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“Giúp người địa phương  
đáp ứng nhu cầu địa phương” 

Chào bạn thân mến của LIN, 

Rất vui được gặp lại bạn ở bản tin Nhịp Cầu tháng 11 của LIN để tôi được chia sẻ đến bạn về 
những gì tôi cùng các đồng nghiệp của mình đã trải qua trong bốn tuần lễ ngắn ngủi vừa qua! 

Hòa cùng “tháng 10 Hồng” trên toàn thế giới, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV)– một tổ 
chức phi lợi nhuận (PLN) đối tác của LIN đã tổ chức “Ngày hội Nón hồng” thu hút gần 1,000 
người tham dự. Sự kiện nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng về phát hiện sớm ung thư 
vú và hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Tham 
dự sự kiện, được chia sẻ những câu chuyện từ những người chống chọi mỗi ngày với căn bệnh 
này, tôi thật sự nể phục nghị lực và tình yêu cuộc sống mãnh liệt của họ. Tôi hiểu rằng, họ khó 
có thể có được nghị lực đó nếu thiếu sự đồng cảm, chia sẻ và hỗ trợ từ BCNV. Nhìn sự háo hức 
và nụ cười của khách tham dự, đặc biệt những người quyên tặng tóc cho thư viện tóc giả cho 
người bệnh, tôi cùng các thành viên của LIN thật sự trân trọng ý nghĩa của các hoạt động thiết 

thực mà BCNV mang đến cho cộng đồng. Có lẽ bạn sẽ giống tôi, bất ngờ khi biết BCNV chỉ mới hoạt động được hai 
năm, chỉ do hai cá nhân tình nguyện làm việc chính, và thậm chí còn chưa có văn phòng riêng để làm việc! 

Mừng năm học mới 2015- 2016, Quỹ học bổng VietSeeds, một tổ chức PLN đối tác khác của LIN cũng đã vui mừng 
trao học bổng cho 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình của VietSeeds kết hợp việc trao học bổng với cố 
vấn (mentoring) cũng như phối hợp với các tổ chức giáo dục uy tín khác nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với các chương trình giáo dục tiên tiến. Là đối tác của VietSeeds hơn hai năm nay, 
LIN thật sự ấn tượng với các ý tưởng sáng tạo mà VietSeeds, một tổ chức trẻ và chỉ có duy nhất một nhân viên 
toàn thời gian điều phối các tình nguyện viên chuyên môn, đang tạo ra. 

Sự kiện của BCNV và VietSeeds để lại ấn tượng về sự sáng tạo, nỗ lực, và cam kết của họ với xã hội; đây cũng là 
động lực mạnh mẽ để tôi cùng các đồng nghiệp của mình tiếp tục đi trên con đường của LIN: kết nối, nuôi dưỡng 
các sáng kiến để xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn. Hy vọng câu chuyện về BCNV và VietSeeds phần nào đã 
cho bạn thấy sự ủng hộ của bạn dành cho LIN, dù dưới bất cứ hình thức nào, đã và đang sinh trái, tạo ra những 
ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng của chúng ta. 

BCNV và VietSeeds là 2 trong số 186 tổ chức phi lợi nhuận đối tác của LIN. Nếu bạn quan tâm, mong muốn tình 
nguyện để hỗ trợ cho các tổ chức này, hoặc bạn đang tìm kiếm đối tác phù hợp cho các hoạt động từ thiện xã hội 
của cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, LIN rất sẵn sàng tư vấn cho bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi! 

Tháng 11 với dịp tri ân Nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11 sắp tới, thay mặt đội ngũ LIN, tôi xin gởi lời chúc mừng và tri 
ân chân thành đến tất cả những đối tác, các tình nguyện viên, những người đã và đang dẫn dắt, huấn luyện, phát 
triển người khác. Mến chúc các bạn nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong sự nghiệp “trồng người”. 

Thân mến, 
Trần Vũ Ngân Giang 

Cô Ngân Giang,  

Giám đốc Trung tâm 

LIN (trái) cùng đại diện 

BCNV (phải) tại  

Ngày hội Nón hồng  

http://www.philoinhuan.org/npo/index/breast-cancer-network-vietnam
http://www.philoinhuan.org/npo/index/vietseed-foundation-inc
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11/11- CÀ PHÊ SÁNG PLN  

Chia sẻ về công tác Phát triển Cộng 

đồng tại TPHCM.  

Đăng ký tham gia: npo@linvn.org. 

