
HOẠT ĐỘNG VỪA QUA 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 

Ngày tư vấn phi lợi nhuận, 6/3/2015 

Họp bàn tròn "Từ thiện cộng đồng, 
20/3/2015 

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

1. Cà phê sáng Phi lợi nhuận: Đạo đức 

trong gây quỹ 

2. Tiệc cuối năm của Trung tâm LIN 

Chúng ta giúp người địa phương  

đáp ứng nhu cầu địa phương 

 

Đại diện các NPO tại tiệc cuối năm của Trung tâm LIN—Ảnh: Trung tâm LIN 

Trung tâm LIN đang tìm kiếm ứng viên 
cho các vị trí Giám đốc điều hành.  

Bạn biết những người đang quan tâm 
hay phù hợp với vị trí này? Hãy giúp LIN 
gửi thông tin này đến họ! 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

NHÂN VIÊN MỚI CỦA LIN 

Thanh Dung chính 
thức tham gia đội 
ngũ LIN với vai trò 
Kế toán từ cuối 
tháng 1 năm 2015. 

Xem thêm 

Website Phi Lợi Nhuận - Nền tảng nối 

kết cộng đồng phi lợi nhuận 

Truy cập trang web Phi Lợi Nhuận và 

 Đăng ký trang thông tin nếu bạn là 

một tổ chức phi lợi nhuận  

 Tìm kiếm tổ chức để hỗ trợ nếu 

bạn là nhà tài trợ hay tình nguyện 

viên 

TÌM THỬ THÁCH MỚI 

Hãy cùng tạo nên sự khác biệt cho cộng 

đồng phi lợi nhuận trong năm mới 2015 

bằng cách tìm kiếm thử thách tình nguyện 

mới trên Ongxanh. 

Ongxanh - Tình nguyện mọi lúc, mọi nơi ! 

TIỆC CUỐI NĂM CỦA TRUNG TÂM LIN 

Ngày 31 tháng 01 năm 2015, gần 150 khách tham dự đến từ các tổ chức NPO địa 

phương và quốc tế, tình nguyện viên chuyên môn và nhà tài trợ của LIN đã cùng hòa 

nhịp vào không khí đầm ấm, vui tươi và thân thiện của Tiệc Cuối Năm "Cùng tham gia 

và Hành động" của LIN tai khách sạn Victory -  TPHCM. Buổi tiệc được tổ chức với sự 

tài trợ của tổ chức Irish Aid. Đọc thêm 

CÀ PHÊ SÁNG PHI LỢI NHUẬN: 

ĐẠO ĐỨC TRONG GÂY QUỸ 

24 nhân viên các tổ chức NPO đối tác 

của LIN đã tham gia buổi Cà phê sáng Phi 

lợi nhuận diễn ra vào sáng 23 tháng 1 

năm 2015 tại Trung tâm Cộng đồng LIN 

để thảo luận về chủ đề "Đạo đức trong 

gây quỹ phi lợi nhuận". Đọc thêm 

http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=352:ca-phe-sang-phi-loi-nhuan-dao-duc-trong-gay-quy&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=352:ca-phe-sang-phi-loi-nhuan-dao-duc-trong-gay-quy&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=351:tiec-cuoi-nam-cua-lin-cung-tham-gia-va-hanh-dong&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=41&Itemid=280&lang=vi&limitstart=2
http://linvn.org/images/person/Career_at_LIN/Horton_JD_-_Executive_Director_LIN_12Dec14.pdf
http://linvn.org/vi/ve-lin/doi-ngu-lin/nhan-vien
http://vietnamcauses.org/join
http://vietnamcauses.org/findnpo/search
http://ongxanh.org/en/task-list/
http://ongxanh.org/
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=351:tiec-cuoi-nam-cua-lin-cung-tham-gia-va-hanh-dong&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=352:ca-phe-sang-phi-loi-nhuan-dao-duc-trong-gay-quy&Itemid=280&lang=vi


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 

Cảm ơn các nhà tài trợ cho Quỹ và Sự kiện 

Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2014! 

Xem danh sách tại đây  

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

trong tháng Một vừa qua! 

Và các bạn tình nguyện viên đang hỗ trợ các hoạt động của LIN! 

Xem danh sách tình nguyện viên  

Nhấn vào ảnh đến xem lời chúc Tết Ất Mùi 2015  đội ngũ LIN gửi đến bạn 

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
https://t.e2ma.net/message/5m9of/17m6kn

