
HỘI THẢO NÂNG CAO CƠ HỘI HỢP 

TÁC  GIỮA DOANH NGHIỆP   

VÀ TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 

Hội thảo do trung tâm LIN phối hợp 

với CECEM tổ chức nhằm giúp các 

tổ chức xã hội tiếp cận khả thi hơn 

với doanh nghiệp.  Đọc thêm 

KẾT QUẢ XÉT DUYỆT DỰ ÁN  

RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH - VÒNG 3 

Hội đồng chuyên gia đánh giá dự án của LIN đã tiến hành xét 

duyệt 23 đề xuất dự án và chọn ra 9 dự án được nhận tài trợ 

từ Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2014.  

Đọc thêm 

HOẠT ĐỘNG VỪA QUA 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 

Hội thảo tổng kết dự án Irish Aid,12/12 

Hoạt động xây dựng đội ngũ LIN,  15/12 

Cuộc họp Nhóm minh bạch, 19/12 

Cà phê sáng phi lợi nhuận, 25/12 

Ngày tư vấn LIN, 26/12 

Vui lòng liên hệ vnpo@linvn.org để biết 
thêm chi tiết. 

 

Hội thảo Nâng cao cơ hội hợp tác giữa 

Doanh nghiệp và Tổ chức phát triển xã 

hội 

Dự án Cầu Hàn: Buổi triển khai dự án 

“nâng cao trí lực cho trẻ nhập cư” 

Tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam gặp đối 

tác tại Lào 

Chúng ta giúp người địa phương  

đáp ứng nhu cầu địa phương 

Bạn là tổ chức phi lợi nhuận?  

Tham gia website Phi Lơi Nhuận để mở 
rộng khả năng kết nối với các nhà tài 
trợ và TNV tiềm năng tại đây! 

Bạn là nhà hảo tâm hoặc TNV chuyên 
môn?  

Tìm kiếm tổ chức  để hỗ trợ trên Phi Lợi 
Nhuận tại đây! 

 

Cà phê sáng phi lợi nhuận—Ảnh: Trung tâm LIN 

NHÂN VIÊN MỚI CỦA LIN 

Vương Thảo Vy tham 
gia đội ngũ LIN với 
vai trò điều phối các 
dự án tài trợ.  

Xem thêm 

Phạm Thị Trong  
tham gia đội ngũ LIN 
với vai trò trợ lý ban 
quản lý.  

Xem thêm 

Xuân Về Biên Giới 2015  - Thử thách gây quỹ 

 Tổ chức của bạn đang cần được hỗ trợ? 

Đăng thử thách trên  Ongxanh.org để các 

TNV chuyên môn có thể giúp bạn ! 

ĐĂNG VÀ TÌM THỬ THÁCH CÙNG 

Trung tâm LIN đang tìm kiếm ứng viên 
cho vị trí Kế toán .  

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2014 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

CHIA SẺ THÔNG TIN 

SDTC - Khoá học Phương pháp gây quỹ trong 
thời đại kỹ thuật số  

SDTC - Khoá học Phương pháp tập huấn có sự 
tham gia  

KHẢO SÁT THƯỜNG NIÊN CỦA LIN 

Các đối tác hoàn thành bản khảo sát sẽ 

được xếp vào Khu vực 1 (nhận hỗ trợ tất cả 

các dịch vụ của LIN), các đối tác còn lại vẫn 

thuộc Khu vực 2 (chỉ nhận hỗ trợ thông tin) 

Vui lòng liên hệ npo@LINvn.org nếu anh/

chị mong muốn nhận bản hỏi khảo sát.  
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http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/332-ket-qua-quy-ho-tro-cong-dong-rut-ngan-khoang-cach
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http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/329-nang-cao-co-hoi-hop-tac-giua-doanh-nghiep-va-to-chuc-phat-trien-xa-hoi
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http://sdtc.tdt.edu.vn/index.php/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-cong-dong/545-thong-bao-chieu-sinh-khoa-hoc-phuong-phap-tap-huan-co-su-tham-gia


Một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, 

tất cả mọi người đều được tôn trọng 

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức 

phi lợi nhuận địa phương, tình nguyện 

viên chuyên môn và nhà tài trợ - những 

người cam kết xây dựng cộng đồng 

Chúng ta giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương 

www.linvn.org 

là tổ chức chuyên trách hỗ trợ nền tảng cho các  

Thông tin liên lạc 

Địa chỉ: 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08-3512-0092 

Email: info@linvn.org 

đơn vị, cá nhân phi lợi nhuận và các nhà từ thiện trong phạm vi nội thành và các vùng lân cận thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, LIN tạo nên một cầu nối mà 

thông qua đó những nhà hảo tâm có thể đóng góp kinh nghiệm, hiểu biết và năng lực cho các tổ chức phi lợi 

nhuận. Với nỗ lực giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương, LIN hướng tới môi trường nhân đạo năng 

động, hiệu quả và tăng cường sức mạnh cho cộng đồng 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 

CẢM ƠN NHÀ TÀI TRỢ VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN 

Xem danh sách nhà tài trợ cho Quỹ và Sự kiện Rút Ngắn Khoảng Cách 

Trung tâm LIN chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cá nhân và doanh nghiệp đã ủng hộ LIN  

trong tháng Mười Một  vừa qua! 

Nhân Ngày quốc tế những người tình nguyện, đội ngũ LIN gửi lời chúc sức 

khỏe và hạnh phúc đến tất cả những tình nguyện viên đã cùng LIN và các tổ 

chức phi lợi nhuận làm nên những điều kỳ diệu trong những năm qua. 

 

Như Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon từng phát biểu: 

 

"Dựa trên giá trị của sự liên kết và tin tưởng lẫn nhau, hoạt động tình nguyện 

vượt qua mọi giới hạn về văn hoá, ngôn ngữ và biên giới địa lý. Bằng cách cống 

hiến thời gian và kĩ năng mà không màng đến phần thưởng vật chất, những 

người tình nguyện đã tự nâng mình lên bằng mục đích cao cả." 

 

LIN mong và tin rằng, chúng ta, những người tình nguyện, sẽ tiếp tục vượt mọi 

rào cản và có những cống hiến để mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. 

Xem danh sách tình nguyện viên  

NGÀY  

QUỐC  

TẾ  

NHỮNG  

NGƯỜI 

TÌNH 

NGUYỆN  

 

www.linvn.org 

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/ban-tin-nhip-cau
http://linnarrowthegap.org/vn/donate/index.html
http://linvn.org/vi/ve-lin/doi-ngu-lin/thuc-tap-va-tinh-nguyen-vien
http://www.linvn.org