21/11—VÒNG TRÒN LÃNH ĐỎO  

Ngày chia sẻ đồng đẳng giữa  

15 thành viên. 

28/11—NGÀY Tắ VẤN PLN 

Chia sẻ đồng đẳng giữa nhân viên 

LIN và các tổ chức PLN đối tác.  

Đăng ký tham gia: npo@linvn.org 

Chỉ cần 3 phút đóng góp ý kiến tỏi đây về 

website PHILOINHUAN.org, bạn sẽ giúp LIN 

có thêm thông tin để cải thiện website. 

Từ đó, các TNV và nhà tài trợ sẽ thuận tiện 

hơn trong việc tìm kiếm thông tin về các tổ 

chức phi lợi nhuận trong thời gian tới. 

LIN chân thành cảm ơn bạn đã dành thời 

gian hỗ trợ LIN hoàn thành khảo sát này.  

GÓP Ý CHO WEBSITE PHILOINHUAN.ORG 

 

 
 Công ty bạn đang tìm kiếm một hoạt động 

xã hội ý nghĩa để gắn kết các nhân viên với 

nhau và giữa nhân viên với công ty?  

Ngày 26/11, LIN sẽ tổ chức buổi trải 

nghiệm chương trình “LIN Ơi, Mình Đi Đâu” 

dành riêng cho Quản lý Nhân sự của các 

công ty. 

Trong suốt gần 4 tiếng tham gia chương 

trình, bạn sẽ được khám phá công cụ mới 

giúp gắn kết nhân viên của công ty, trực 

tiếp đến thăm các tổ chức phi lợi nhuận tại 

TP.HCM, ăn nhẹ và giao lưu networking với 

các đồng nghiệp Quản lý Nhân sự khác tại 

nhà hàng Propaganda. 

“LIN Ơi, Mình Đi Đâu” là hoạt động team-

building tạo cơ hội để nhân viên công ty 

của bạn có thể cùng nhau tham gia, cùng 

ra quyết định, và cùng gắn kết thực sự với 

công ty thông qua hoạt động CSR chiến 

lược.  

 

 9g sáng 14/11, LIN sẽ tổ chức sự kiện “Câu chuyện của hành 
động” dành riêng cho các tình nguyện viên (TNV) chuyên 
môn  tại IDECAF (số 31, Thái Văn Lung, Quận 1). 

Chỉ bằng cách đăng ký qua: http://bit.ly/Dangky_CCHD, 
bạn sẽ được: 

 Truyền cảm hằng từ câu chuyện tình nguyện chuyên 
môn của Nguyên Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh; câu 
chuyện tác động của các TNV chuyên môn tham gia 
chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) 2015  

 Tọa đàm: Tạo ra câu chuyện tác động của riêng bạn.  

 Tìm hiểu về hoạt động phi lợi nhuận qua hội thảo "Tôi 
có thể làm gì để góp phần phát triển cộng đồng?". 

 Đến gặp trực tiếp các tổ chức PLN tại TPHCM qua 
chương trình "LIN ơi, Mình Đi Đâu?" sẽ diễn ra vào tháng 
12/2015. 

 Đăng ký trở thành tình nguyện viên chuyên môn, tư vấn, 
thành viên ban quản trị cho các tổ chức PLN tại TPHCM.  

Xem chi tiết thông tin về sự kiện tỏi đây. 

http://bit.ly/PhiLoiNhuan
http://bit.ly/Dangky_CCHD
https://www.facebook.com/events/521256494705394/
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CÔNG TY VSOURCE XÂY DỰNG Tắ DUY TẲ THIỆN CHIẾN LắỢC CHO NHÂN VIÊN 

"Trước đây, chúng tôi đã cố gắng phát triển một kế hoạch CSR cho công ty song 

luôn gặp phải trở ngại do thiếu kiến thức và kinh nghiệm để gắn kết với tổ chức 

PLN cũng như cách để CSR trở thành một phần trong chiến lược hoạt động của 

công ty.”  

Bắt đầu từ mong muốn này của James Galvin, CEO VSource, đội ngũ LIN đã tổ 

chức chương trình “LIN ơi, Mình Đi Đâu?” (LMDD) vào ngày 31/10 để nhân viên 

công ty VSource trực tiếp đi thăm các tổ chức  PLN có tiềm năng trở thành đối tác 

chiến lược của công ty từ năm 2016-2018 . 

