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Gửi những người bạn và đối tác của LIN,  
 

Nhìn lại thành tựu của LIN trong năm 2013, tôi cảm thấy được động viên khích lệ rất nhiều khi thấy những trái tim nhân hậu nếu 

cùng nhau hướng đến một mục đích cao đẹp thì có thể đạt được kết quả lớn lao đến chừng nào. Năm 2013, nhờ hai nguồn đầu tư 

lớn vào các chương trình trọng tâm, cùng với sự hỗ trợ ngày càng lớn từ phía đội ngũ của mình, LIN đã thực hiện được nhiều điều 

hơn bao giờ hết. Sau đây là những thành tựu đáng chú ý của LIN trong năm qua: 
 

• Trang web www.PhiLoiNhuan.org  (www.VietnamCauses.org ) đi vào hoạt động, cung cấp thông tin về gần 70 tổ chức phi 

lợi nhuận, có thể tìm kiếm bằng tên tổ chức, địa điểm hay lĩnh vực; 

• Kết nối 94 tình nguyện viên chuyên môn để hỗ trợ 50 NPO;  

• Huy động được 10,577 giờ tình nguyện (trị giá hơn 5 tỷ đồng); 

• Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách nhận được 560 triệu đồng và giải ngân 11 khoản tài trợ với tổng trị giá hơn 512 triệu 

đồng; 

• 17 NPO đối tác mới tham gia cùng LIN (tổng số 121 NPO đối tác); 

• Các dịch vụ của LIN trong năm 2013 đã gián tiếp mang lại lợi ích cho hơn 96.000 người dân Việt Nam. 

• Phát triển 7 Bộ công cụ “Tự đánh giá”  để hướng dẫn các tổ chức mới bắt đầu hoặc đang phát triển thực hành  hoạt động tổ 

chức hiệu quả nhất; 

• 700 khách hàng đã đến ít nhất một trong số 12 buổi bán hàng của cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai, đóng góp tổng cộng gần 76 triệu 

đồng cho các hoạt động của LIN; 

• 423 nhà tài trợ đã ủng hộ LIN (tiền mặt và hiện vật); 

• 98% các NPO đối tác cho biết dịch vụ của LIN đã mang lại những tác động tích cực cho tổ chức của họ! 
 

Trong năm 2013, tôi đã được mời đến gặp các nhà từ thiện từ những thị trường mới nổi tại St. Petersburg, Nga. Ở đó, tôi nhận ra 

rằng, tại hầu hết các thị trường, mọi người nói về việc hoạt động từ thiện như một sự đầu tư xã hội, trái ngược với một hoạt động từ 

thiện. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này và nó củng cố cam kết của tôi với sứ mệnh của LIN. Nếu chúng ta muốn cải thiện 

cộng đồng nơi mình đang sinh sống và học tập, chúng ta phải sẵn sàng đầu tư thời gian, khả năng và kinh nghiệm cho nỗ lực đó. 
 

Tôi nghĩ rằng những người sử dụng dịch vụ có thể kể lại rõ nhất câu chuyện về cam kết của LIN. Vì vậy, mời bạn cùng đọc những 

lời cảm nhận và câu chuyện từ các cá nhân và tổ chức mà chúng tôi đã hợp tác trong năm qua để hiểu rõ hơn về tác động của LIN.  
 

Cảm ơn bạn vì đã hỗ trợ cho LIN, cho các tổ chức đối tác của chúng tôi và cho cộng đồng! Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục đóng góp nỗ 

lực để xây dựng cộng đồng vững mạnh, nơi người địa phương cùng nhau đáp ứng nhu cầu địa phương.  
 

Trân trọng, 

 

 

 

Nguyễn Trần Hoàng Anh 

Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị của LIN  

Được bầu chọn nhiệm kỳ thứ hai  

vào 24/01/2014 

THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HĐQT :  
 

http://www.philoinhuan.org/
http://www.vietnamcauses.org/
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=23&section=news
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=23&section=news


Ý tưởng về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN ra đời khi 
Việt Nam đang đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào 
năm 2006. Lúc đó, những thành viên sáng lập của LIN đang tìm kiếm một cách 
thức để giải quyết những vấn đề đáng lo ngại ngày một gia tăng về tác động 
tiêu cực tiềm ẩn của tiến trình tự do hóa, đặc biệt tập trung vào những nhóm 
người có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận lợi ích của các chính 
sách cải cách thị trường mới.  
  
Nhóm thành viên sáng lập cảm thấy rằng sẽ hữu ích nếu tìm ra cách hỗ trợ 
những tổ chức từ thiện và phát triển cộng đồng đang hoạt động hoặc vừa mới 
thành lập, đồng thời tạo điều kiện để các tình nguyện viên và nhà tài trợ đóng 
góp sự hỗ trợ mang tính chiến lược cho những tổ chức này. 
 
Bằng cách huy động cả nguồn vốn tài chính và xã hội, nhóm sáng lập của LIN 
cảm thấy rằng họ có thể góp phần củng cố nhiều tổ chức phát triển cộng đồng 
và dự án phúc lợi xã hội vô cùng năng động và đầy hứa hẹn ở Việt Nam – 
những tổ chức đang nỗ lực giải quyết vấn đề bất bình đẳng và hướng tới cải 
thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta. 
 

Câu chuyện của chúng tôi 

„Giúp người địa phương  
đáp ứng  

nhu cầu địa phương‟ 
 



Một xã hội Việt Nam nơi tất cả mọi người đều được tôn trọng và hỗ trợ để tiếp cận các cơ 

hội một cách bình đẳng. 

 

 
Tầm nhìn 

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương*, tình nguyện viên 

chuyên môn và nhà tài trợ - những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh. 

 

 

 
Sứ mệnh 

*Trong báo cáo này, các tổ chức phi lợi nhuận địa phương được gọi tắt là NPO (not-for-profit organization). 



Trung tâm cộng đồng LIN 
Với một thư viện, nơi làm việc dành cho vườn ươm tổ 
chức phi lợi nhuận, văn phòng LIN, phòng họp, phòng 
tập huấn và phòng tư vấn một-một, chúng tôi muốn 
trở thành ngôi nhà thứ hai cho các nhân viên tổ 
chức phi lợi nhuận, tình nguyện viên và nhà tài trợ.  

 

Những dịch vụ của chúng tôi 

Xây dựng năng lực cho tổ chức PLN 
Cung cấp sự hỗ trợ thiết thực cho các tổ chức 
PLN ở TP.HCM – Tổ chức hội thảo, tập huấn, gặp gỡ 
chia sẻ kiến thức, tư vấn một-một và trao tặng các 
khoản tài trợ quy mô nhỏ. 

 

Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 
Bằng cách kêu gọi sự tham gia của những người có 
chung tầm nhìn, huy động những nguồn lực sẵn có 
và đầu tư, giám sát những dự án đáp ứng nhu cầu 
địa phương, Quỹ này đem đến cho các nhà tài trợ - 
dù lớn hay nhỏ - cơ hội để tạo nên tác động lớn 
hơn.  

Kết nối tình nguyện viên chuyên môn 
Kết nối nhân viên NPO ở địa phương với các cá 
nhân hoặc nhóm tình nguyện viên vững chuyên môn, 
những người sẽ cung cấp sự hỗ trợ phù hợp nhằm mục 
đích nâng cao năng lực tổ chức cũng như hiệu quả 
chương trình.   
 

Dịch vụ tư vấn từ thiện phát triển 
Cung cấp kiến thức, kỹ năng và những nguồn lực cần 
thiết để các nhà tài trợ có đủ năng lực hỗ trợ cộng đồng 
một cách phù hợp và hiệu quả hơn – Tư vấn một-một, 
chia sẻ thông tin, tạo điều kiện cho những dự án có sự 
tham gia của cộng đồng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ theo 
yêu cầu. 

