“Giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương”
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Bạn thân mến,
Năm 2017 đã đi qua quý đầu tiên với rất nhiều câu chuyện thú vị từ các đối
tác phi lợi nhuận của LIN và các dự án cộng đồng mà họ đang thực hiện.
Song song với các hoạt động phục vụ các đối tác, trong thời gian qua, LIN
cũng đã có nhiều hoạt động nội bộ. Nổi bật là chúng tôi đã dành thời gian để
ngồi lại cùng nhau xây dựng chiến lược hoạt động của tổ chức trong 3 năm
tới; theo đó, LIN hướng tới việc đẩy mạnh chất lượng hoạt động của mình
bằng việc phân luồng, tái cấu trúc các dịch vụ để hỗ trợ hiệu quả hơn cho
các đối tác, phát triển dịch vụ tư vấn cho nhà tài trợ, tiếp tục nâng cao chất
lượng báo cáo và minh bạch trong các dự án, song song với việc xây dựng
năng lực nội bộ. Kể từ năm 2017, các dịch vụ của LIN hướng đến cả ba
nhóm đối tượng gồm các tổ chức Phi lợi nhuận, các tình nguyện viên, và các
mạnh thường quân. Để hỗ trợ và kết nối các đối tượng này thực hiện hiệu
quả hoạt động cộng đồng, LIN cơ cấu các dịch vụ của mình gồm:
Trao đổi thông tin: Bao gồm các sự kiện kết nối, các hội thảo chia sẻ thông
tin về các hoạt động vì cộng đồng, CSR (trách nhiêm xã hội của doanh
nghiệp), các nghiên cứu và các thảo luận trong diễn đàn Phi lợi nhuận.
-

Xây dựng năng lực: LIN mở rộng các buổi tư vấn đồng đẳng cho
mọi đối tượng và chủ đề bao gồm các tổ chức muốn tìm hiểu cách
vận hành hiệu quả hơn đến việc các nhà thiện nguyện muốn tìm
hiểu về môi trường phi lợi nhuận, các vấn đề xã hội, và muốn đóng
góp hiệu quả hơn. Các chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo như
Vòng tròn Lãnh Đạo, Sáng kiến vì cộng đồng cũng được đánh giá lại
và cải tiến trong năm 2017 thông qua một chương trình mới mang
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tên “Hạt nhân Thay đổi”. LIN tiếp tục chia sẻ các bộ công cụ quản trị, các khoá học trên mạng để các tổ
chức có thể tham khảo từ xa.
-

Vận động nguồn lực: Hơn bao giờ hết LIN tin vào sức mạnh nội tại của cộng đồng trong việc cộng tác
cùng nhau để giải quyết các vấn đề tại địa phương, chính vì vậy, Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoản Cách
năm nay của LIN vẫn sẽ diễn ra với hình thức chung tay từ các nhà hảo tâm và xoay quanh 17 mục tiêu
phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc; bên cạnh đó, LIN tổ chức chuỗi chương trình LIN Ơi Mình Đi Đâu
dành cho cộng đồng với mong muốn đưa cộng đồng đến gần hơn với các tổ chức phi lợi nhuận/. Ong Xanh
trong năm 2017 vẫn sẽ là địa chỉ quen thuộc cho những tình nguyện viên chuyên môn và trang web
philoinhuan.org vẫn là danh bạ thân hiện cho người dùng để tìm kiếm thông tin về các tổ chức Phi Lợi
Nhuận.

-

Ngoài ra, trong tháng 4/2017, LIN sẽ ra mắt chương trình “Hạt nhân Thay đổi” bao gồm các hoạt động
hỗ trợ toàn diện tất cả các dịch vụ của LIN dành cho các ý tưởng mới từ các tổ chức phi lợi nhuận nhằm
thúc đẩy họ tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề xã hội và môi trường, xây dựng giải pháp, và tiếp
cận các công cụ, và hỗ trợ tài chính để phát triển tổ chức và triển khai các sáng kiến của họ một cách hiệu
quả.

Năm 2017 chuyển mình với nhiều biến động xã hội, càng lúc cộng đồng càng quan tâm hơn nữa các hoạt động xã
hội. Đây là tín hiệu đáng mừng vì ngôi nhà chung cho các hoạt động phi lợi nhuận đang càng lúc càng được nhiều
người chung tay gìn giữ và xây dựng tốt hơn. LIN nhận thấy vai trò của mình trong việc trở thành xúc tác cho
những hành động tử tế được lan toả và là một địa chỉ đáng tin cậy cho bất kỳ ai mong muốn góp sức mình vào
công cuộc chung.
Với mong muốn và trăn trở đó, LIN hy vọng rằng bạn vẫn sẽ cùng với LIN đi tiếp con đường phía trước, cùng với
LIN xây dựng niềm tin trong cộng đồng, để “từ thiện” không còn đơn thuần là cho cái mình có mà là cùng với cộng
đồng tạo ra các giá trị chung.