Từ 9g sáng, gần 40 nhân viên công ty VSource đã chia thành 5 đội, giải mật thư, xác định tên và lên đường tìm 

hiểu  9 tổ chức PLN tại TP.HCM là Ceporer Hóc Môn, CHUM, DCOH, DRD, Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát, Quỹ 

phát triển Sinh viên Việt Nam, Thiện Tâm Hương, VAVA Củ Chi và VietSeeds. 

Tại cuộc gặp, các đội đã trao đổi với đại diện mỗi tổ chức PLN về lý do thành lập tổ chức, các dự án hiện tại và  

nhân viên VSource có thể đóng góp như thế nào để giúp hoạt động của tổ chức được bền vững hơn. Một số đội 

cũng được trò chuyện trực tiếp với đối tượng thụ hưởng để hiểu rõ hơn về những tác động mà tổ chức PLN đối tác 

đang tạo ra tại địa phương.  

15g cùng ngày, đội ngũ VSource trở về và cùng thảo luận về chuyến đi. Dựa trên nhận xét và đánh giá của các 

nhân viên, lãnh đạo công ty VSource đã quyết định hợp tác với các tổ chức DRD, VAVA Củ Chi và VietSeeds cho 

chương trình CSR trong 3 năm tới. 

Chị Lâm Kim Phụng, Giám đốc bộ phận Giải pháp dành cho khách hàng của VSource, chia sẻ: “Hôm nay tôi đến 

thăm doanh nghiệp xã hội Thiện Tâm Hương, chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công để tạo nghề nghiệp ổn 

định cho người khuyết tật. Tại đây, tôi  đã thực sự ấn tượng với quan điểm kinh doanh bằng chất lượng sản phẩm, 

chứ không dựa vào lòng thương cảm của tổ chức. Điều này đã giúp tôi có một góc nhìn hoàn toàn mới về các tổ 

chức phi lợi nhuận hiện nay”. 

Chị Phụng cho biết, trước đây  từng nghĩ giúp đỡ các tổ chức PLN chỉ đơn giản là quyên góp tiền của mình. Nhưng 

sau khi tham gia  “LIN ơi, Mình Đi Đâu?”,  chị nhận ra mình còn có thể đóng góp những kỹ năng của mình cho cộng 

đồng. Ví dụ như, nhân viên VSource  có chuyên môn về phát triển phần mềm công nghệ và có thể hỗ trợ nhân viên 

các tổ chức sử dụng các phần mềm quản lý hoạt động tốt hơn.  

Ông James Galvin, CEO của VSource, chia sẻ sau sự kiện: “Sự kiện  đã giúp đội ngũ VSource hiểu rõ hơn và bắt 

đầu áp dụng tư duy tài trợ chiến lược vào việc quyết định lựa chọn lĩnh vực xã hội để hỗ trợ. Đây thực sự là lựa 

chọn hữu ích cho những công ty nào đang muốn tham gia tạo tác động trong xã hội."   

HỘI THẢO TẬP HUẤN  

“KỸ NĂNG PHỖNG VẤN HÀNH VI” 

Ngày 24/10/2015,  LIN đã tổ 

chức hội thảo tập huấn "Kỹ 

năng phỏng vấn hành vi" 

dành cho lãnh đạo các tổ 

chức PLN. Buổi tập huấn 

được hướng dẫn bởi chị Nguyễn Liên Khả - Trưởng 

bộ phận Nhân sự và phát triển tổ chức, Tập đoàn 

Vinagame (VNG). 

Sau hội thảo, anh Lê Trung Bảo, Tập huấn viên Viện 

Hợp tác và Phát triển Châu Âu đã chia sẻ với LIN về 

những điều anh nhận được từ hội thảo tỏi đây. 

Ngày 17/10, Ông Ngô Quốc 

Dũng (Đồng sáng lập, Jodric 

LLP) và Bà Nguyễn Lý Hiền 

Nga (Phòng Dự án Quản trị 

Quyền trẻ em, tổ chức Cứu Trợ 

Trẻ em Save the Children) đã hướng dẫn hơn 50 thành 

viên tham gia tập huấn đã có dịp thử sức tạo nên video 

kể câu chuyện của chính tổ chức.  

Sau gần 4 tiếng, rất nhiều học viên chưa từng làm quen 

với công nghệ trước đây đã có thể tự tạo ra một đoạn 

video trên dưới một phút với hình ảnh, âm thanh và 

minh họa.  Đọc thêm tỏi đây. 