 
Xây dựng mạng lưới 
Thúc đẩy hoạt động chia sẻ thông tin và hợp 
tác giữa các tổ chức, nhà tài trợ và tình nguyện viên 
chuyên môn. www.PhiLoiNhuan.org cho phép các tổ 
chức phi lợi nhuận địa phương cung cấp thông tin cho 
cộng đồng về công việc của họ, đồng thời thúc đẩy sự 
phản hồi và tăng cường cơ hội tham gia dành cho nhà tài 
trợ và tình nguyện viên. 
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http://www.philoinhuan.org/


Các Tổ chức Phi lợi nhuận Đối tác 

Năm nay, chúng tôi đã chia ra hai mức độ hợp tác nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ cho những tổ chức tham gia 
tích cực vào các chương trình của LIN. Cấp độ 1 sẽ được ưu 
tiên tiếp cận tất cả các chương trình và dịch vụ của LIN, bao 
gồm các khoản tài trợ, tình nguyện viên chuyên môn và tư 
vấn một-một. Các đối tác thuộc Cấp độ 2 sẽ được hưởng lợi 
từ việc chia sẻ và trao đổi thông tin. 

121 
Đối tác PLN địa phương 

17 
Tổ chức PLN đối tác mới 

20 

70 Làm việc với Trẻ em 

30 
Làm việc với Thanh 
thiếu niên 

23 
Làm việc với Cư dân  
thành thị nghèo 

24 
Làm việc với người 
khuyết tật 

Làm việc với người 
nhập cư 

12 Làm việc với Phụ nữ 

13 Bảo vệ Môi trường 

5 
Làm việc với Người  
cao tưổi 

6 Các lĩnh vực khác 

Xem danh sách đầy đủ các tổ chức đối tác tại đây 

Lĩnh vực hoạt động của các tổ chức đối tác: 

Lưu ý: Một tổ chức có thể hoạt 
động trong nhiều lĩnh vực.   

72 Cấp độ 1 49 Cấp độ 2 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=7&section=npo


> 96.000 

Tổng quan 2013 
 

Người dân gián tiếp hưởng 
lợi từ những dịch vụ mà LIN 
cung cấp cho các tổ chức 

đang hỗ trợ họ. 

> 225 
Nhân viên tổ chức phi lợi nhuận địa 

phương nhận sự hỗ trợ từ LIN 

Người dân thu nhập thấp và đại diện của các tổ chức phi lợi 
nhuận địa phương hưởng lợi từ việc mua sắm các sản phẩm 

giá rẻ tại Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai của LIN 

16 
Hội thảo nâng cao 
năng lực cho nhân 
viên các tổ chức 

phi lợi nhuận 

4 
Tổ chức phi lợi 

nhuận địa phương 
sử dụng Vườn 

ươm Phi lợi nhuận 

293 
Tình nguyện viên 
chuyên môn  
hỗ trợ các  
tổ chức  
địa phương 

6 
Nghiên cứu/Báo cáo được thực 

hiện và phổ biến 

>700 

12 Bản tin điện tử 
được gửi đến 

>3615 
người 



Xây dựng năng lực cho các NPO 

“Giá trị của LIN nằm ở việc xây dựng năng lực cho 
Việt Nam từ nội tại. LIN nuôi dưỡng các NPO địa 

phương, đồng nghĩa với việc kiến thức chuyển giao 
sẽ ở lại trong nước và giúp đất nước phát triển.” 

 

Ray Nayler, Tùy viên ngoại giao, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 
thành phố Hồ Chí Minh, 2013 

Hiếu Hạnh, đại diện từ Nhóm CTXH A New Day, đang chăm chú lắng 
nghe trình bày trong hội thảo Quy tắc Truyền thông do LIN tổ chức. 
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Tham vấn miễn phí 

Gặp gỡ chuyên gia 

Trao đổi qua Email 

Bộ công cụ Hướng dẫn Xây 
dựng Năng lực và  

Tự đánh giá cho NPO 

Giới thiệu những Chủ đề 
Phát triển Tổ chức  

Trọng điểm 

Biểu mẫu để tự đánh giá 
sự phát triển của NPO 

Nguồn thông tin mở rộng 
Hội thảo 

Trao đổi kinh nghiệm 

Diễn đàn Thảo luận Trực 
tuyến 

Những buổi gặp mặt 

(Café Buổi sáng với NPO)  

Xây dựng 
Kiến thức và Kỹ năng  
cho nhân viên NPO 
địa phương 



Vòng tròn Lãnh đạo 
Nhằm xây dựng năng lực của những nhà lãnh đạo NPO 
hiện nay và trong tương lai, LIN đã khởi động Vòng 
tròn Lãnh đạo NPO và một Vòng kết nối của Phụ nữ 
vào tháng 12 năm 2013. 

Trong năm 2013, LIN bắt đầu thực hiện một dự án kéo dài hai năm, được tài trợ bởi Irish Aid, 
nhằm cung cấp chương trình hỗ trợ xây dựng năng lực toàn diện cho các NPO địa phương. LIN 
cũng nhận được khoản tài trợ từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ để hỗ trợ phát triển năng lực lãnh đạo 
và tham vấn sâu một-một. Hai dự án này đã đưa đến: 

15 Buổi hội thảo và tập huấn cho Tổ chức phi lợi nhuận 27 

51 Buổi tư vấn một-một cho Tổ chức để giải đáp những câu hỏi 
cụ thể của từng tổ chức 

37 

7 Bộ công cụ cho 

Quản lý Nhân sự 
Quản lý Tình nguyện viên 
Lập kế hoạch Chiến lược 
Lập kế hoạch hành động 
Lượng giá Chương trình 

Truyền thông 
Gây quỹ 

 

Các NPO mới thành lập và 
đang phát triển ở Việt Nam 

Thiết lập lộ trình giải quyết những 
vấn đề dài hạn 

Lên kế hoạch và lịch trình cho các 
chương trình hoạt động 

Đánh giá tác động từ chương trình 

Truyền đạt tốt hơn công việc của 
mình đến các bên liên quan  

Đa dạng hóa và duy trì các nguồn 
tài trợ  

Năm nay,  
LIN giúp các NPO đối tác 

TẤT 

CẢ 

Nhấp chuột vào đây để tải một hoặc 
nhiều bộ công cụ tự đánh giá cho NPO. 

Xây dựng Năng lực 
Chúng tôi làm gì 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=23&section=news


94% 

”Trong suốt buổi tập huấn, tôi đã học hỏi được cách thức đánh giá hoạt 
động. Những việc khác chúng tôi đều làm đúng nhưng lại chưa làm tốt 
việc tiến hành đánh giá hoạt động. Thực tế là việc đánh giá hoạt động có 
thể giúp đánh giá kết quả làm việc của chúng tôi, vậy mà nhiều năm nay 
chúng tôi lại chưa thật sự xem xét đến điều này. Sau khi đánh giá, tôi 
biết được những cải thiện cần có cho mục tiêu của chúng tôi và 
khiến tổ chức trở nên tốt hơn. Sau buổi tập huấn này, tôi sẽ thực hiện 
việc đánh giá hoạt động tốt hơn.” 
 
Cô Võ Thị Hoàng Vân, Hội từ thiện Nốt Lặng hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn và người cao tuổi, chia sẻ sau hội thảo Lập kế hoạch chiến lược, 
hoạt động và đánh giá hoạt động 

 hài lòng với hội thảo của LIN 

Chia sẻ 
“Bộ công cụ này theo tôi rất là tốt và cho biết là tổ 
chức ta đang phát triển tới mức nào. Bộ công cụ rất 
phù hợp và nếu tổ chức mong muốn phát triển họ sẽ biết 
được từng bước phát triển như thế nào. Ở đây chúng ra có 
rất nhiều loại hình tổ chức và các tổ chức đều có thể áp 
dụng theo bộ công cụ này nhằm đưa tổ chức mình bước 
sang một bước phát triển khác và việc này cũng tùy thuộc 
vào sự quyết định của tổ chức.” 
 
Mr. Tran Khac Tung, Director of ICS, a NPO working with rights 
of Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender community 

Xây dựng năng lực 
Các tổ chức đối tác nói gì? 

