
HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN HỆ THỐNG XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ 

CHỨC PHI LỢI NHUẬN 

Ngày 12/12/2014, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã tổ chức buổi Hội 

thảo tổng kết Dự án Xây dựng Năng lực tổ chức Phi lợi nhuận Việt Nam nhằm đúc kết 

kết quả và kinh nghiệm từ dự án. Đây là dự án được thực hiện bởi  Trung tâm LIN, 

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) và Gail Nordheim – một chuyên gia quốc 

tế về phát triển tổ chức phi lợi nhuận, thông qua gói tài trợ từ Irisd Aid. Đọc thêm 

HOẠT ĐỘNG VỪA QUA 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 

CSO Pride, 11/01/2015 

Cà phê sáng phi lợi nhuận, 23/01/2015 

Tiệc tất niên LIN, 31/01/2015 

Ngày tư vấn LIN, 06/02/2015 

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

 

 

1. Hội thảo tổng kết dự án Irish Aid 

2. Cà phê sáng phi lợi nhuận: Biểu đạt 

ngôn từ  với báo chí của tổ chức phi lợi 

nhuận 

3. Diễn đàn đầu  tư  xã hội Việt Nam 

2014 

4. Hội thảo tập huấn viết dự  án tài trợ 

bời USAid 

Chúng ta giúp người địa phương  

đáp ứng nhu cầu địa phương 

 

Hôi thảo Tổng kết dự án Irish Aid —Ảnh: Trung tâm LIN 

Trung tâm LIN đang tìm kiếm ứng viên 
cho các vị trí: 

Giám đốc điều hành             Kế toán        

Điều phối truyền thông       Trợ lý dự án 

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/01/2015 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

CHIA SẺ THÔNG TIN 

Đồng cảm.vn—  Các chương trình thiện 
nguyện ý nghĩa  

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHO CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 

Trung tâm LIN vừa biên dịch một danh bạ các cá nhân và tổ chức sẵn sàng và có khả 

năng hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam trong việc phát triển tổ chức, các 

chuyên gia tư vấn có thể làm tình nguyện hoặc thu phí, làm việc tại tổ chức hoặc từ 

xa. Xem  danh bạ tại đây 

Nếu quan tâm đến hoạt động tư vấn cho các tổ chức phi lợi nhuận và muốn được 

bao gồm trong danh bạ này, Anh/Chị vui lòng điền thông tin vào mẫu tại đây 

Để tìm tổ chức phi lợi nhuận phù hợp 

có thể tham gia hỗ trợ trên website Phi 

Lợi Nhuận, các nhà tài trợ, tình nguyện 

viên vui lòng tìm kiếm tại đây 

Các tổ chức phi lợi nhuận có thể đăng 

ký và chia sẻ thông tin trên website Phi 

Lợi Nhuận tại đây.   

TÌM THỬ THÁCH MỚI 

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tình nguyện? 

Tham khảo những thử thách mới trên 

website Ongxanh.org 

OPEN - Cài đặt website 

OPEN - Truyền thông, gây quỹ 

DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ XÃ HỘI VIỆT NAM 

Diễn đàn nhằm thúc đẩy lĩnh vực đầu tư 

xã hội tại Việt Nam của các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước . 

Đọc thêm 

http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=341:tong-ket-du-an-xay-dung-nang-luc-to-chuc-phi-loi-nhuan-viet-nam-tai-tp-hcm&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=341:tong-ket-du-an-xay-dung-nang-luc-to-chuc-phi-loi-nhuan-viet-nam-tai-tp-hcm&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=342:ca-phe-sang-phi-loi-nhuan-bieu-dat-va-phat-ngon-voi-bao-chi-cua-to-chuc-phi-loi-nhuan&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=342:ca-phe-sang-phi-loi-nhuan-bieu-dat-va-phat-ngon-voi-bao-chi-cua-to-chuc-phi-loi-nhuan&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=342:ca-phe-sang-phi-loi-nhuan-bieu-dat-va-phat-ngon-voi-bao-chi-cua-to-chuc-phi-loi-nhuan&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=345:dien-dan-dau-tu-xa-hoi-viet-nam&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=345:dien-dan-dau-tu-xa-hoi-viet-nam&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=347:hoi-thao-tap-huan-viet-du-an-tai-tro-boi-usaid&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=347:hoi-thao-tap-huan-viet-du-an-tai-tro-boi-usaid&Itemid=280&lang=vi
http://linvn.org/images/person/Career_at_LIN/Horton_JD_-_Executive_Director_LIN_12Dec14.pdf
http://linvn.org/images/person/Career_at_LIN/JD_-_LIN_Accountant_2015.pdf
http://linvn.org/images/person/Career_at_LIN/JD_-_LIN_Communications_Coordinator_2015.pdf
http://linvn.org/images/person/Career_at_LIN/JD_-_LIN_Project_Assistant_2015_update.pdf
http://philoinhuan.org/npo/index/charities-dongcam.vn
http://philoinhuan.org/npo/index/charities-dongcam.vn
http://linvn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=399&lang=vi
http://bit.ly/CoVanPLN
http://philoinhuan.org/
http://philoinhuan.org/join
http://ongxanh.org/vi/task-info/?alias=150abadeb4
http://ongxanh.org/vi/task-info/?alias=1507e143d1
linvn.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=345:dien-dan-dau-tu-xa-hoi-viet-nam&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 Mười Hai vừa qua! 

Trước thềm năm mới năm 2015, đội ngũ LIN xin trân trọng gửi 

tới quý tổ chức, các nhà tài trợ, các tình nguyện viên lời chúc: 

Sức khoẻ - Hạnh phúc -  Thịnh vượng -  An khang  

Nhân dịp này, đội ngũ LIN cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các 

nhà tài trợ, lời tri ân đến các tình nguyện viên chuyên môn  đã 

gắn bó và hỗ trợ LIN cũng như các tổ chức phi lợi nhuận địa 

phương trong năm 2014. Cảm ơn các đối tác đã tin tưởng, đồng 

hành cùng LIN. 

Từ những thành công đạt được trong năm 2014, LIN tin  tưởng 

rằng: với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nhiệt huyết vì cộng 

đồng, LIN sẽ tiếp tục cùng các đối tác, các nhà tài trợ và tình nguyện viên hoàn thành sứ mệnh “Chúng ta giúp người địa 

phương đáp ứng nhu cầu địa phương” trong năm 2015, hướng đến một cộng đồng vững mạnh trong tương lai. 

LỜI CHÚC NĂM MỚI TỪ LIN 

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

Xem danh sách tình nguyện viên  

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

