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Hội thảo “Giới và Vấn đề phụ nữ:  
Mô hình can thiệp tại Việt Nam” 

 

Sáng 25 tháng 10 năm 
2012 tại Q.1, TP.HCM, 
Trung tâm LIN đã tổ 
chức hội thảo “Giới và 
Vấn đề phụ nữ: mô hình 
can thiệp tại Việt Nam”, 
với hơn 50 người tham 
dự đến từ các tổ chức 
phi lợi nhuận địa phương 
và quốc tế, cơ quan báo 
chí, nhà nghiên cứu phụ 
nữ và một số sinh viên 
năm cuối về xã hội học 
tại TP.HCM. 

Mở đầu hội thảo, Bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc tổ chức CSAGA, giới thiệu mô 
hình Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình mà tổ chức đã xây dựng trong 
suốt gần 10 năm qua xuyên suốt các Tỉnh thành của Việt Nam. Với mô hình này, 
CSAGA đã khéo léo lồng ghép các loại hình nghệ thuật, các trò chơi có sự tham 
gia và những buổi chia sẻ nhằm hỗ trợ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành gia 
đình có cơ hội vui chơi và học hỏi kiến thức. Qua hình thức này, các Chị em đã 
bộc lộ những câu chuyện thầm kín của mình nhằm cùng tìm ra giải pháp thích 
hợp với sự hỗ trợ của chuyên gia về giới và bạo hành gia đình. 

Một trong những bài học tâm đắc của mô hình câu lạc bộ là việc phối kết hợp với 
các dịch vụ hỗ trợ Chị em về tâm lý, sức khỏe và luật pháp (nếu cần). Sự phối 
hợp này nhằm bảo đảm an toàn và giúp gia đình ngồi lại với nhau tìm các giải 
pháp để cùng nhau xây dựng Gia đình hạnh phúc và giảm bớt hay triệt để việc 
bạo lực trong gia đình. 

Chương trình Tình Thân đã bắt đầu bằng một loạt các bài hát ngắn có giai điệu 
dân gian và gần gũi với mọi người Việt Nam mang nội dung Tình nghĩa vợ 
chồng, các bài hát đã giúp cho không khí hội thảo thêm sôi động. Tiếp theo, Ông 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 10/2012 

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

http://www.csaga.org.vn/
http://tinh-than.org/
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Phạm Thanh Vân, chủ nhiệm Tình Thân, đã giới thiệu mô hình phòng chống bạo 
lực ở phụ nữ nghèo mang tên Nhóm Bình Minh hoạt động tại các Quận Gò Vấp, 
Bình Thạnh, Q.8 và Q.7 tại TP.HCM. Bằng phương pháp công tác xã hội và giáo 
dục đồng đẳng, Tình Thân đã khéo léo hỗ trợ chính các Chị em bị bạo hành gia 
đình trở thành cá nhân nòng cốt trong việc hướng dẫn lại cho các Chị em khác 
có cùng hoàn cảnh. 

Sau phần giải lao, các tham dự viên đã chia làm 5 nhóm thảo luận các bài học 
kinh nghiệm từ hai bài trình bày cũng như tìm ra các biện pháp thiết thực hỗ trợ 
đối tượng thụ hưởng nữ của mình về y tế, giáo dục, quyền phụ nữ và phòng 
chống bạo lực gia đình. Cuối cùng, Trung tâm LIN đã giới thiệu chi tiết về Quỹ tài 
trợ cộng đồng LIN 2012 với kinh phí cho mỗi dự án lên đến 150 triệu đồng. 

Đây là hội thảo thứ 2 trong chuổi hội thảo nhắm đến vấn đề phụ nữ mà Trung 
tâm LIN thực hiện dưới sự tài trợ của Global Fund for Community Foundation 
(GFCF). Chúng tôi chân thành cảm ơn GFCF, Đại Học Hoa Sen, tổ chức 
CSAGA và chương trình Tình Thân đã hỗ trợ chúng tôi trong việc thực hiện hai 
hội thảo về vấn đề Giới và Phụ nữ nhằm giúp cộng đồng phi lợi nhuận TP.HCM 
có cái nhìn tổng quan và thiết thực về vấn đề này. 

Trung tâm LIN  
Tải tài liệu tại: NGUỒN THÔNG TIN NPO 

 
 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật:  
Bà Trần Thu Hà, thành viên Hội đồng Quản trị Trung tâm LIN 

Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ Bà với Trung tâm LIN 
 

Họp Nhóm Công tác Phát triển Năng lực TP.HCM (CDWG) 
 

Trong nổ lực kết nối nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm giữa tổ chức phi chính phủ 

quốc tế (INGOs) và tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPOs), Trung tâm LIN cùng 
một số tổ chức INGOs đã đứng ra soạn thảo Điều khoản tham chiếu và điều phối cuộc 

Họp CDWG đầu tiên vào ngày 19/10 tại một quán cà phê ở Q.1, TP.HCM. 