TẬP HUẤN: CÁCH KỂ CHUYỆN QUA PHắỲNG TIỆN 

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CHO CÁC TỔ CHẰC PLN 

https://youtu.be/yJo9kz08bgw
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/420-hoi-thao-ky-nang-phong-van-hanh-vi
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/422-hoi-thao-ke-chuyen-npo-qua-phuong-tien-truyen-thong-xa-hoi
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TỔ CHẰC PLN, NHÀ TÀI TRỢ VÀ TNV  

GÓP Ý CẢI THIỆN VÒNG TÀI TRỢ II/2015 

Trong tháng 10/2015, LIN đã 

chủ động tổ chức ba buổi họp 

lắng nghe những ý kiến và 

cảm nhận của các đối tác về 

chiến dịch RNKC 2015.   

Đây là một cơ hội tốt để tăng cường sự hợp tác và 

đóng góp của các tổ chức PLN, tình nguyện viên 

chuyên môn và nhà tài trợ một cách chiến lược.  

 

Các phản hồi từ các tổ chức PLN, tình nguyện viên 

chuyên môn và nhà tài trợ đều được LIN tôn trọng và 

xem xét một cách kỹ lưỡng. Bạn có thể đọc thêm ý kiến 

tỏi đây. 

LắỢNG GIÁ DỰ ÁN “HắỚNG TỚI TắỲNG LAI” 

NHẬN TÀI TRỢ CHIẾN DỊCH RNKC 2014 

Sáng Chủ Nhật, 1/11/2015, tại 

Công Viên Tao Đàn, Chi hội 

Bảo trợ Trẻ Mồ Côi Khánh Hội 

đã tổ chức buổi lượng giá dự 

án “Hướng tới tương lai” cho 

60 em đã tham gia 12 buổi 

tập huấn trong vài tháng qua. 

 

Những buổi tập huấn này là hoạt động được tài trợ 

bởi chiến dịch RNKC 2014 (50,000,000 VNĐ), nhằm 

trang bị cho trẻ em những kiến thức về 5 chủ đề: bảo 

vệ môi trường, giáo dục giới tính, quyền trẻ em, bạo 

lực học đường và cách sử dụng internet phù hợp. Bạn 

có thể đọc thêm về buổi lượng giá tỏi đây. 

380 triệu đồng được ủng hộ cho Quỹ; 

239 nhà tài trợ cá nhân & 48 nhà tài trợ tổ chức/công ty; 

109 tình nguyện viên hỗ trợ chiến dịch; 

761 cá nhân chia sẻ 2,929 bức ảnh hành động bảo vệ môi trường; 

28 đề xuất dự án từ các tổ chức PLN; 

70% gia tăng số fan trên Fanpage Narrow the Gap (Hơn 3,665 fans); 

130 lượt bình chọn tại CrowdPitch, 636 lượt bình chọn trực tuyến và 327 lượt bình chọn tại sự kiện cộng đồng 

RNKC; 

3 khoản tài trợ được phân bổ cho các dự án:  

 ECO Vietnam Group: 150,000,000 cho dự án "Vì Môi Trường".  

 Cộng Đồng Điếc Câm TP.HCM (DCOH): 100,000,000 cho dự án "Công Viên Góc Phố".  

 Trung tâm Hành Động và Liên Kết vì Môi Trường và Phát Triển (CHANGE): 50,000,000 cho dự án "Power 

Up".  

Chủ đề của chiến dịch Rút Ngắn Khoảng Cách 2016 sẽ là Phát Triển Cộng Đồng.  

Các tổ chức sẽ nhận được kinh phí tài trợ vào tuần đầu tiên của tháng 11 để khởi động. LIN sẽ tổ chức các chuyến 

đi thực địa có sự tham gia của tình nguyện viên, nhà tài trợ và đội ngũ LIN vào giữa kỳ của mỗi dự án. Thông tin 

các chuyến đi này sẽ được cập nhật trên Fanpage của Quỹ RNKC và bản tin Nhịp Cầu hàng tháng.  

XEM ĐẦY ĐỦ 

PHIM NGẮN VỀ SỰ KIỆN RNKC 2015 

BÁO CÁO TOÀN CHIẾN DỊCH 

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG 

QUỸ  CỘ  NG ĐỘ NG RU T NGẮ N KHỘẮ NG CẮ CH  

KẾT QUẢ VÒNG TÀI TRỢ II/2015 

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ VÒNG III/2015 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN trân trọng gửi đến các tổ chức PLN thông tin về vòng tài trợ III/2015 

của Quỹ Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách (RNKC).  