98% Các NPO đối tác cho biết, những 
chương trình và dịch vụ của LIN đã 
mang lại tác động tích cực đối với hiệu 
quả hoạt động của tổ chức, với 32% ở 
mức độ cao hoặc rất cao. 

 
Chương trình của LIN 

 
Thỏa mãn 

Chưa  
thỏa mãn 

Hội thảo 94% 0% 
Tài trợ RNKC 93% 4% 
Trao đổi thông tin 92% 0% 
Trung tâm Cộng đồng 90% 0% 
Tư vấn 84% 0% 
Xây dựng mạng lưới 81% 0% 
Gặp gỡ chuyên gia 80% 0% 
www.PhiLoiNhuan.org 78% 3% 
Kết nối TNV 76% 3% 



Bối cảnh 
 
Quỹ HTP, trước đây là Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát (HTP), được thành lập vào năm 
2007, lấy cảm hứng từ cuộc đời của một kiến trúc sư Việt Nam.  
 
Tầm nhìn của HTP là: “Đem lại cơ hội phát triển bình đẳng cho những sinh viên 
nghèo hiếu học và đóng góp vào cộng đồng kiến trúc Việt Nam.” 
 
HTP trao học bổng cho những sinh viên chương trình đào tạo cử nhân/liên kết có 
thành tích học tập cao, có hoàn cảnh khó khăn và đang theo học ngành Kiến trúc 
hoặc Quy hoạch tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Bà Huỳnh Xuân Thảo, người sáng lập và lãnh đạo của quỹ, tự tìm cách điều hành quỹ 
trong năm năm đầu tiên và sẵn sàng đương đầu với thách thức khi chúng xuất hiện 
thay vì lên kế hoạch lâu dài cho HTP. Tính đến năm 2013, với sự hỗ trợ của một tình 
nguyện viên duy nhất trong tất cả các hoạt động trao học bổng, HTP đã trao tặng 
120 suất học bổng.  
 
Với mong muốn mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ một cách có 
chiến lược, HTP cần thêm sự hỗ trợ. Bà Thảo nhận thấy HTP cần thêm nguồn lực về 
nhân sự cũng như tài chính, và những đối tượng thụ hưởng của quỹ không đơn thuần 
chỉ cần học bổng. Ít nhất, bà Thảo biết mình cần phát triển kế hoạch chiến lược cho 
HTP và tìm thêm những tình nguyện viên cùng chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh.  

 
(Đọc tiếp trang sau…) 

Nghiên cứu trường hợp trong Xây dựng Năng lực: Quỹ HTP  

Quỹ HTP trao học bổng cho sinh viên tại trường Đại học 
Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 



LIN hỗ trợ HTP 
 
LIN kết nối Quỹ HTP với cô Nguyễn T. Hương, một tình nguyện viên 
chuyên môn có bằng Thạc sĩ của Mỹ. Cô đã cam kết hỗ trợ cho sự 
phát triển và những mục tiêu tương lai của HTP.  
 
Bà Thảo, cô Hương cùng những tình nguyện viên khác đã kết nối gián 
tiếp với LIN, tham gia một số buổi hội thảo và tập huấn, bao gồm một 
buổi về lập kết hoạch chiến lược. LIN hỗ trợ bổ sung thông qua những 
buổi gặp một-một với các chuyên gia trong lĩnh vực gây quỹ và lập kế 
hoạch chiến lược. Quỹ HTP cũng nhận được ba khoản tài trợ nhỏ từ 
LIN trong năm 2013.  

 
Kết quả 
  
HTP đã lên khung kế hoạch chiến lược, được hội đồng quản trị thông 
qua và hoàn thành kế hoạch với sự giúp đỡ của một tình nguyện viên 
khác. Tổ chức có một cái tên mới, logo mới, bộ nhận diện thương 
hiệu, một nền tảng truyền thông và một ý thức mới về sứ mệnh của 
mình. 
 
Ngoài việc đưa ra những chương trình bổ sung, HTP còn củng cố nội 
bộ như phát triển tổ chức và thực hiện kế hoạch chiến lược. Từ hai 
người, hiện nay HTP quản lý hơn 15 tình nguyện viên đang hỗ trợ việc 
gây quỹ, quản lý nhân sự và hành chính, quản lý tài chính và quản lý 
dự án. 

 

Quỹ HTP Foundation Nghiên cứu trường hợp (tiếp theo…) 

Bài học kinh nghiệm 
 
Khi Hội đồng quản trị và tình nguyện viên của HTP bắt đầu quá 
trình lập kế hoạch chiến lược, ngay lập tức họ thấy được tác động 
đến HTP bao gồm việc hiệu quả được nâng cao, lên kế hoạch hoạt 
động tốt hơn và hỗ trợ người hưởng lợi hiệu quả hơn. Những kết 
quả này có được khi người lãnh đạo của HTP cởi mở với sự thay 
đổi và nhận ra việc xây dựng năng lực là cần thiết cho sự phát triển 
bền vững của HTP. 
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 Kết nối TNV chuyên môn 

Trang web kết nối TNV Trực 
tuyến 

(Sẽ ra mắt năm 2014!) 

Quỹ Cộng đồng 

Rút Ngắn Khoảng Cách 

Xây dựng quan hệ với 

Nhà tài trợ và TNV 

www.PhiLoiNhuan.org 

Hoạt động từ năm 2013! 

Các sự kiện 

Dịch vụ Tư vấn  

Từ thiện phát triển 

Hỗ trợ các NPO 
địa phương 

trong 
Tài chính và 

Nhân sự 

http://www.philoinhuan.org/


 
 
Giải pháp 
 
LIN kết nối và kêu gọi sự tham gia của những chuyên gia giỏi để tư vấn cho 
nhân viên tổ chức, hướng dẫn và tập huấn trong một khoảng thời gian cụ 
thể với một dự án đã được định trước cùng những kết quả mong muốn.  

Kết nối Tình nguyện viên 
Chuyên môn 

Các vấn đề 
 
1. Các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đang nỗ lực đáp ứng những vấn đề 
xã hội và môi trường đa dạng. Tuy nhiên, tự bản thân các tổ chức thường 
thiếu nguồn nhân lực và tài chính.   
 
2. Các chuyên gia có những kỹ năng mà các NPO cần và muốn giúp nhưng 
không biết ai cần sự giúp đỡ của họ và làm thế nào để mang lại tác động ý 
nghĩa và bền vững. 

151.000+ công ty ở 

TP. Hồ Chí Minh 
 

Hàng nghìn chuyên gia 

Marketing, Kế toán, Nghiên 

cứu, Thiết kế đồ họa, Tư vấn 

pháp luật, IT,… 



Kết nối Tình nguyện viên chuyên môn 

Tổng số TNV: 

Qua những con số 

293 

106 187 

10.557 Đóng góp 

218 75 

Trị giá hơn 5 tỷ đồng 

trong các dịch vụ chuyên nghiệp! 

Số NPO được hỗ trợ:  50 
 Tỷ lệ kết nối:  91% 

các NPO cho biết rằng Tình 
nguyện viên Chuyên môn của LIN 
đã tạo ra tác động tích cực đối 
với tổ chức của họ. 

37% cho biết tác động  

ở mức cao 

95% 

Với mức phí NPO phải trả là 0  
nghìn đồng 

người 

giờ 



Kết nối Tình nguyện viên Chuyên môn 
Họ đóng góp gì 

Sáng kiến vì cộng đồng: Các nhóm 
từ doanh nghiệp và trường đại học đã 
hướng dẫn và huấn luyện các NPO 
trong một khoảng thời gian, mang lại 
những kết quả và đề xuất cụ thể. 

Điều hành hội thảo: Tình nguyện 
viên điều hành hội thảo hoặc tập huấn 
cho một nhóm NPO về quản lý tổ chức 
và các chủ đề phát triển. 

Kết nối một-một: Một tình 
nguyện viên làm việc với một 
tổ chức trong một khoảng 
thời gian cụ thể dựa trên 
những công việc liên quan 
đến chuyên môn. 

Gặp gỡ chuyên gia: Các chuyên gia 
tư vấn một-một cho một số nhân viên 
NPO dựa trên những câu hỏi liên quan 
đến lĩnh vực chuyên môn của họ. 