Cuộc họp có 20 tham dự viên đại diện các tổ chức INGOs và NPOs đã phác thảo hoạt 

động cho nhóm CDWG cũng như chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến việc nâng 

cao và phát triển năng lực cho cộng đồng phi lợi nhuận tại TP.HCM. 

Bước kế tiếp, Trung tâm LIN sẽ tổng hợp những chủ đề mà các tổ quan tâm liên quan 

đến năng lực của tổ chức và tiếp đến sẽ lên kế hoạch cho Nhóm CDWG trong năm 

2013. Cuộc họp kế tiếp dự tính là vào ngày 18/01/2013. 

Nếu bạn có quan tâm đến hoạt động cũng như muốn tham gia Nhóm CDWG, vui lòng 

liên hệ Anh Phạm Trường Sơn tại son@LINvn.org, hiện đang là Điều phối chính của 

nhóm. 

http://www.globalfundcommunityfoundations.org/
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
mailto:son@LINvn.org
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Họp nhóm Cố vấn phi lợi nhuận lần III/2012 
 

 
 

Sáng 5 tháng 10 năm 2012, tại một quán cà phê Q.1, TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ 
Phát triển Cộng đồng LIN đã tổ chức buổi họp nhóm Cố vấn Phi lợi nhuận lần 
III/2012 với hơn 30 người tham dự đến từ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương 
và quốc tế. 

Với chủ đề “Sự khác biệt trong gây quỹ ở các tổ chức phi lợi nhuận địa 
phương và quốc tế”, Bà Đỗ Thị Như Tâm, thành viên Hội đồng quản trị của 
Trung tâm LIN, mở đầu buổi họp bằng việc xác định “Ai là nhà tài trợ của tổ 
chức” thông qua một số ví dụ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO). 
“Các INGO luôn có một đội ngũ viết dự án tài trợ chuyên nghiệp từ tổng hành 
dinh của họ và đội ngũ này luôn có sẳn ít nhất là 5 ý tưởng dự án để có thể tìm 
kiếm các nhà tài trợ tiềm năng…” Bà Tâm chia sẻ. 

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPO), Bà Tâm nhấn mạnh đến 
việc phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của mình để phát huy do đội ngũ 
nhân viên của NPO ít và chưa chuyên nghiệp hóa như các tổ chức INGO. Việc 
các tổ chức NPO cần phải có chiến lược và tầm nhìn rõ ràng lại một lần nữa 
được nhắc đến trong phần chia sẻ của bà Tâm. Đây thật sự là một điểm yếu mà 
các tổ chức NPO địa phương nhỏ chưa quan tâm đến. 

Trong phần cuối, bà Tâm chia sẻ về những kinh nghiệm trong việc giữ chân nhà 
tài trợ trong đó vấn đề minh bạch, phát triển năng lực của nhân viên và mở rộng 
nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng nên được xem trọng. Buổi họp Nhóm cố vấn Phi 
lợi nhuận lần 4 sẽ được thực hiện vào tháng 12/2012, vui lòng liên hệ 
npo@LINvn.org nếu Anh/Chị quan tâm đến các buổi họp này. 

Trung tâm LIN 

mailto:npo@LINvn.org
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Buổi bán hàng đầu tiên của “Cửa Hàng Cơ Hội Thứ 2” 

 
Sáng ngày 6/10/2012, Cửa hàng Cơ hội Thứ hai do Trung tâm LIN tổ chức đã 
khai trương buổi bán hàng đầu tiên tại số 54/3 Lê Quang Định, Q. Bình Thạnh. 
Từ 9g-12g sáng, khoảng 60 khách hàng đã đến cửa hàng để tham quan và mua 
sắm, trong đó có nhân viên, tình nguyện viên của các tổ chức phi lợi nhuận và 
người có thu nhập thấp. Ngoài ra, cũng có khách hàng là những người thích 
“săn” hàng giá rẻ. 

Nhiều người nhận xét các sản phẩm ở cửa hàng có giá quá rẻ. Những sản phẩm 
từ quần áo, đồ chơi, đồ dùng gia đình, đồ lưu niệm, giày dép, túi xách, trang sức 
và phụ kiện, sách báo và tạp chí…có giá dao động từ 5.000 - 200.000 đồng/món 
đã có cơ hội tìm được chủ mới và tạo ra giá trị sử dụng lần thứ hai, giúp giải bài 
toán cho những người chủ cũ không còn nhu cầu sử dụng nữa. Đồng thời, nhiều 
người có thu nhập thấp đã có cơ hội sử dụng các món đồ còn mới với giá rất 
mềm. Đây cũng chính là ý nghĩa của tên gọi cửa hàng “Cơ hội thứ hai.” 