Ngân sách tài trợ lên đến 50 triệu đồng/dự án, dành cho dự án có thời gian thực hiện tối đa 1 năm tại TP.HCM 

hoặc khu vực lân cận bao gồm Biên Hòa, Bình Dương, Long An, Củ Chi, Bến Tre.  

Xem bản kêu gọi đề xuất dự án tại đây. 

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/418-to-chuc-pln-nha-tai-tro-tinh-nguyen-vien-gop-y-rnkc-2015
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/421-luong-gia-du-an-huong-toi-tuong-lai
https://www.facebook.com/NarrowTheGapFund/
https://www.youtube.com/watch?v=ZLRt9_86R8o&feature=youtu.be
http://linvn.org/images/Report/NTG4E%202015%20-%20Report%20-%20Vie.pdf
http://linvn.org/images/Narrow_the_gap/Round%20III.2015/LIN_RutNganKhoangCach_VongIII.2015_Keugoidexuat.pdf
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Nguyễn Trần Anh Tuấn bắt đầu công việc tình nguyện viên thiết kế tại LIN từ tháng 

6/2015 với chương trình Sáng kiến Vì Cộng đồng (CPI).  

Là một chàng trai rất thích vẽ, đặc biệt vẽ truyện tranh nên sản phẩm truyền thông 

đầu tiên của Tuấn cho dự án Sáng kiến vì Cộng đồng là một flyer mang đậm phong 

cách hoạt hình với màu sắc tươi sáng. Tấm flyer này đã giúp nhân viên LIN thu hút 

được sự chú ý của các chuyên gia nhân sự trong những sự kiện giao lưu kết nối.  

Sau 5 tháng tình nguyện, Tuấn đã hỗ trợ LIN thiết kế posters, standees của đêm kết nối 

chuyên môn Mandala Night, quyển Báo cáo tổng kết chiến dịch Rút Ngắn Khoảng Cách 

vì Môi trường 2015, túi lưu niệm của Trung tâm LIN và quyển sách Người Truyền Lửa, 

tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng về cộng đồng phi lợi nhuận.  

Bên cạnh khả năng vẽ, một trong những điểm mạnh của Tuấn là sự nhanh nhạy trong nắm bắt các ý tưởng từ 

đồng nghiệp và thể hiện thành những sản phẩm truyền thông ấn tượng. Có những buổi bạn bận việc riêng mà 

công việc ở LIN lại cần gấp, Tuấn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành các thiết kế cho kịp các sự kiện 

của LIN. Hôm nay gửi thiết kế đi, hôm sau đã thấy Tuấn nhắn tin hỏi thăm thiết kế có ổn không, có cần bạn điều 

chỉnh gì thêm không. Tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi là điều chúng tôi cảm nhận được trong cách 

làm việc của Tuấn. 

Cảm ơn Tuấn đã mang đến luồng gió tươi mới trong phong cách thiết kế các sản phẩm truyền thông tại LIN. Với 

tinh thần làm việc nghiêm túc, LIN tin rằng dự án truyện tranh NgẮ Tinh của bạn sẽ có thêm nhiều độc giả thân 

thiết trong tương lai. 

 

Thu Thắm 

Điều phối viên Truyền thông 

Các ấn phẩm truyền thông do Tuấn thiết kế cho các dự án của LIN tẳ tháng 6-11/2015: 

http://comicola.com/chuong/chuong-1-ngu-tinh/
http://linvn.org/images/Report/NTG4E%202015%20-%20Report%20-%20Vie.pdf
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Khách tham gia Mandala 
Night tháng 10 

Khách tham gia Tiệc Tri Ân 
Thường Niên 2015 

Nguyễn Bá Ngọc 

Phạm Trường Sơn   

Trần Nam Bình  

Dana R.H Doan 

Linda Looise  

Ngô Thị Vân Nga  

Khổng Thị Thúy Mỹ  

Vương Thảo Vy 

 