Truyền thông 

Tư vấn Pháp lý 

Lập kế hoạch chiến lược Nhân sự 

     Quản lý tình nguyện viên 

Gây quỹ 

Quản lý Tài chính    và nhiều nữa! 



Kết nối Tình nguyện viên Chuyên môn 
Testimonials from 2013 

„'Công việc mà anh Quý Đức làm là làm một đoạn phim dài 2 phút cho CLB CTXH Nhân ái và chụp một 
số hình ảnh cho CLB làm truyền thông , ngoài ra anh còn chia sẻ những kinh nghiệm của anh cho tụi 
em. Em thực sự cảm thấy anh Quý Đức là một người rất nhiệt huyết , làm việc rất hiệu quả và rõ ràng. 
Trong quá trình quay phim là quay lúc 2h sáng nhưng ảnh vẫn dậy thật sớm, cùng CLB xuống từng 
nhà dân để làm việc và xin đi quay dù gặp rất nhiều khó khăn từ người dân nhưng ảnh vẫn quyết tâm 
làm việc cho bằng được. Đáng nhớ nhất là lúc ảnh nằm trên thùng rác, hoặc bỏ máy ảnh vào sọt rác 

để thực hiện cảnh quay. Trong quá trình đi thực hiện quay cùng ảnh bọn em đã 
nhận ra rất nhiều điều từ những hành động tới những lần chia sẻ kinh nghiệm 
của ảnh. Hy vọng LIN sẽ luôn là cầu nối cho những người như vậy đến với 
những tổ chức như CLB CTXH Nhân Ái. “ 
 
Mai Bảo Trung, CLB CTXH Nhân Ái 

“Là một tình nguyện viên của CPI 2013, chúng tôi đi cùng nhau để trưởng thành, 
chúng tôi học được một cách khác để giúp ích cho cộng đồng. Tôi đã hiểu rõ hơn 
bao giờ hết vì sao“Đừng chỉ cho con cá, hãy cho cần câu” và “Đừng làm cần câu 
mà chưa chỉ cách câu”. Tôi có thể đến dạy học cho các em nhỏ ở  mái ấm, thăm 
nom các cụ già neo đơn, ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn nhưng đó chỉ 

là những biện pháp tạm thời, như tưới nước trên vùng đất khô hạn, thay vào 
đó, tôi có thể dùng những kĩ năng và kiến thức của mình giúp 
các tổ chức phi lợi nhuận làm việc có hiệu quả hơn, và đó là 
cách làm việc của các tình nguyện viên chuyên môn, điều tôi 
đã học được từ ngôi nhà LIN. ” 

 
Cao Thị Thúy Tiên, sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, TNV của 
LIN 
   
 

“Về công việc trực tiếp Đức hỗ trợ Nhân Ái chỉ đơn giản là giúp 
các bạn ấy làm 1 clip ngắn để chiếu trong sự kiện Rút Ngắn 

Khoảng Cách. Công việc này Đức được tiếp xúc với những khu 
vực bình thường rất khép mình của thành phố, đặc biệt là xóm 
rác Sở Thùng, Bình Thạnh. Càng thấy sự thân thiện của những 
con người tại Sở Thùng dành cho Đức, Đức càng thấy phục các 

bạn Nhân Ái vì công sức bám trụ nhiều năm nơi đây để làm 

công việc dạy học ý nghĩa cho trẻ em xóm rác này. Công 
việc tình nguyện giúp Đức đi nhiều nơi, tiếp cận 
được nhiều con người mà bình thường họ ít mở 

lòng với mình. Với một người yêu thích trải 
nghiệm cuộc sống, việc đó rất có ý nghĩa với 

Đức.” 
 

Anh Nguyễn Quý Đức, tình nguyện viên cố vấn truyền thông 
cho CLB Nhân Ái 



Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 

Các vòng tài trợ đều đi theo những bước sau: 

1. LIN kêu gọi tài trợ từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có mong 
muốn đóng góp nguồn lực để tạo ra một tác động lớn hơn. 

2. LIN kêu gọi đề xuất dự án từ các NPO, nêu chi tiết về yêu cầu và thời 
hạn, ba lần mỗi năm.  

3. Các đề xuất được xét duyệt bởi Ban Xét duyệt Dự án của LIN (gồm các 
tình nguyện viên và chuyên gia). Trong vòng tài trợ thứ hai, các đề 
xuất còn được lựa chọn thông qua vòng bình chọn trực tuyến hoặc tại 
sự kiện. 

4. Công bố tổ chức nhận tài trợ và chuyển giao quỹ. 

5. LIN giám sát các dự án và giúp các NPO báo cáo về tiến độ thực hiện.  

 

 

Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 
kết nối các nguồn lực để cùng hỗ trợ những 
tổ chức phi lợi nhuận địa phương đang giải 

quyết những vấn đề bức xúc nhất tại  
thành phố Hồ Chí Minh 

3 vòng tài trợ: 
 

2013 Vòng 1 Vòng 2 

Phát triển 

Tổ chức 

Vòng 3 

Vấn đề về  

Trẻ em 

MỞ 



Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 
Lợi ích cho các NPO và nhà tài trợ 

Đầu tư vào năng lực của các NPO và nhân viên 
Khi nhân viên NPO có thể thực hiện công việc tốt hơn, những 

người mà họ đang phục vụ cũng sẽ được hưởng lợi. Cung cấp nguồn quỹ thường xuyên 
Với những khoản tài trợ nhỏ được cấp mỗi năm ba lần, NPO có thời gian để 
lên kế hoạch và chuẩn bị bản đề xuất. 

Mang lại tính minh bạch như mong đợi  
Các tiêu chí hợp lệ rõ ràng, hướng dẫn báo cáo, tập huấn và 

tư vấn đảm bảo việc hiện thực hóa những ý tưởng hay. 

Kết nối các NPO với các nhà tài trợ khác 
Thông qua việc tham gia cùng các bên liên quan trong quá trình này, các NPO tiếp cận 
với một mạng lưới rộng hơn của những người ủng hộ tiềm năng.  

 

NPO địa phương 

Nhà tài trợ 
Quản trị tốt 

LIN được quản trị bởi một Hội đồng Quản trị và Tư vấn tình nguyện 
và được kiểm toán độc lập hàng năm bởi  Ernst & Young. 

Quản lý quỹ hiệu quả  
Đội ngũ LIN giám sát và báo cáo về tất cả các khoản đầu tư từ thiện đã được đưa vào. 

Mạng lưới kết nối 
Kết nối với những tài  trợ có chung một tầm nhìn về cộng 
đồng và muốn làm việc cùng những người khác. 

Chuyên môn 
Quá trình được quản lý bởi một đội ngũ giàu kinh nghiệm trong việc tạo quỹ 
và các chuyên gia trong những lĩnh vực chủ đề hỗ trợ đánh giá đề xuất dự án. 

Sự lựa chọn 
Những nhà tài trợ có mong muốn đóng góp dù ít hay nhiều sẽ 

nhận ra rằng họ có sự lựa chọn khi đầu tư vào một quỹ cộng đồng. 



Tổ chức nhận tài trợ (Vòng 1 & 3) 

VÒNG 3 

Tài trợ Phát triển Tổ chức 
Được tài trợ bởi Irish Aid, Đại sứ quán Ai-len 

 
• Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát nhận 29.036.000đ để 

xây dựng năng lực cho nhân viên và tình nguyện viên. 
 

• ICS (Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền cho người LGBT 
tại Việt Nam) nhận 30.000.000đ để tăng cường năng 
lực trong quản lý tài chính. 

 
      (Những) Tổ chức nhận tài trợ khác sẽ được công bố 

vào Quý 1 năm 2014. 

VÒNG 1 
Được tài trợ bởi Irish Aid, Đại sứ quán Ai-len 

 

• Ceporer Hóc Môn nhận 29.810.0000đ để tổ chức dịch vụ hỗ trợ 
trẻ em thiệt thòi ở Hóc Môn. 