Ngày bán hàng đầu tiên đã thu về 7.300.000 đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được 
dùng để thực hiện các chương trình cộng đồng của LIN để hỗ trợ các tổ chức 
phi lợi nhuận và từ thiện. 

Đội ngũ LIN xin chân thành cám ơn các nhà hảo tâm đã đóng góp hàng hóa cho 
cửa hàng, đặc biệt cám ơn công ty vận chuyển Asian Tigers đã vận chuyển hàng 
hóa từ điểm tập kết đến cửa hàng miễn phí và tài trợ túi đựng đồ cho khách 
hàng, và Out2Studio đã tiếp nhận hàng hóa quyên góp. 

Đội ngũ LIN chân thành cám ơn các khách hàng đã đến mua sắm, ủng hộ cửa 
hàng, và các tình nguyện viên đã hỗ trợ buổi bán hàng thành công tốt đẹp. 

Xem thêm thông tin về cửa hàng tại: http://www.facebook.com/cohoithuhai 

Trung tâm LIN 

http://asiantigers-mobility.com/
http://out2studio.wordpress.com/
http://www.facebook.com/cohoithuhai
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Họp tổng kết và phát chứng chỉ  
“Khóa tập huấn Quản lý tài chánh và Kiểm toán phi lợi nhuận” 

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 11 năm 2012 

 
Bối cảnh 
Được sự tài trợ của tổ chức Irish Aid, Trung tâm LIN đã cùng 8 tổ chức phi lợi nhuận đối tác 
tham gia vào khóa tập huấn “Quản lý tài chánh và Kiểm toán phi lợi nhuận” do công ty 
ECOVIS đảm trách. Sau 1 năm tiến hành dự án này bao gồm 4 khóa tập huấn cùng việc kiểm 
toán ở các tổ chức, Trung tâm LIN và ECOVIS trân trọng tổ chức buổi tổng kết chia sẻ kinh 
nghiệm và phát chứng chỉ cho các học viên tham gia. 
 
Mục tiêu 

 Chia sẻ kinh nghiệm của dự án bao gồm khóa tập huấn và việc kiểm toán; 
 Chia sẻ mô hình từ tổ chức phi lợi nhuận tham gia tập huấn và kiểm toán; 
 Phát chứng chỉ cho các học viên tham gia khóa tập huấn. 

 
Thời gian: 08h00 – 10h00 sáng ngày 02 tháng 11 năm 2012  

 
Địa điểm: Buổi này chỉ dành cho những Anh/Chị tổ chức đã cam kết tham gia khóa học. 
 

Hội thảo Gây quỹ trong doanh nghiệp 
“Cộng đồng phi lợi nhuận kết nối với Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp” 

Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2012 

 
Bối cảnh:  
Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) có thể giúp các công ty hoàn thành trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (CSR) cũng giống như công ty giúp đỡ NPO hoàn thành sứ mệnh. Hội thảo này 
mong muốn giúp các NPO địa phương khám phá các khả năng của mối quan hệ này. 
 
Trãi qua nhiều thập kỷ, ta có thể thấy những căn cứ vững chắc cho thấy nhiều doanh nghiệp 
có trách nhiệm đạo đức với xã hội hơn là chỉ lo về lợi nhuận, một trong những trách nhiệm 
đó là mang lại lợi ích cho các bên liên quan. Lãnh vực CSR liên quan đến việc bảo vệ nhân 
viên, khách hàng, môi trường, người cung cấp, cổ đông và cộng đồng như: 
 
 Chia lãi hợp lý cho các cổ đông; 
 Bảo vệ quyền của nhân viên công ty (v.d., quyền thương lượng công bằng, lương hợp lý, 

chế độ sức khỏe và môi trường làm việc an toàn); 
 Sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng (v.d., chất lượng, giá cả, dịch vụ hậu mãi, và 

không có hại cho người tiêu dùng); 
 Bảo vệ môi trường thiên nhiên và các nguồn tài nguyên đang cạn kiệt; và  
 Đóng góp cho cộng đồng. 

Hoạt động tháng tới 
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NPO thì lại đang thực hiện các dự án mang lại lợi ích cho XH. Họ nhắm vào các nhu cầu ngắn 
và dài hạn về giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quyền con người, quyền người lao động 
và môi trường. Để đạt được mục tiêu, NPO cần sự hỗ trợ từ cộng đồng, các đối tác và ngân 
sách hoạt động. 
 
Để hỗ trợ các đối tác NPO, Trung tâm LIN đã mời hai chuyên gia về lãnh vực CSR đến để 
chia sẻ những trãi nghiệm của họ cũng như trả lời các câu hỏi về cách thức hợp tác để mang 
lại lợi ích chung cho NPO và doanh nghiệp thông qua CSR. 
 
