
Tập huấn kỹ năng viết dự án 

Hai ngày 6-7/6, Tiến Sĩ Hà Minh Trí - Phó Trưởng Khoa Xã Hội 

Học, Công Tác Xã Hội, Đông Nam Á Học thuộc Đại học Mở 

TP.HCM đã hướng dẫn kỹ năng xây dựng khung logic (logframe) 

cho các tổ chức PLN.  

Chương trình do LIN tổ chức nhằm hỗ trợ các tổ chức PLN sẽ nộp 
dự án tham gia vòng tài trợ 2 của Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách 
2015. 

Tìm kiếm đề xuất dự án về Môi Trường 

Cuối tháng 6/2015, Vòng tài trợ 2 thuộc Quỹ Cộng đồng Rút ngắn 
Khoảng cách 2015 kêu gọi các tổ chức PLN nộp đề xuất dự án về 

môi trường.  Dự án tham gia cần có quy mô từ 50 triệu - 200 triệu 
VNĐ, hoạt động trong 1-2 năm.  

 

Các tổ chức PLN tham gia vòng tài trợ 2  sẽ được tập huấn kỹ 
năng viết đề xuất, truyền thông ý tưởng, thực hiện, theo dõi và 

đánh giá dự án. 
 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ (cô) Thảo Vy: thaovy@linvn.org. 

Kêu gọi TNV tham gia 

Sáng Kiến Vì Cộng Đồng 2015 

Từ 2/6 đến 

15/7, LIN bắt 
đầu nhận đăng 

ký tham gia 

chương trình 
Sáng kiến vì 

cộng đồng 
(CPI) 2015 với chủ đề "Phát triển năng lực 

quản trị nhân sự cho tổ chức PLN địa 

phương". 
 

Tham gia CPI 2015,  các nhân viên phụ 
trách nhân sự thuộc khối doanh nghiệp sẽ 

có 12 tuần để cùng xác định vấn đề, tìm 
kiếm giải pháp nhằm hỗ trợ tổ chức PLN tại 

TPHCM phát triển kỹ năng quản trị nhân 

sự. 
 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 
(cô) Thanh Phúc: volunteer@linvn.org. 

TIN MỚI 

Mời tài trợ chiến dịch: # 100ngayxanh 
 
 #100ngayxanh là chương trình xây dựng thói quen bảo vệ môi trường 

trong cuộc sống hằng ngày do chiến dịch Rút ngắn Khoảng cách vì Môi 

trường 2015 phát động. 
 

Doanh nghiệp quyết định tài trợ sẽ  lựa chọn chủ đề hành động của tuần.  

 

Đội ngũ thực hiện #100ngayxanh sẽ thúc đẩy người dân TP.HCM: 
1. Thực hiện hành động  

2. Chụp ảnh  và đăng tải lên mạng xã hội  kèm hashtag nhà tài trợ  

3. Thách thức bạn bè, đồng nghiệp cùng thực hiện 
 

Mỗi hành động được thực hiện, doanh nghiệp sẽ đóng góp một khoản tài 
trợ nhất định vào Quỹ Rút ngắn Khoảng cách 2015. Số tiền này sẽ được chuyển giao cho các dự án PLN giải quyết 

vấn đề môi trường tại TP.HCM. 

 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ (cô) Dana: dana@livn.org / 08-3512-0092.  
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Lãnh đạo trẻ COFICO tham gia LIN ơi, mình đi đâu? 

Ngày 23/5, LIN cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 COFICO tổ chức chương trình LIN ơi,mình đi đâu?  

nhằm xây dựng tinh thần gắn kết và cung cấp kiến thức về hoạt động xã hội cho 8 lãnh đạo trẻ. 

TIN THÁNG 5 

Bằng cách tra cứu thông tin trên website 

www.philoinhuan.org, 3 đội chơi lần lượt đến tìm 

hiểu về 6 tổ chức PLN: Quỹ học bổng Huỳnh Tấn 

Phát, Nhóm Nụ Cười – Bạn thầy Hùng, Saigon Hot-

pot, Thiện Tâm Hương, Thảo Đàn và LIN. 

Tại mỗi tổ chức, thành viên 3 đội phải lần lượt thực 

hiện các thử thách bao gồm: phỏng vấn đại diện tổ 

chức PLN, làm sản phẩm thú giấy, vẽ tranh cùng 

các em nhỏ… 

Anh Nguyễn Thanh Duy Hải – Phó phòng An toàn 

Công ty COFICO chia sẻ:  

“LIN ơi, Mình đi đâu? đã cho tôi cơ hội để trực tiếp 

tiếp xúc và trải nghiệm với những hoạt động xã hội 

thiện nguyện, hiểu rõ hơn nhưng khó khăn mà các 

tổ chức phi lợi nhuận đang gặp phải. ” 

 

Cà phê sáng Phi Lợi Nhuận tháng 5: 

 “Huy động sự tham gia trong chiến dịch  

Rút Ngắn Khoảng Cách vì Môi Trường” 

Sáng 21/5, 15 thành viên các tổ chức PLN hoạt 

động trong lĩnh vực môi trường đã đồng ý cùng 

LIN tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng trong 

chiến dịch RNKC 2015. 

Cà phê sáng PLN là sự kiện kết nối hằng tháng 
dành cho các tổ chức PLN hoạt động tại TPHCM. 

 

Sự kiện tháng 6 sẽ diễn ra vào ngày 24/6/2015. 
 

Đăng ký tham gia: npo@linvn.org  

15 lãnh đạo trẻ tham gia  

  Vòng tròn lãnh đạo 2015 

Sáng 30/6, chương trình “Vòng tròn lãnh đạo 2015” đã 

chính thức gặp gỡ 15 lãnh đạo trẻ sẽ tham gia chương trình 
năm 2015. 

  

Trong buổi ra mắt, khách mời Phạm Thành Nhơn – lãnh đạo 
tổ chức 5gio sang đã chia sẻ thêm kỹ năng và kinh nghiệm 

để cân bằng công việc và cuộc sống cho các thành viên. 
 

Dự kiến buổi họp thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 6/2015 

với chủ đề “Vai trò người lãnh đạo NPO trong thời đại mới”. 
 

(đọc thêm tại đây) 
  

LIN ơi, Mình đi đâu? là chương trình kết hợp hoạt động xây dựng đội ngũ với định hướng hỗ trợ cộng đồng. 

Doanh nghiệp, cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham gia qua email community@linvn.org. 
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