 

• Mái ấm Thiên Ân nhận 30.000.000đ để hỗ trợ lợp mái chống 
nóng và chống thấm tại mái ấm. 

 

• Nhà SPI nhận 30.000.000đ để thực hiện dự án hỗ trợ cho thanh 
thiếu niên học nghề. 

 

• Nhóm Nụ Cười nhận 30.000.000đ để tổ chức hoạt động học vẽ 
cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

 

• Nhóm tình nguyện Tương lai Xanh cho Bé nhận 8.400.000đ để 
tổ chức chuỗi chương trình giáo dục cho học sinh tiểu học thông 
qua múa rối. 

 

• Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát nhận 25.000.000đ để tổ chức hội 
thảo tập huấn cho sinh viên kiến trúc có hoàn cảnh khó khăn. 

Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 



Giải Nhất:  
Ceporer Hóc Môn 

 Số tiền tài trợ: 150.000.000đ 
Ceporer Hóc Môn sử dụng khoản tài trợ để xây dựng 
một cây nước sạch giúp cải thiện chất lượng sống 
cho 161 trẻ (80 gia đình) ở Long Thuận (Long An), 
nơi nguồn nước hiện nay đã bị nhiễm phèn. 

Cây nước sạch 

Giáo trình điện tử cho trẻ khiếm thị 

Giải Ba:  
Trung tâm Đa ngữ Kim Từ Điển (KMDC) 

Số tiền tài trợ: 50.000.000đ 
KMDC sử dụng khoản tài trợ để sản xuất giáo trình điện 
tử Let„s Learn cho trẻ khiếm thị ở các mái ấm, CLB và 
trường học ở TP.HCM. Dự án nhằm mục đích cải thiện 
môi trường học tiếng Anh cho những trẻ em này, từ đó 
giúp các em tự lập trong việc tìm kiếm cơ hội học tập và 
làm việc tốt hơn trong tương lai. 

Tư vấn và tập huấn kỹ năng sống 

Giải Nhì:  
CLB CTXH Nhân Ái 

Số tiền tài trợ” 100.000.000đ 
Nhân Ái cung cấp dịch vụ tập huấn kỹ năng sống và tư 
vấn tâm lý cho những trẻ em thiệt thòi ở khu vực 
nghèo tại TP.HCM. Dự án nhắm đến việc giúp trẻ em 
tiếp thu kiến thức và kỹ năng sống cơ bản có thể giúp 
thay đổi hành vi, thái độ, hành động và cuối cùng là 
tương lai của các em. Nhóm thực hiện dự án cũng hy 
vọng có thể nâng cao nhận thức cho người dân trong 
cộng đồng và chính quyền về những thách thức mà 
những trẻ em này đang phải đối mặt.  

      • 39 nhà tài trợ tổ chức • 105 nhà tài trợ cá nhân • Được ủng hộ 300 triệu đồng 

Tổ chức nhận tài trợ (Vòng 2) 

Quỹ cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 



Nhận tài trợ: Tổ chức Cộng đồng Điếc Câm TP.HCM 
Với số tiền tài trợ 139.500.000đ, DCOH đã hỗ trợ: 
 

• 105 phụ nữ và 122 nam giới điếc câm. 
• 180 buổi tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh 

bị bạo hành, ngôn ngữ ký hiệu và các hoạt động khác 
trong chín tháng, từ tháng 1 đến tháng 9/2013.  

Tác động từ các tổ chức nhận tài trợ năm 2012 

Mục tiêu: Giảm tỷ lệ bị bạo hành gia đình đối 
với phụ nữ điếc câm có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhận tài trợ: Mạng lưới Tình Thân 
Với số tiền tài trợ 100.000.000đ, dự án Chị Hai đã giúp:  
 

• 4 phụ nữ trả hết nợ vay nặng lãi. 
• 91 phụ nữ mua sắm được phương tiện làm việc, quầy hàng, xe 

đạp hoặc đầu tư vào các hoạt động kinh doanh nhỏ.  
• 70 phụ nữ đã trả được khoản vay đầu tiên của họ. 
• Tập huấn cho nhóm 24 thành viên về tài chính hộ gia đình.  
• Chia sẻ giữa 164 phụ nữ về quản lý tài chính trong gia đình. 
• Những chị em trong mạng lưới có được sự tự chủ về tài chính, 

giúp cải thiện vị thế trong gia đình và mở rộng mạng lưới quan hệ 
trong xã hội.  

Mục tiêu: Cung cấp dịch vụ tín dụng vi mô và hỗ trợ 
cho phụ nữ sống trong khu vực nghèo ở Bình Thạnh, 

Gò Vấp và quận 8, TP HCM 

Mục tiêu: Trao quyền cho trẻ em gái thông qua  
tập huấn kỹ năng sống.  

Nhận tài trợ: Trung tâm Mồ côi Khánh Hội 
Với số tiền tài trợ 50.000.000đ, Khánh Hội đã cung cấp:  
 

• 12 buổi tập huấn cho 105 trẻ mồ côi về vệ sinh, sức khỏe và 
sức khỏe sinh sản, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, và các 
vấn đề liên quan đến tâm sinh lý tuổi dậy thì. 

• 2 buổi tập huấn cho 20 cha mẹ/người giám hộ.  
• Sau các buổi tập huấn, trẻ cho biết rằng chúng cảm thấy tự 

tin, cởi mởi và có nhêều kến thức hơn về cách  bảo vệ bản 
thân không bị quấy rối.  

• Sau các buổi tập huấn, người giám hộ cho viết rằng họ cảm 
thấy được trang bị tốt hơn để chăm sóc và hướng dẫn cho con 
cái ở tuổi vị thành niên.  
 

Quỹ cộng đồng  
Rút Ngắn Khoảng Cách 



Dịch vụ Tư vấn Từ thiện  
phát triển 
Tham vấn miễn phí 
LIN thường xuyên nhận và trả lời yêu cầu từ các nhà tài trợ về 
nhiều vấn đề đa dạng, từ pháp lý đến kinh nghiệm để giới thiệu 
chuyên gia và giới thiệu các tổ chức.  

 
Quản lý quỹ tài trợ 
LIN hỗ trợ các nhà tài trợ bằng việc quản lý quỹ hằng ngày, kế 
toán và báo cáo, giúp việc kết nối và hợp tác với các tổ chức nhận 
tài trợ trở nên dễ dàng hơn.  

 
Trao đổi thông tin và kinh nghiệm 
Thông qua việc trao đổi thông tin, LIN giúp các nhà tài trợ có 
thêm kiến thức, kỹ năng và nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng một 
cách phù hợp và hiệu quả hơn. 
 
  

Dù có hay không có viện trợ từ nước ngoài, việc tập 
trung vào sự phát triển lâu dài vẫn đòi hỏi phải nâng 
cao hiểu biết, cam kết, năng lực và sự hợp tác giữa các 
ngành nhằm đảm bảo sự phát triển hiệu quả, công 
bằng và bền vững ở Việt Nam. 



Dịch vụ Tư vấn Từ thiện phát triển 
Chúng tôi đã đạt được những gì 

125 
Tham vấn miễn phí cho các 

cá nhân, doanh nghiệp và cơ 
quan phát triển 

Một số tổ chức nhận dịch vụ Tư vấn Từ 
thiện Phát triển của LIN gồm có: 

Nhà tài trợ được tư vấn 
về các khoản tài trợ cho 

NPO trị giá 

17 

1 Thảo luận bàn tròn về hoạt động từ thiện 

„Nhóm 5giosang sử dụng dịch vụ tư vấn từ thiện phát triển 
của LIN để thu hút thêm tài trợ cho cúp bóng đá Hy vọng 
dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Là một nhóm tình 
nguyện chưa có tư cách pháp nhân, việc kêu gọi tài trợ đối 
với 5giosang là rất khó. Nhờ LIN làm tổ chức nhận tài trợ 
trung gian, chúng tôi đã có đủ nguồn quỹ để tổ chức giải đầu 
và  từ đó xây dựng uy tín với nhà tài trợ. LIN đã hỗ trợ chúng 
tôi kịp thời và linh hoạt trong việc giải ngân nên chúng tôi có 
thể nhận tiền tài trợ nhanh nhất có thể. Sự hỗ trợ của LIN rất 
quan trọng đối với các tổ chức như 5giosang để tìm kiếm 
nguồn tài trợ hiệu quả.‟ 

 
5giosang nhận khoản tài trợ từ các nhà tài trợ được tư vấn 

thông qua dịch vụ Tư vấn Từ thiện Phát triển của LIN 

Báo 
cáo 2 -Bản ghi nhớ của YKVN & LIN: Hoạt động gây quỹ của NPO tại 

Việt Nam  

-Tình hình hoạt động từ thiện tại Việt Nam 

2,18 tỷ đồng 



Đã từ lâu, các NPO Việt Nam cần hợp tác với nhau trên cơ sở 
lâu dài hơn và để kết nối với những bên liên quan đến từ nhiều 
ngành khác nhau. 
 