Mục tiêu: - Nâng cao sự hiểu biết của NPO về CSR;  

- Chia sẻ những mô hình hiệu quả liên quan đến việc hợp tác giữa NPO và DN; 
- Giúp NPO xác định các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp liên quan đến CSR; 
- Giới thiệu các chiến lược giúp NPO phân biệt các mối quan hệ với doanh 
nghiệp tốt hay xấu. 

 
Thời gian:  Từ 08h30 đến 11h30 sáng Thứ Năm, 15 tháng 11 năm 2012 
  
Người trình bày:  Ông Carey Zesiger, đồng sáng lập Global Standards, công ty tư vấn và 

kiểm toán địa phương có mặt tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan cung 
cấp các dịch vụ về CSR, nâng cao năng lực và cải tiến nhà máy. 
Bà Catherine Walter, công ty Attune Consulting, công ty tư vấn của 
Việt Nam về CSR và phát triển bền vững. 
Bà Trần Thị Đan Phượng, Talisman Energy Inc., công ty dầu và khí hóa 
lỏng toàn cầu có trụ sở tại Canada. 
 

Địa điểm:  Sẽ thông tin cho những Anh/Chị tham dự. 
Đăng ký:  NPO@LINvn.org  hay điện thoại (848) 3824-6091 (Anh Sơn). 
 
 

 
Lưu ý: Hội thảo này 
dành 60 chổ. Mỗi tổ chức 
đăng ký từ 1 – 2 người 
và chúng tôi sẽ ưu tiên 
cho các NPO đối tác và 
những người đăng ký 
trước tham dự hội thảo.  

Tại hội thảo lần này, công ty Talisman cũng sẽ công bố  
gói tài trợ lên đến 10,000 USD  

cho những ý tưởng dự án phù hợp với sự quan tâm của 

công ty và các tổ chức phi lợi nhuận tham gia đều có cơ hội 

như nhau trong việc tiếp cận gói tài trợ này. 

mailto:NPO@LINvn.org
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Buổi bán hàng thứ 2 của Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai 
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2012 

 
Bối cảnh 
Tiếp nối thành công của buổi bán hàng đầu tiên, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
xin thông báo về buổi bán hàng thứ hai của "Cửa hàng Cơ hội thứ hai", nhằm tìm cách 
chuyển các vật dụng đã qua sử dụng đến các tổ chức phi lợi nhuận địa phương và người 
hưởng lợi.  
 
Buổi bán hàng thứ 2 sẽ bao gồm quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện cho nam và nữ cùng 
với sách báo, tạp chí, băng đĩa nhạc. Đồ dùng cho gia đình và đồ chơi trẻ em cũng là những 
mặt hàng rất nhiều người quan tâm ở buổi bán hàng trong tháng 9/2012. Đặc biệt, nhãn 
hàng Mariposa cũng đã hỗ trợ 200 món đồ mới cho cửa hàng lần này. 
 
Thời gian: 09h00 – 12h00 sáng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2012  

 

Địa điểm: 12/4E Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM (gần đài truyền hình TP.HCM) 
 

Vui lòng chuyển thông tin này đến các đối tượng thụ hưởng của tổ chức NPO! 
 
Trung tâm LIN chân thành cảm ơn Out2Studio, Asian Tiger và nhãn hàng Mariposa đã hỗ 
trợ chúng tôi trong họat động ý nghĩa này. 
 

Cơ Hội Tình Nguyện Phi Lợi Nhuận tại LIN 

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 chưa được đăng ký: 

 1 TNV gây quỹ tại Quỹ học bổng Hùynh Tấn Phát - nhận hồ sơ đến ngày 4/11 
 1 TNV dịch thuật tại Quỹ học bổng Hùynh Tấn Phát - nhận hồ sơ đến ngày 4/11 

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! 
 

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Volunteer%20JD/Huynh%20Tan%20Phat_Fundraiser.pdf
http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Volunteer%20JD/Huynh%20Tan%20Phat_Translator.pdf
mailto:Volunteer@LINvn.org
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Kêu gọi nộp đề xuất tài trợ 
Quỹ tài trợ cộng đồng LIN 2012 

 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đang kêu gọi đề xuất tài trợ, lên đến 
150 triệu đồng, từ các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) tại TP.HCM và các vùng phụ cận 
đang hoạt động hay có hoạt động với các vấn đề phụ nữ.  
 
Tiêu chuẩn của dự án: 

 Địa bàn: TP.HCM và các vùng phụ cận (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Củ 

Chi, Bến Tre,…).  

 Chủ đề: Các vấn đề phụ nữ - giới thiệu và/hay nâng cao hoạt động và dịch vụ 

đáp ứng nhu cầu phụ nữ Việt Nam. 

 Thời gian dự án: Tối đa 1 năm 

 
Tiêu chí đánh giá: 
Ban đánh giá đề xuất tài trợ (tình nguyện) có nhiệm vụ lựa chọn Ba (3) bản đề xuất 
tốt nhất đáp ứng các tiêu chí sau: 
- Đáp ứng: Bản đề xuất phải đáp ứng nhu cầu của phụ nữ trong cộng đồng. 