TRẦN VŨ NGÂN GIANG
Giám đốc điều hành

TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Diễn đàn Phi Lợi Nhuận:
Diễn đàn Phi Lợi Nhuận do LIN khởi xướng từ năm 2012 trên nền email, đến đầu năm 2017 thì chuyển sang Nhóm
Facebook với tên gọi NPO Forum (Diễn đàn Phi Lợi Nhuận). Diễn đàn hiện nay có 549 thành viên bao gồm những
người làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, cũng như những người hoạt động thiện nguyện quan tâm đến các
vấn đề xã hội. Hầu hết các thông tin được chia sẻ và được hưởng ứng sôi nổi trong diễn đàn là các thông tin về cơ
hội tài trợ dự án, cơ hội hợp tác giữa các tổ chức với nhau, hoặc các cơ hội hợp tác giữa các tổ chức phi lợi nhuận
và các doanh nghiệp

Hội thảo dành cho nhà tài trợ:
LÀM VIỆC TỐT THÌ TỐT CHO DOANH NGHIỆP
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Đây là chủ đề cho sự kiện hướng đến người đang làm việc trong các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và
mong muốn tìm hiểu các ý tưởng về chia sẻ giá trị chung, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), và mối quan
hệ hợp tác hiệu quả với các tổ chức phi lợi nhuận; nhờ đó có thể giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong việc
đóng góp cho sự phát triển của xã hội, cộng đồng.
Lắng nghe các doanh nghiệp tại Việt Nam chia sẻ về các hoạt động gắn kết với cộng đồng, các câu chuyện hợp tác
với các tổ chức xã hội. Cùng học hỏi và tìm hiểu các dự án xã hội giải quyết các vấn đề quan trọng hiện tại của
cộng đồng.
Thời gian dự kiến: 8.30 – 13.30, 19/05/2017 (bao gồm ăn trưa)
Mọi chi tiết xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (tiếng Việt) truc@LINvn.org hoặc chị Jenny O’Brien (tiếng
Anh) jenny@LINvn.org

Các sự kiện kết nối:

Chủ đề “Tiếp tục hay dừng lại Ngày công ích
của doanh nghiệp?”
Thời gian: 25/04/2017

Chủ đề “Liên kết hoạt động giữa các tổ chức
phi lợi nhuận tại TP. Hồ Chí Minh”
Thời gian: 30/03/2017

Chủ đề “Vì sao làm việc tốt thì tốt cho doanh
nghiệp – Các ví dụ điển hình”
Thời gian: 19/05/2017
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XÂY DỰNG NĂNG LỰC
Chia sẻ đồng đẳng 1-1:
Chia sẻ đồng đẳng là hoạt động diễn ra hàng tháng do LIN tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các tổ chức Phi Lợi Nhuận
tiếp cận và cùng chia sẻ thông tin, và kinh nghiệm công việc với nhân viên của LIN đang phụ trách từng nhiệm vụ
cụ thể. Ngày 24/02 vừa qua, đã có 5 tổ chức phi lợi nhuận tham gia gặp gỡ các nhân viên LIN để trò chuyện và
chia sẻ về các vấn đề liên quan đến “Khung luật pháp thành lập tổ chức Xã Hội”, “Quản lý tài chính” và “Truyền
thông gây quỹ”. Khi nhận được các yêu cầu thì nhân viên LIN đã dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm của mình với
các chủ đề liên quan. Các cuộc gặp chia sẻ đồng đẳng này thường kéo dài 1 giờ - 1 giờ 30 phút.
Từ tháng 03/2017, các buổi “Chia sẻ đồng đẳng” sẽ không giới hạn cho cho các tổ chức Phi lợi nhuận nữa, mà mở
rộng cho cả các doanh nghiệp, tình nguyện viên và bất kỳ ai quan tâm đến các hoạt động xã hội.
Buổi chia sẻ đồng đẳng sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 31/03/2017, liên lạc với anh Phạm Trường Sơn son@LINvn.org
hoặc chị Nguyễn Thị Bích Ngọc ngoc@LINvn.org để đăng ký câu hỏi hoặc nhận được tư vấn. Bạn cũng có thể điền
vào mẫu đơn sau đây để đăng ky tham gia.
Khoá học online:
Ngày 13/03/2017, LIN ra mắt khoá học online mới với chủ đề “Công cụ đánh giá chương trình dành cho các tổ
chức phi lợi nhuận”, đây là bộ công cụ giúp cho người dùng đánh giá chương trình đang thực hiện và cải thiện chất
lượng dịch vụ cung cấp cho người thụ hưởng.
Khoá học online này nằm trong chuỗi các khoá học mà LIN đã bắt đầu và đang xây dựng từ năm 2016 nhằm cung
cấp thêm nguồn kiến thức và kỹ năng chuyên môn không chỉ dành riêng cho các tổ chức Phi lợi nhuận, mà còn
dành cho những người hoạt động thiện nguyện quan tâm đến các hoạt động chung này.
Các khoá học được tìm thấy tại đây.

VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC
Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách:

Thăm các dự án nhận tài trợ năm 2016:
Ngày 18/02/2017 vừa qua, LIN và CEPORER Hóc Môn đã cùng nhau đi Long An để thăm dự án cây nước sạch cung
cấp nguồn nước sạch và không bị nhiễm phèn cho 48 hộ dân tại ấp 1, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đây là dự án
đã giành được nguồn quỹ 150 triệu đồng trong đợt quỹ thứ hai của Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách năm
2016 vừa qua.
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Trong các ngày 14 và 25 tháng 03, LIN cũng đến thăm dự án xây dựng nền tảng giáo dục trực tuyến dành cho
người khiếm thị thực hiện bởi Hear.Us.Now; và dự án xây dựng vườn thuốc và dàn phơi thuốc nam tại An Giang do
nhóm Vườn Thuốc Nam và Phòng Thuốc Nam Mỹ Thạnh kết hợp thực hiện.
Để tham gia cùng LIN trong các chuyến đi thăm dự án, vui lòng bấm vào đây.

Khởi động Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2017:
Như đã công bố trước, Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2017 sẽ nhận các dự án xoay quanh các chủ đề liên
quan đến 17 mục tiêu phát triển bền vững cho Liên Hợp Quốc đề ra. Để chuẩn bị cho Quỹ cộng đồng năm nay,
ngày 23/02/2017, LIN đã kết hợp với Trung tâm Service-Learning của trường Đại học Hoa Sen tổ chức hội thảo
chia sẻ về 17 mục tiêu phát triển bền vững này. Bấm vào đây để đọc thêm về buổi chia sẻ này.

Chương trình LIN Ơi, Mình Đi Đâu dành cho cộng đồng:

Nằm trong chuỗi hoạt đồng giúp cộng đồng có được cái nhìn thấu cảm hơn với các tổ chức phi lợi nhuận đang làm
việc và hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. LIN Ơi, Mình Đi Đâu dành cho cộng đồng trong năm 2017 sẽ diễn ra
với 4 chủ đề, và chủ đề đầu tiên là “Tăng tiếp cận bình đẳng”.
Ngày 11/03/2017, LIN Ơi, Mình Đi Đâu đã đưa người tham dự đến thăm 3 tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực
này đó là ICS, DRD, và Nhóm Tình Thân. Đây là 3 tổ chức đối tác lâu năm của LIN và có mô hình hoạt động khác
biệt, với các nhóm đối tượng phục vụ cũng khác nhau. Người tham dự được đến, tiếp xúc và lắng nghe câu chuyện
của từng tổ chức, qua đó hiểu hơn về những đóng góp của các tổ chức cho xã hội, cũng như được chia sẻ những
khó khăn mà họ đang gặp phải.
Chương trình được tài trợ bởi Irish Aid, Bread for the World, và Grab.
Xem qua báo cáo khảo sát ý kiến người tham dự chương trình tại đây.
Để đăng ký tham gia chương trình tiếp theo chủ đề “Sống xanh”, bấm vào đây.
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Để tìm hiểu thêm về chương trình LIN Ơi, Mình Đi Đâu vui lòng gửi thư liên hệ chị Cao Hoàng Tường Vi
vicao@LINvn.org

CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ HỖ TRỢ VÀ ĐÓNG GÓP
Nhà tài trợ cá nhân:
Nhà tài trợ ẩn danh

Ngô Quang Trường

Nguyễn Nhật Huyền

Carey Zesiger

Tăng Nguyệt Minh

Trần Phương Linh

Cynthina Le

Nguyễn Thiện Toàn

Nguyễn Hoàng Yến

Trần Thị Phương Anh

Nguyễn Diệu Hà Anh

Ngô Đức Cường

Dana Doan

Trần Thị Hồng Nhung

Bùi Quốc Việt

Vũ Khánh Trường

Bùi Đức Huy

Angelique Masse Nguyen

Cao Hoàng Tường Vi

Trần Hoài Thương

Đậu Thi Hồng Anh

Nhà tài trợ tổ chức và doanh nghiệp:
Nhà tài trợ ẩn danh

Hoa Sen Service Learning

Công ty TNHH Thời trang PACGO

SEO Vietnam

Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Global Giving

SIT Study Abroad Vietnam

Công ty Cổ phần Đối tác Chân thật

CIMIGO Vietnam

TECHSOUP Global

CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN
Linda Looise

Thắm Trần

Trần Uyên Chi

Graeme Alexander

Nguyễn Cẩm Tiên

Nguyễn Trần Bảo Yến

Nguyễn Bảo Ngọc

Võ Đình Thi

Vivian Le

Phương Tri

Đinh Thị Quỳnh Anh

Tống Mỹ Linh

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Thị Kim Thuận

Kayla Paton

Nguyễn Thái Thanh

Lisa Wyndels

Nguyễn Thiện Toàn

Chử Mỹ Thuỳ Linh

Dan The Dang

Loan Nguyễn

Phùng Thế Kiệt

Jenny O’Brien

180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam
info@linvn.org

08-3512-0092

www.linvn.org
6