Hiểu được nhu cầu này, LIN đã tạo ra và tổ chức nhiều cơ hội 
kết nối và trao đổi đa dạng cho các NPO địa phương ở thành 
phố Hồ Chí Minh, bao gồm một diễn đàn trực tuyến, một cổng 
thông tin cho các NPO và cộng đồng và những sự kiện kết nối 
định kỳ giữa các NPO và/hoặc với những người khác trong cộng 
đồng như: Họp Nhóm Cố vấn NPO, Giờ vàng NGO-NPO, Café 
Buổi sáng dành cho NPO, Nhóm Nâng cao Năng lực phát triển 
TP.HCM, sự kiện thường niên Rút Ngắn Khoảng Cách, Ngày Tri 
ân Tình nguyện viên và Tiệc Tất niên.  

Xây dựng Mạng lưới 

Giờ vàng NGO-NPO, do LIN đồng tổ chức với Đông Tây Hội Ngộ, giúp đưa các 
cá nhân đang hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương và quốc tế đến với 
nhau để gặp gỡ và chia sẻ. 

Café Buổi sáng dành cho NPO 

Nhóm cố vấn NPO 



Xây dựng mạng lƣới giữa các NPO 

8 buổi Giờ vàng NGO-NPO 

2 café Buổi sáng dành cho NPO 

2 buổi họp nhóm Cố vấn NPO 

4 buổi họp nhóm Nâng cao năng lực 

phát triển TP.HCM 

 

Khởi động:  

Diễn đàn Thảo luận trực tuyến cho 
NPO 

Xây dựng Mạng lưới 
Thành tích trong năm 2013 

Xây dựng mạng lƣới với các bên 
liên quan 

4 sự kiện, > 500 ngƣời 

• Tiệc mừng nhà mới của LIN (Tháng 3) 

• Rút Ngắn Khoảng Cách (Tháng 9) 

• Sáng kiến vì Cộng đồng (Tháng 9) 

• Ngày Tri ân Tình nguyện viên (Tháng 12) 

 

Khởi động trang web mới:  

www.PhiLoiNhuan.org 

www.VietnamCauses.org 

  

http://www.philoinhuan.org/
http://www.VietnamCauses.org
http://www.VietnamCauses.org


Xây dựng Mạng lưới 
Năm 2013, LIN đã ra mắt một trang web mới! 

www.PhiLoiNhuan.org 
www.Vietnam Causes.org 

 

Trang mạng Phi Lợi Nhuận đi vào hoạt động từ tháng 10/2013 với mong muốn giúp những người dân 
thành phố Hồ Chí Minh hiểu thêm và tìm thấy những cách để đáp ứng nhu cầu địa phương.  
Phi Lợi Nhuận hỗ trợ việc chia sẻ thông tin hai chiều trong cộng đồng nhân đạo  và những sáng kiến 
phi lợi nhuận địa phương mà họ đang hỗ trợ. Khi vào trang web, người xem có thể tìm kiếm tổ chức 
bằng tên, địa điểm hay lĩnh vực hoạt động và biết những cách để tham gia hỗ trợ. 

68 
Tổ chức đăng ký 

(Tính đến tháng 1/2014) 

http://www.philoinhuan.org/
http://www.VietnamCauses.org
http://www.VietnamCauses.org
http://www.VietnamCauses.org
http://www.VietnamCauses.org


Nghiên cứu trường hợp về  
Xây dựng mạng lưới 
VID, Nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre 

Hoạt động tại tỉnh Bến Tre, VID thúc đẩy phát triển xã hội và cộng đồng bền vững 
tại Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua những hoạt động nghiên cứu và chia sẻ 
thông tin. 
 

Qua các hoạt động kết nối của LIN, đặc biệt là sự kiện Rút Ngắn Khoảng Cách 
tháng 9/2013, VID đã kết nối với bà Ann Phua, Chủ tịch của Quỹ Hemisphere, một 
tổ chức cũng tập trung vào phát triển môi trường và xã hội.  
 

Sự kiện Rút Ngắn Khoảng Cách cũng truyền cảm hứng cho VID để hợp tác cùng 
một tổ chức khác là Ceporer Hóc Môn, tổ chức đạt giải nhất và giành được khoản 
tài trợ 150 triệu từ Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách. Hai tổ chức đã tìm thấy 
một tầm nhìn chung và hướng đến việc cùng hợp tác để giải quyết những vấn đề 
xã hội và môi trường tại Long An.  
 

Cho đến nay, hai tổ chức đã tiến hành nghiên cứu về điều kiện nước sạch ở hai ấp 
nhỏ tại tỉnh Long An. 
 
 

Dịch vụ của LIN cho phép kết nối với nhà tài trợ 
và giữa các NPO với nhau 

“Các hoạt động kết nối của LIN rất hữu ích. Chúng 
mang những ý tưởng, dự án và các NPO lại với nhau vì 
một mục tiêu chung là củng cố nguồn lực cho phát triển 
cộng đồng. Tôi ngưỡng mộ việc LIN tổ chức được 
những hoạt động kết nối hiệu quả thế này.” 
 
- Ông Phạm Văn Luân, Lãnh đạo của VID Bến Tre 



Đi vào hoạt động từ năm 2012 và mở cửa mỗi tháng một lần 
vào Chủ nhật, cửa hàng đồ cũ này đã mang đến cho nhân viên, 
tình nguyện viên, người hưởng lợi của các tổ chức phi lợi nhuận 
và những người dân thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh 
cơ hội mua được những món đồ cũ (quần áo, sách, đồ dùng gia 
đình) với mức giá thấp (chỉ từ 5.000đ) 
 
“Cửa hàng Cơ hội thứ hai hiện trở thành người bạn thân thiết của người 
lao động có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố.” 
 

Báo Tuổi Trẻ 
“Ấm lòng với cửa hàng Cơ hội thứ hai” (2014) 

Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai 

Niềm vui của khách hàng khi tìm được một chiếc quần ưng ý cho  
con trai của chị 

http://tuoitre.vn/nhip-song-tre/588291/am-long-voi-cua-hang-co-hoi-thu-hai.html
http://tuoitre.vn/nhip-song-tre/588291/am-long-voi-cua-hang-co-hoi-thu-hai.html


Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai 
Nhìn lại năm 2013 

12 
Buổi bán hàng 

700 
Khách hàng 

76  
triệu đồng 

Trong năm 2013, Cửa hàng 
Cơ Hội Thứ Hai đã được mở 
rộng, lắp thêm máy lạnh và 
đa dạng hóa các mặt hàng, 

nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Con mua vòng tay tặng bà! 

Một khách hàng là chú bán đậu phộng 
ngay hẻm ở văn phòng LIN. 

Cuối cùng cũng tìm 
được một chiếc áo 
khoác vừa với bà! 

Một TNV đang hỏi thăm khách hàng.  

„Giá chỉ rẻ bằng một chén tàu hũ...‟ 

Các TNV đang soạn và sắp xếp đồ cho buổi 
bán hàng. 