- Bền vững/ Nhân rộng: Hoạt động can thiệp phải có tiềm năng tạo tác động lâu 

dài đến cuộc sống của đối tưởng thụ hưởng sau khi dự án kết thúc. 

- Sáng tạo: Bản đề xuất phải giới thiệu một sáng kiến mới hay cải thiện sáng 

kiến mà tổ chức đang tiếp tục thực hiện. 

Hạn chót gởi đề xuất là 17 giờ chiều ngày 15 tháng 11 năm 2012.  
 
Xem thông tin chi tiết tại: Kêu gọi Tài trợ Cộng đồng 2012. Tải Bản đề xuất tài trợ 

 

Cơ hội Phi Lợi Nhuận 

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Keu%20goi%20Tai%20tro%20Cong%20dong%20LIN%202012.pdf
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=9&section=npo
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Chương trình Nghiên cứu sinh cao cấp quốc tế  

(Từ Thứ Hai 08/04 – Thứ Hai 03/05/2013). 
 

Đây là một cơ hội phát triển nghề nghiệp cho những nhà lãnh đạo hỗ trợ gây quỹ cộng 

đồng và giúp xây dựng năng lực từ thiện chiến lược địa phương. Nghiên cứu sinh sẽ: 
 

 Tham gia hội thảo một tháng, bao gồm thuyết trình, các khóa chuyên sâu với 

những nhà từ thiện chiến lược hàng đầu; 
 Thăm các quỹ cộng đồng và các tổ chức gây quỹ khác để học hỏi công việc hàng 

ngày của họ. 
 Biết được những số liệu nổi bật trong cộng đồng quỹ/từ thiện chiến lược. 
 Gia nhập mạng lưới 166 cựu nghiên cứu sinh từ 57 quốc gia. 
 Kết nối với các mạng lưới tổ chức, cá nhân và nguồn lực trong nước và quốc tế. 
 Ra được một chiến lược mới. 

 
Hạn chót cho những người nộp đơn không phải công dân Mỹ là: Thứ Hai 05/11/2012. 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại 

http://philanthropy.org/programs/ifp/Senior2013.html  
 
Về Trung tâm Philanthropy and Civil Society  
Thành lập tháng 09/1986, nhiệm vụ của Trung tâm là tăng năng lực từ thiện chiến lược và 

xã hội dân sự thông qua giáo dục, nghiên cứu và tập huấn lãnh đạo. Đặt ở bối cảnh một 

quốc gia có sự tập trung lớn nhất các quỹ tài trợ, nhà tài trợ doanh nghiệp, các tổ chức phi 
chính phủ trong nước, ngoài nước và quốc tế, Trung tâm phục vụ nền tảng về nghiên cứu 

và trao đổi liên tục giữa các học giả và người làm việc trong lãnh vực này. Trung tâm có 

hoạt động liên ngành, nhấn mạnh vào các nhà từ thiện chiến lược nữ giới, quốc tế và đa 

văn hóa. Trong khuôn khổ này, Trung tâm cung cấp các hội thảo, hội nghị và thuyết 

trình; nghiên cứu sinh; và các dự án nghiên cứu cũng như xuất bản. 
 

 
 
 

http://philanthropy.org/programs/ifp/Senior2013.html
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Chương trình Nghiên cứu sinh lãnh đạo Châu Á (ALFP) 2013  
Kêu gọi nộp đơn 

 
 

Thông điệp chung 2013 

Vì Tương lai Á Châu, Thế giới và Nhân đạo sau phát triển và lớn mạnh 

 

ALFP là gì? 

Vào năm 1996, International House của Nhật và Quỹ Nhật Bản đã cùng ra mắt ALFP 

nhằm tạo một mạng lưới các cá nhân và chuyên gia liên quan đến tri thức cộng đồng tại 

Châu Á, có nguồn gốc và cam kết với xã hội dân sự có nền tảng văn hóa, kỷ luật và địa lý 

chính trị. 

Trong suốt chương trình hai tháng tại Nhật, Nghiên cứu sinh từ nhiều lãnh vực khác nhau 

sẽ ở tại Tokyo và tham gia vào những thảo luận nhóm, đối thoại với các bên liên quan tại 

Nhật đến từ các lãnh vực và thành phần khác nhau. 

Từ khi bắt đầu chương trình dến nay, hơn 90 Nghiên cứu sinh (hoạt động trong nhiều 

lãnh vực) từ 16 nước ASIAN đã tham gia chương trình này. 

ALFP tin rằng tiếng nói của các nghiên cứu sinh về hiện trạng và các đề xuất giải pháp đa 

dạng sẽ đi đầu trong việc phát triển những khái niệm mới và giá trị định hướng cho tương 

lai của khu vực. 

