức từ thiện thông qua sự giới thiệu của bạn bè nhưng lại gắn kết 

với các tổ chức lớn. Điều này lại là thách thức cho các tổ chức cộng đồng nhỏ. 
 
Dựa trên bản báo cáo này, chúng ta thấy được nhiều cơ hội cho các tổ chức NPO nhằm tăng 

cường mối quan hệ với các nhà tài trợ hiện tại và tương lai thông qua việc xây dựng niềm tin, cải 

thiện kết quả hoạt động, tăng cường việc sử dụng các phương thiện truyền thông xã hội. Báo cáo 

cũng cho thấy cơ hội phát triển công nghệ nhằm điều phối các nguồn tài trợ nhỏ cho các tổ chức 

làm việc tại cộng đồng. 
 
Chúng tôi hy vọng bạn hào hứng với báo cáo này và tiếp tục hỗ trợ sứ mệnh của LIN. Từ đó, 

chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao môi trường từ thiện trách nhiệm và hiệu quả tại Việt Nam. 
 
Lưu ý: Bản tiếng Việt của báo cáo sẽ phát hành giữa tháng 8/2012. 

 

 

Góc nhà tài trợ 

Báo cáo năm 2011 
 
Hiện tại Trung tâm LIN đang hoàn tất Báo cáo năm 2011 bao gồm toàn bộ thông tin về 

các hoạt động LIN tổ chức năm 2011 và báo cáo tài chánh sẽ được Trung tâm LIN tải 

lên website vào tuần sau. 
Các bạn quan tâm có thể tìm thấy tại: BÁO CÁO NĂM CỦA LIN 

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/LIN-CIMIGO%20Philanthropy%20Report%20July%202012.pdf
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=23&section=news


10/12 

 
 

 
 

Sự kiện kết nối giữa LIN, SEO-IIV và Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ 

Chiều tối 18/07/2012, 30 
sinh viên Việt Nam đang học 
tại các trường đại học trong 
nước và quốc tế tham gia 
chương trình thực tập sinh 
SEO-IIV (Sponsors for 
Educational Opportunity 
Interns in Vietnam) đã có dịp 
tìm hiểu về hoạt động của 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 
Cộng đồng LIN và một đối 
tác phi lợi nhuận của chúng 
tôi là Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ 
(thuộc Hội Bảo trợ Trẻ em 
TP.HCM). 

Trong không khí thân mật tại Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ, các sinh viên đã cùng nhân 
viên hai tổ chức chia sẻ những vấn đề liên quan đến phi lợi nhuận, từ thiện và 
cộng đồng tại TP.HCM cũng như tại Việt Nam. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra để 
tìm hiểu về sứ mệnh và hoạt động của hai tổ chức. Cuối chương trình, các bạn 
sinh viên đã giao lưu bằng các điệu nhảy hiện đại cùng các em gái tại mái ấm 
Hoa Hồng Nhỏ. 
“Đại diện chương trình SEO-Vietnam 2012 , tôi chân thành cảm ơn Trung tâm 
LIN và Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ đã dành thời gian quý báu của mình để gặp và 
trao đổi với chúng tôi. Các thực tập sinh đã học hỏi rất nhiều về kinh nghiệm làm 
việc và cam kết trong lãnh vực phi lợi nhuận từ các Anh/Chị...” Dương Trường 
Hải, cộng tác viên của SEO-IIV 2012 chia sẻ. 

 

 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 

Sponsors for Educational Opportunity Vietnam (SEO Việt Nam) là một tổ chức phi lợi nhuận được 

thành lập vào năm 2009 với mục đích xây dựng một mạng lưới hỗ trợ vững chắc cho các bạn trẻ Việt 

Nam, đồng thời qua đó giúp phát triển năng lực lãnh đạo của họ, những người chủ tương lai của đất 

nước. 

Bằng việc định hướng nghề nghiệp và tạo những cơ hội phát triển bản thân trong một môi trường làm 

việc chuyên nghiệp, SEO Việt Nam mong muốn trở thành một nguồn động lực cho các bạn trẻ đầy 

nhiệt huyết và sáng tạo, thúc đẩy họ cống hiến nhiều hơn nữa cho sự thành công của Việt Nam trong 

tương lai. Ngoài ra, chúng tôi cũng thôi thúc các bạn trau dồi vốn kiến thức, hoàn thiện nhân cách đạo 

đức cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội vì sự tiến bộ của nước nhà. 

 

http://seo-vietnam.org/web/vi/vi/tam-nhin-su-menh-gia-tri
http://seo-vietnam.org/web/vi/vi/tam-nhin-su-menh-gia-tri
http://seo-vietnam.org/web/vi/vi/tam-nhin-su-menh-gia-tri
http://seo-vietnam.org/web/vi/vi/tam-nhin-su-menh-gia-tri
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LIN tham gia hội chợ việc làm RMIT 2012 

Ngày 20/07/2012 tại khuôn viên đại học RMIT, LIN đã tham gia giới thiệu tổ chức 
và các vị trí tuyển chọn tình nguyện viên và nhân viên tại Hội chợ việc làm RMIT 
2012. Dưới đây là một số hình ảnh tại quầy của LIN tại sự kiện này: 
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