THÔNG TIN TÀI CHÍNH 

4,8 tỉ đồng Tổng số tiền tài trợ 

Phân tích Chi phí 
(Không bao gồm đóng góp hiện vật) 

Tiền tài trợ cho chi phí  
Điều hành Chương trình  

 

Lương (73%) 1 tỉ 

Thuê văn phòng (12%) 171 triệu 

Quá cảnh, các tiện ích và 
xây dựng đội ngũ (6%) 

80 triệu 

Thiết bị (5%) 73 triệu 

Dịch vụ bên ngoài (2%) 30 triệu 

Thuế và phí (2%) 29 triệu 

Văn phòng phẩm (1%)  7 triệu 

Tổng giá trị đóng góp hiện vật: 5,8 tỉ đồng 

Cá nhân 
7% 

Hoạt động 
tạo thu nhập 

10% 

Cơ quan 
 viện trợ 

 phát triển  
quốc tế  

66% INGO/VNPO 
7% 

Doanh nghiệp 
10% 

 

Chương trình 
94% 

Quản  

lý 

5% 

Gây quỹ 

1% 



Cảm ơn các nhà tài trợ của LIN 

125 
Nhà tài trợ 

Chân thành cảm ơn tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã đóng góp cho LIN trong năm 2013!  

Chúng tôi có được những thành thích này là nhờ vào sự hỗ trợ của các bạn! 

2.853.800.000   

Những nhà tài trợ lớn nhất trong năm 2013 NHỮNG NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH 

Những nhà tài trợ chính hỗ trợ chi 
phí vận hành của LIN (lương nhân 
viên, thiết bị văn phòng, thuê văn 
phòng và những tiện ích). Nếu 
không có sự hỗ trợ của họ, chúng 
tôi sẽ không thể thực hiện những 
chương trình của mình. 

80% 

27 nhà tài trợ chi trả 80% chi phí 
vận hành của LIN 

 
Số còn lại được chi trả từ hoạt động tạo 
thu nhập của LIN và lãi suất ngân hàng. 

VND 

379.800.000   VND 

298 khoản tài trợ hiện vật cho LIN! 

VND 

VND 

VND 

316.181.000   

105.000.000 

85.500.000 

60.000.000 VND 

51.880.000 VND 

42.000.000 

32.000.000 

31.500.000 

31.500.000 
Ông Nguyễn Hoàng Bảo  

và bà Nguyễn Thanh Phương 

Judith C. Zesiger  

Family Foundation 

VND 

VND 

VND 

VND 

Cá nhân 

Doanh nghiệp 

Cơ quan viện trợ song phương/đa phương 

INGO &VNPOs 



BrandMaker 

C. Melcher GmbH Vietnam 

Câu lạc bộ Saigon Pony Club 

Câu lạc bộ thể hình Nicky's Zumba 

Chuỗi nhà hàng Wrap and Roll 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy 

Công ty CP dịch vụ Cà Phê Cao Nguyên (Highlands) 

Công ty phim Blah Blah (Blah Blah Films) 

Công ty Thiết kế Web ViiVue 

Công ty TNHH ADEN Service Vietnam 

Công ty TNHH Hệ Thống Âm Thanh Sài Gòn 

Công ty TNHH Nike Việt Nam 

Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca-Cola Việt Nam 

Công ty TNHH Thiện Tâm Hƣơng 

Công ty TNHH Truyền thông Mega Star 

Công ty Tƣ vấn Đầu tƣ và Phát triển Alpha Media 

ECO-Vietnam Group 

Ernst & Young Vietnam Ltd. 

Exotissimo 

Fine Wines 

 

Học Viện Yola 

Horizon Capital Group 

L'Oreal/ Vichy Laboratories 

Levi's  

Mariposa Fashion 

MMSoft Ltd. Company 

Nhà hàng BBQ Garden 

Nhà hàng Xu 

Nhóm Nụ Cƣời (Smile Group) 

Out-2 Studio 

RMIT 

Scott & Binh's Restaurant 

Sheraton Nha Trang Resort and Spa 

Shri Restaurant & Lounge 

Spa La Viet 

Sudest-DongNam Production 

Tạp Chí Asia Life 

Tạp chí Ơi Việt Nam 

Tạp chí The Word 

TechSoupAsia 

Thien Tam Huong 

Tiệm bánh Tiramisu Miss Khƣơng 

Trung tam Anh ngu ILA 

Trung tâm Yoga Shri 

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi 

trƣờng (ISEE) 

ViiVue 

VINO 

YKVN 

Yoga Living 

Yves Rocher France 

Zalora 

Charity Cabaret Committee 

Công ty CP dịch vụ Cà Phê Cao Nguyên (Highlands Coffee Joint Stock Company) 

Công ty Cổ phần Kinh Đô 

Công ty Ireka Corporation Berhad 

Công ty TNHH Pharmachem 

Công ty TNHH Tài Chính PPF Việt Nam (Home Credit) 

ECO-Vietnam Group 

Give2Asia 

Global Fund for Community Foundations (GFCF) - funds transferred in 2012 

Global Giving 

HeartSaysFreeMove 

Intel Vietnam - funds transferred in 2012 

Irish Aid, Embassy of Ireland 

Judith C. Zesiger Family Foundation 

Nguyện Ƣớc Xanh 

OgilvyOne Worldwide Vietnam 

Shiseido 

SISD 

SIT World Learning 

Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã (AWO) 

Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền  

vững (MSD) 

United Nations Volunteer Programme (UNV) 

US Consulate General in HCMC 

VISA International 

ViiVue 

Asian Tigers Mobility 

Au Parc (under The Refinery) 

Austin Home 

Australian Center for Education and Training 

Bakery by Sweet + Sour 

Ben Thanh Art & Frame 

CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC TÀI TRỢ NĂM 2013 



CÁC NHÀ TÀI TRỢ CÁ NHÂN NĂM 2013 

Elizabeth Fisher 

Emily Kunen 

Gary Hayton 

George Ehrlich 

Isom Betsy  

Jane Li 

Joseph Noteboom 

Kate Anderson 

Kathleen Peoples 

Kenneth Bench 

Kham & Dana Doan 

Lai Hong Vy 

Le Khac Huy 

Mimi Vu 

Ngo Quynh Nhu 

Nguyen Hoang B. Dung 

Nguyen Ngoc Thien 

Nguyen Pham Tuong Uyen 

Nguyen Thi Kieu Hoa 

Nguyen Thi Ngoc Huyen 

Nguyen Thi Thanh Truc 

Nguyen Thu Ha 

Peter De Rooij 

Pham Quynh Nhu 

Pham Thanh Thuy Vy 

Pier Laurenza 

Quynh An Nguyen 

Robin King-Austin 

Sarah Jubb 

Tran Ngan Giang 

Tran Ngoc Thao 

Tran Phuong Nam  

Tran Thi Bao Ngoc 

Tran Thi Thanh Huong and Eli Mazur 

Velda Marini 

Vu Ngoc Tra 

Alexis Bidermann 

Amaury Le Blan 

Andrew Miller 

Anh-Thu Truong 

Anonymous (8) 