 
Chúng tôi chào đón những cá nhân quan tâm nộp đề xuất cho Chương trình Nghiên cứu 

sinh lãnh đạo Châu Á 2013. Hạn chót cho việc nộp đề xuất là Thứ Sáu 21/12/ 2012. 
 
Trước khi hoàn thành Mẫu đề xuất, hãy bảo đảm là bạn đọc toàn bộ nội dung và bạn phải 

đáp ứng tiêu chuẩn của chương trình. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: 
http://www.i-house.or.jp/en/ProgramActivities/alfp/Call_for_applications2013.htm 
 
Các thắc mắc và như Bản đề xuất cần được gởi tới Ban thư ký của ALFP.  
Ban Thư Ký 
c/o Bộ phận Chương trình  
International House of Japan 
5-11-16, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, JAPAN 
Tel: +81-3-3470-3211 / Fax: +81-3-3470-3170 
E-mail: alfp_appli_2013@i-house.or.jp 
http://www.i-house.or.jp/en/ProgramActivities/alfp/index.htm 

http://www.i-house.or.jp/en/ProgramActivities/alfp/Call_for_applications2013.htm
mailto:alfp_appli_2013@i-house.or.jp
http://www.i-house.or.jp/en/ProgramActivities/alfp/index.htm
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Năm lỗi lầm chết người từ việc Gây quỹ 
(dịch từ bài The Five Deadly Sins of Fundraising dưới sự đồng ý của tác giả Joe Garecht ) 

 
Gây quỹ phi lợi nhuận phải nên được khen thưởng vì nó rất khó 

khăn. Thoát khỏi việc ngày nào cũng phải gây quỹ cho tổ chức thật 

sự là một công việc đầy thử thách. Vì vậy, các tổ chức từ thiện phải 

đối mặt với việc cắt giảm chổ này hay chổ khác trong các vòng gây 

quỹ của họ. Họ ngưng việc thúc đẩy hoạt động và bắt đầu việc giải 

quyết. Vì thế, các hoạt động phát triển gây quỹ thành công và mạnh 

mẽ có thể rơi vào Năm (5) lỗi lầm chết người trong gây quỹ: 

Lỗi lầm thứ 1: Thất bại trong chọn ưu tiên cho hoạt 
động gây quỹ 

Đối với nhiều NPO, văn phòng gây quỹ là văn phòng thứ cấp. Chắc 

chắn là họ biết họ cần phải gây quỹ nhưng nhiều tổ chức nhìn nhận 

việc phát triển nó giống như là “một chuyện xấu xa cần thiết”, một 

việc mà họ phải làm để họ có thể có những hoạt động tốt hơn… đó là các chương trình và dịch 

vụ để hoàn thành mục tiêu của tổ chức. 

Tổ chức xem việc gây quỹ là một bộ phận thứ cấp sẽ không bao giờ có đủ tiềm năng. Họ không 

thể phục vụ được nhiều người hay nhiều cộng đồng như họ mong muốn. Họ đã giới hạn (có chủ 

đích) số lượng công việc tốt mà họ có thể làm. Gây quỹ không phải là một phần của công việc – 
nó là trung tâm của công việc. Văn phòng phát triển quỹ không phải là nơi cạnh tranh với sứ 

mệnh tổ chức, nó là phương tiện lái sứ mệnh bằng cách bảo đảm tất cả công việc được thực thi. 

Hãy đẩy mạnh việc ưu tiên gây quỹ phi lợi nhuận và phải cảm thấy tốt khi làm việc đó. Nhớ 

rằng, Gây quỹ không phải XẤU XA. Không quan tâm đến gây quỹ = không quan tâm đến sứ 

mệnh. Và… không đầu tư cho việc gây quỹ là lỗi lầm lớn nhất mà NPO gặp phải. 

Lỗi lầm thứ 2: Suy nghĩ nhỏ bé 

Nhiều NPO đang quản lý để tránh lỗi lầm chết người đầu tiên và rơi vào lỗi lầm thứ hai. Đúng, 

họ ưu tiên việc gây quỹ. Đúng, họ biết phát triển quỹ rất quan trọng và họ đặt trọng tâm việc gây 

quỹ để cùng tiến lên. Nhưng… họ có lối suy nghĩ quá nhỏ bé. 

Từ thiện tồn tại để làm cho thế giới tốt hơn. Họ có sứ mệnh to lớn và giải quyết các vấn đề trọng 

tâm cho hàng triệu người. Nhưng nhiều trong số các tổ chức lại suy nghĩ nhỏ bé trong gây quỹ. 

Bạn biết là mình sẽ tìm thấy những suy nghĩ nhỏ bé khi nghe đến những câu như “hãy đặt mục 

tiêu năm nay gây quỹ hơn 5% so với năm ngoái” hay “Chúng ta chỉ có thể phục vụ 20% người 

vô gia cư tại thành phố năm nay. Năm sau, hãy nâng nó lên 30%”. 