Horizon Capital Group 

NGO Fontana  

Prudential Vietnam Co., Ltd 

08-3512-0092 

180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh 

info@linvn.org www.LINvn.org 

TỔ CHẰC MỚI GIA NHẬP WEBSITE PHILOINHUAN.ORG 

1. Hội ủng hộ và chống kỳ thị LGBT tại Việt Nam – Hội S.E.S 

2. Lan tỏa yêu thương - SYL 

3. Hội bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Tp.HCM - HASPDO 

4. Nhóm Germer 

5. CLB Sống Cùng Tự Kỷ 

6. Trung tâm học tập và phát triền cộng đồng Việt 

7. Thế hệ tươi sáng 

8. Ban dự án môi trường 

9. Tổ chức từ thiện Y Tâm 

10. Câu lạc Bộ Nhà Báo Xanh 

11. Cộng đồng ZERO CỘNG 

12. Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo 

13. Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng 

Website PhiLoiNhuan.org là danh bạ trực tuyến hỗ trợ các tổ chức PLN thành viên tiếp cận nguồn tình 
nguyện viên & nhà tài trợ tiềm năng trong mạng lưới đối tác của LIN. 

Đăng ký tỏi đây ngay hôm nay để sở hữu trang thông tin riêng cho tổ chức của bạn, hoặc liên lạc với  
Cẩm Tiên qua community@linvn.org để giới thiệu các tổ chức, CLB, Đội, Nhóm PLN bạn quan tâm.  

Sáng kiến vì Cộng đồng 

Bùi Đức Liêm 

Chế Thị Thu Thảo 

Đào Lê Duyên 

Hopeace Ngo 

Huỳnh Thị Thu Nga 

Lâm Ngọc Ánh 

Lê Minh Triết 

Mai Thùy Trang 

Mao Tường Vân 

Mr. Edwards Tran 

Mr. Matthieu Ghins 

Ngô Thị Bích Nga 

Nguyễn Bích Thuận 

Nguyễn Đức Quý 

Nguyễn Liên Khả 

Nguyễn Phước Cát Phượng 

Nguyễn Thành Danh 

Nguyễn Thanh Nga 

Nguyễn Thị Kim Lý 

Nguyễn Thị Lài 

Nguyễn Thị Lệ Hiền 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Nguyễn Thi Thanh Trà 

Nguyễn Thoại Trúc Uyên 

Nguyễn Thùy Liên 

Nguyễn Thùy Trang 

Nguyễn Trần Anh Tuấn 

Nguyễn Trương Bảo Khuyên 

Nguyễn Vân Anh 

Phạm Thanh Thúy Vy 

Phạm Thu Hà 

Trần Lê Thị Lài 

Trần Thị Nguyệt Minh 

Trần Thị Quỳnh My 

Trần Thị Thu Hương 

Trần Thị Thúy Vy 

Trịnh Thái Bảo 

Vũ Ngọc Đông Phương 

Hỗ trợ vận hành  
Trung tâm LIN 

Betsye Moon Park 

Carey Zesiger 

Dana R.H. Doan 

Đặng Thị Ngọc Dung 

Đỗ Thị Như Tâm 

Đoàn Mạnh Khâm 

Graeme Alexander 

Hà Xuân Trừng 

Lâm Bảo Quang 

Lê Thị Băng Tâm 

Linda Loose 

Mark Sidel 

Ngô Quỳnh Như 

Nguyeễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Nguyễn Hà Mi 

Nguyễn Thị Minh Châu 

Nguyễn Trần Hoàng Anh 

P. Eli Angell MAZUR 

Trần Bảo Ngọc 

Trần Thị Phương Anh 

Trần Thị Thanh Hương 

Hỗ trợ tổ chằc PLN: 

Ngô Quốc Dũng 

Nguyễn Lý Hiền Nga 

http://www.LINvn.org
http://philoinhuan.org/npo/index/the-support-equal-sex-association-in-vietnam---s.e.s
http://philoinhuan.org/npo/index/spread-your-love---syl
http://philoinhuan.org/npo/index/the-hochiminh-city-association-for-support-to-the-people-with-disabilities-and-orphans---haspdo
http://philoinhuan.org/npo/index/germer-team
http://philoinhuan.org/npo/index/living-with-autism-club
http://philoinhuan.org/npo/index/viet-learning-and-community-development-center-
http://philoinhuan.org/npo/index/bright-generations
http://philoinhuan.org/npo/index/boovironment
http://philoinhuan.org/npo/index/y-tam-charity-organization
http://philoinhuan.org/npo/index/club-of-green-journalists
http://philoinhuan.org/npo/index/zero-plus
http://philoinhuan.org/npo/index/the-unesco-center-for-culture-and-education
http://philoinhuan.org/npo/index/center-of-live-and-learn-for-environment-and-community-(live-and-learn)
http://www.philoinhuan.org
http://philoinhuan.org/register