Anya Kuznetsova & 

Friends 

Barbara Dong 

Bui Van Phu 

Carol M Fox 

Catherine Burns 

Chau Ta 

Chello W B Allen 

Christine Nguyen 

Christopher Butler 

Christopher James Sall 

Colin Nayler 

Dam Thi Nga 

Dam Thuy Nga 

Dang Nguyen Quynh Anh 

Dang Thi Ngoc Dung 

Daniel Acosta 

Dao Thao Thi Ngoc 

Doug Ostertag 

Dr. Ngo Van Hieu 

Duc Hieu Tran 

Ed Kopkas 

Eli Mazur & Huong Tran 

Elizabeth Rose Daly 

Elynn Walter 

Emily Lam 

Fancy Ku 

Ho Thi My Diem 

Hoang Thanh Tung 

Huu Phan 

Huynh Thi Yen 

Huynh Thy Thi Anh 

Huynh Xuan Thao 

Jaclyn Luo 

Jeffrey Carleton Emerson 

Jocelyn Tran & Mr. Toan 

Nguyen 

Jonathan Hwang 

Kate Lam 

Kenneth Bench 

Kevin Dang 

Kham & Dana Doan 

Khau Hong Nguyen 

Kimberly Hoang 

Ksenia Dmitrieva 

Lai Hong Vy 

Lam Bao Quang 

Lam Quynh Anh 

Landon Carnie & Friends 

Laura Phan 

Le Khac Vy 

Le Thi Bang Tam 

Leah Raney 

Leann Luong & Friends 

Linh Taylor 

Margaret Shea 

Mary Shea 

Matthew Stoeckle 

Mdm. Le Thi Bang Tam 

Mike Doan 

My Nguyen 

Nancy Rubin 

Ngo Anh Thi Kim 

Ngo Quynh Nhu 

Nguyen Bao Phuong 

Nguyen Duc Thuy Anh 

Nguyen Ha Kim Khanh 

Nguyen Ha Thi Khanh 

Nguyen Hoang Bao & 

Nguyen Thanh Phuong 

Nguyen Quynh Anh 

Nguyen Thi Ngoc Lan 

Nguyen Thi Tuyet Lan 

Nguyen Tran Hoang Anh 

Noel Nguyen 

Paul, Uyen and Om Finnis 

Pham Bao Khanh Do 

Pham Minh Tri 

Pham Phuong Linh 

Pham Quang Khanh Tram 

"Pham Thi Thanh Hang  

""25th High School 

Reunion""" 

Pham Thuy Dinh Ngoc Amy 

Phan Thi My Hoa 

Phoebe Truong 

Phuong Nguyen 

Quynh An Nguyen 

 

 

 

 

Quynh Anh Dang 

Nguyen 

Rachael Carson 

Rainer Otto 

Ray Nayler 

Suzanne Shea 

Suzy Hill 

Ta Hoa B. Thi Thanh 

Taiki Dang 

Thai Thanh Son 

Than Thinh Xuan 

Thanyachat Auttanukune 

Thuy Dinh Ngoc Pham 

Thuy Le 

Tram Do 

Tram M Nguyen 

Tran Dao Quyen 

Tran Ngoc Thien 

Tran Ngoc Tran 

 

 

Tran Phuong Khanh Nguyen 

Tran Thi Lien Hoa 

Tran Thi My Tu 

Tran Thi Phuong Ngan 

Tran Thi Thu Phuong 

Trinh Nguyen 

Truong Le Bao Minh 

Vannie Ho 

Vinh Tran 

Andy & Betsy Allen 

Andy Allen  

Angeline Chua 

Anya Kuznetsova  

Arshard Marikka 

Brian Nguyen 

Cindy Enriquez 

David Person 

Diane Nguyen 



Gặp gỡ đội ngũ LIN 

Đỗ Thị Phương Anh 
Kế toán 

Nguyễn Thu Hà 
Cố vấn Nhân sự 
(Tình nguyện) 

Phạm Trường Sơn 
Phó giám đốc &  
Điều phối NPO 

Phan Thị Bảo Thư 
Trợ lý dự án 

 
Doan, Dana R. H. 
Cố vấn Chiến lược 

 (Tình nguyện) 
 

Ngô Quỳnh Như 
Giám đốc  

(Tình nguyện) 

Pham, Elizabeth  
Giám đốc Tư vấn 

Lại Hồng Vy 
Điều phối Truyền thông 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 
Quản lý văn phòng & 

Điều phối TNV 

Trần Ngọc Trân 
Kế toán trưởng 
(Tình nguyện 

432 

Là số trái dừa 
được nhân viên 
LIN tiêu thụ 
trong năm 2013 

4 
Nhân viên  
có thể nói 

Tiếng Việt, tiếng 
Hoa, tiếng Anh & 
tiếng Tây Ban Nha 

Nhân viên 
mang bữa 

trưa 

3 

5 ngày mỗi tuần 

7 
2 đàn  

3 

1 

14 17 ly trà 

mỗi tuần. 

20 

Tình nguyện 
và/hoặc đóng 

góp cho 

tổ chức.  

"Việc ta cho đi 
nhiều như thế 

nào không quan 
trọng, quan trọng 

là ta đặt bao 
nhiêu tình yêu 

của mình vào sự 
cho đi đó." 



Hội đồng Cố vấn của LIN 
(Thứ sắp xếp theo tên và họ) 

Bà Trần Thị Thanh Hương 
Thành viên, HĐQT LIN 
Nhà báo, Saigon Times 

Bà Đặng Thị Ngọc Dung 
Trưởng phòng Bảo hiểm đã nghỉ hưu, 
Ngân hàng Thương mại 
Ngân hàng Credit Agricole Corporate & 
Investment, chi nhánh HCM 

Bà Đỗ Thị Như Tâm 
Quản lý CSR 
Công ty Columbia Sportswear 

Ông Lâm Bảo Quang 
Nhân viên 
International Finance Corporation (IFC) 

Bà Lê Thị Băng Tâm 
Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng HD  
Thành viên HĐQT, Vinamilk 
Cựu Chủ tịch, Tổng Công ty Đầu tư 
Vốn Nhà nước 
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính 

Bà Ngô Quỳnh Như 
Luật sư Pháp lý, Horizon Capital Advisors 
Thành viên, Hiệp hội Luật sư TP.HCM 
Thành viên, Hiệp hội Luật Châu Á và Thái 
Bình Dương 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Quản lý Nhân sự và Trợ lý Điều hành 
Horizon Capital Group 

Bà Nguyễn Trần Hoàng Anh 
Chủ tịch, HĐQT của LIN 
Giám đốc Truyền thông, Trưởng 
phòng Quan hệ Công chúng 
Brandmaker Ltd. Vietnam 

Bà Trần Bảo Ngọc 
Giám đốc Phát triển Kinh doanh 
C. Melchers GmbH & Co. Vietnam 

Bà Dana R.H. Đoàn 
Cố vấn Chiến lược, LIN 
Thành viên HĐQT,  SEO-Vietnam 
Thành viên HĐQT, AIESEC FTU 
Cố vấn, Saigon Children‟s Charity,  
Làm việc với những chương trình khác 

Ông Đoàn Mạnh Khâm 
Giám đốc Điều hành 
Horizon Capital Group 

Giáo sư Hà Xuân Trừng 
Thành viên, Hội đồng Cố vấn LIN  
Cố vấn cấp cao, Đại học Hawaii ở Manoa 
- Chương trình MBA tại TP.HCM 
Cố vấn Chính sách và Phát triển kinh 
doanh, The OPV Group 

Ông Mazur, Eli Angel 
Thành viên, Hội đồng Cố vấn LIN  
Luật sư, YKVN 

Giáo sư Sidel, Mark 
Thành viên, Hội đồng Cố vấn LIN  
Doyle-Bascom Giáo sư Luật và Chính 
sách công, Đại học  Wisconsin-Madison 
Chuyên gia tư vấn, CIDA 

Ông Zesiger, Carey 
Thành viên, Hội đồng Cố vấn LIN  
Giám đốc Phát triển, Global Standards 
Doanh nhân và Chuyên gia tư vấn CSR 

Hội đồng Quản trị của LIN 



Bạn muốn hỗ trợ LIN trong năm 2014? 

Nhấp chuột vào một trong hai link sau để bắt đầu: 

Tình nguyện Tài trợ  

Cảm ơn! 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=10&section=volunteer
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=14&section=donor


Donate 

Trung tâm Hỗ trợ  Phát triển Cộng đồng LIN là một tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận, phi chính phủ của Việt Nam 
 Quyết định số 741/QD-LHH (26/5/2009), Giấy phép của Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam số A-840 (29/6/2009) Bộ Khoa học và Công nghệ 
 

Địa chỉ: 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Twitter: @LINCenter   

 
Facebook.com/LINCenter 

Email: info@linvn.org 

Websites: www.linvn.org, www.PhiLoiNhuan.org, www.VietnamCauses.org  

Tel: +84 (8) 3512-0092 

http://www.Facebook.com/LINCenter
http://www.Facebook.com/LINCenter
http://www.linvn.org
http://www.philoinhuan.org/
http://www.vietnamcauses.org/