Đó là các suy nghĩ quy mô nhỏ, và NPO xứng đáng hơn thế. Hãy nhớ, bất cứ khi nào bạn suy 

nghĩ, hãy suy nghĩ lớn lao. Và, nếu tổ chức của bạn mắc kẹt trong việc gây quỹ, luôn luôn sẽ có 
lối thoát cho bạn thôi. 

(…..Vui lòng xem tiếp trong bản tin LIN NHỊP CẦU tháng 11/2012)

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://www.thefundraisingauthority.com/strategy-and-planning/five-deadly-sins-of-fundraising/
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Bài viết tham gia cuộc thi “Một ngày bình yên” do LIN tổ chức 
 

Một ngày 24 giờ là dài hay ngắn?  

Nên kiếm thêm 1 triệu đồng hay 10 

triệu đồng?  

Tại sao tôi đã yêu người như thế mà 

người không đáp lại tôi?...  

Nếu bạn bình yên, bạn sẽ không bận 

tâm đến việc trả lời hay tìm câu trả lời 

cho những câu hỏi trên nữa.  

Bạn sẽ thật thoải mái và sống hết mình 

với giây phút hiện tại và mỗi giây mỗi 

phút tiếp theo đó.  

Bạn sẽ vui vẻ và trân trọng mọi điều 

bạn đang có, bất kể giá trị vật chất của 

nó là gì. 

Bạn sẽ chia sẻ trái tim bạn với tất cả 

mọi người, dẫu có được đáp lại hay không vì với bạn, được cho đi đã là điều vô cùng 

hạnh phúc…  

Đến đây bạn sẽ hỏi, ta có thể tìm thấy bình yên ở đâu? Nó ở ngay trong bạn đó.  

Hãy khởi đầu một ngày bằng việc thức dậy thật chậm. Nhắm mắt và hít thở thật sâu 3 lần. 

Rồi mỉm cười với chính mình và ngày mới bằng một nụ cười thật rạng rỡ. Sau đó, bạn có 

thể mở một bản nhạc bạn yêu thích. Nhẹ nhàng và khe khẽ thôi, bạn ngân nga cùng giai 

điệu của bản nhạc đó trong khi tự thưởng cho mình một ly nước ấm buổi sáng. Bạn lại hít 

thở và cảm thấy cơ thể mình đang được nuôi dưỡng và chăm sóc rất tốt. Bạn yêu chính 

mình và khung cảnh xung quanh bạn. Bạn cảm thấy thật sảng khoái và bình yên…  

Rồi bạn đi làm, đi học với nhịp thở đều đặn, nụ cười thường trực trên môi và trái tim luôn 

ngân nga nhịp điệu yêu thương. Như: “Tôi yêu thành phố tôi này, kể cả mưa, cả nắng. 

Tôi yêu mọi người nơi đây vì ai cũng đẹp xinh và độc đáo…”. Rồi, một hay nhiều lần 

trong ngày, bạn đặt tay lên ngực và nghe tim bạn đã đập những nhịp đập… BÌNH YÊN. 

Bài dự thi của bạn Trần Thị Bảo Ngọc, 
 Phóng viên Ban Thời sự - Khoa giáo, Báo Khăn Quàng Đỏ - Mực Tím 

 
Chi tiết thông tin về cuộc thi và các bài đoạt giải có thể tìm thấy tại trang Facebook của LIN tại: 
https://www.facebook.com/LINCenter  

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 

https://www.facebook.com/LINCenter
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CCHHỈỈ  CCÓÓ……             

 

 

 

Chiêu sinh khóa 2 
“Quản lý dự án” 

  

TTThhhôôônnnggg   tttiiinnn   vvvềềề   kkkhhhóóóaaa   hhhọọọccc:::   

TThhờờii  ggiiaann::  33  nnggààyy,,  ttừừ  nnggààyy  0077  đđếếnn  nnggààyy  0099  tthháánngg  1122  nnăămm  22001122;;  ĐĐịịaa  đđiiểểmm::  TTPP..HHCCMM  

TTậậpp  hhuuấấnn  vviiêênn::  ôônngg  TTrrầầnn  MMiinnhh  HHảảii,,  ôônngg  TTrrầầnn  TTrriiêêuu  NNggooaa  HHuuyyếếnn  vvàà  bbàà  NNgguuyyễễnn  TThhịị  
TTưườờnngg  OOaannhh..  

HHHọọọccc   ppphhhííí:::  

--  HHọọcc  vviiêênn  tthhuuộộcc  ttổổ  cchhứứcc  pphhii  cchhíínnhh  pphhủủ  nnưướớcc  
nnggooààii  hhọọcc  pphhíí  11..550000..000000đđ//nnggưườờii//kkhhóóaa  hhọọcc  

--  HHọọcc  vviiêênn  tthhuuộộcc  ttổổ  cchhứứcc  pphhii  cchhíínnhh  pphhủủ  VViiệệtt  
NNaamm  đđưượợcc  ggiiảảmm  hhọọcc  pphhíí  4400%%  cchhỉỉ  ccòònn  đđóónngg  
990000..000000đđ//nnggưườờii//kkhhóóaa  hhọọcc  

--  CCùùnngg  mmộộtt  đđơơnn  vvịị  ccóó  22  nnggưườờii  đđăănngg  kkýý  tthhaamm  
ggiiaa  kkhhóóaa  hhọọcc,,  nnggưườờii  tthhứứ  22  đđưượợcc  ggiiảảmm  1100%%  
hhọọcc  pphhíí,,  nnggưườờii  tthhứứ  33,,  44,,  55......  đđưượợcc  ggiiảảmm  1155%%  
hhọọcc  pphhíí  ((CChhii  pphhíí  nnààyy  bbaaoo  ggồồmm  hhọọcc  pphhíí,,  ttààii  
lliiệệuu,,  hhọọcc  ccụụ,,  tteeaabbrreeaakk,,  ccơơmm  ttrrưưaa  vvàà  ggiiấấyy  
cchhứứnngg  nnhhậậnn))  

ĐĐĐốốốiii   tttưưượợợnnnggg   ttthhhaaammm   gggiiiaaa::: tthhàànnhh  vviiêênn  ccủủaa  ccáácc  đđộộii  nnhhóómm,,  ccââuu  llạạcc  bbộộ,,  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  xxãã  hhộộii,,  
đđơơnn  vvịị,,  ttổổ  pphhii  cchhíínnhh  pphhủủ  ttrroonngg  vvàà  nnggooààii  nnưướớcc..  

MMMụụụccc   tttiiiêêêuuu   kkkhhhóóóaaa   hhhọọọccc::: SSaauu  kkhhii  hhòòaann  tthhàànnhh  kkhhóóaa  hhọọcc,,  tthhaamm  ddựự  vviiêênn  ccóó  tthhểể::  

11..  MMôô  ttảả  kkhhááii  nniiệệmm  ccơơ  bbảảnn  vvềề  qquuảảnn  llýý  ddựự  áánn,,  cchhứứcc  nnăănngg  ccủủaa  qquuảảnn  llýý  ddựự  áánn  vvàà  cchhuu  ttrrììnnhh  
ddựự  áánn..  

22..  XXââyy  ddựựnngg  đđưượợcc  kkếế  hhooạạcchh  hhooạạtt  đđộộnngg  vvàà  llịịcchh  tthhờờii  ggiiaann  hhooạạtt  đđộộnngg  tthheeoo  ggiiảảnn  đđồồ  GGaanntttt  

33..  NNóóii  llêênn  đđưượợcc  ccáácc  nngguuyyêênn  ttắắcc  qquuảảnn  llýý  ttààii  cchhíínnhh,,  xxââyy  ddựựnngg  đđưượợcc  bbảảnngg  nnggâânn  ssáácchh  ddựự  áánn  
đđúúnngg  cchhuuẩẩnn  vvàà  hhiiểểuu  bbiiếếtt  rrõõ  rràànngg  vvềề  ccôônngg  ttáácc  kkiiểểmm  ttooáánn..  

44..  MMôô  ttảả  cchhứứcc  nnăănngg  qquuảảnn  llýý  nnhhâânn  vviiêênn,,  tthhựựcc  hhàànnhh  qquuyy  ttrrììnnhh  ttuuyyểểnn  ddụụnngg  nnhhâânn  vviiêênn  vvàà  
ccáácchh  ssửử  ddụụnngg  nnhhâânn  vviiêênn  hhiiệệuu  qquuảả..  

LLLiiiêêênnn   hhhệệệ   đđđăăănnnggg   kkkýýý   :::    

MMrr..  TTrrầầnn  ĐĐììnnhh  TTưư,,  TTrruunngg  ttââmm  TTưươơnngg  LLaaii,,  441133  HHaaii  BBàà  TTrrưưnngg,,  PP..88,,  QQ..33,,  TTPP..HHCCMM  
((ccổổnngg  ssaauu))  

EEmmaaiill::  ddiinnhhttuu@@ttuuoonnggllaaiicceennttrree..oorrgg;;  ĐĐiiệệnn  tthhooạạii::  ((0088))  33882200  33996611  --  00998855  339911  007744  

WWeebbssiittee::  wwwwww..ttuuoonnggllaaiicceennttrree..oorrgg  

HHạạnn  cchhóótt  đđăănngg  kkýý::  0033//1122//22001122 

mailto:dinhtu@tuonglaicentre.org
http://www.tuonglaicentre.org/

