Nhịp Cầu
THÁNG 12/2009

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Khóa tập huấn kế toán dành cho các tổ chức phi lợi nhuận
Khóa tập huấn quản lý kế
toán và tài chánh lần 2,
ngày 05/12/2009 do cô Lý
và anh Huy, là người có
kinh nghiệm làm kiểm toán
cho các tổ chức phi chính
phủ quốc tế và trong nước
tham gia.
Hai hướng dẫn viên đã tận
tình hướng dẫn các vấn đề
quản lý tài chánh, thuế và
luật lao động đang được
các tổ chức phi lợi nhuận
rất quan tâm.
Qua hai khóa tập huấn,
chúng tôi nhận thấy các tổ
Các tham dự viên khóa tập huấn chụp hình cùng giảng viên
chức phi lợi nhuận thường
sử dụng cách quản lý tài chánh gọn nhẹ và chưa chú trọng nhiều đến các vấn đề thuế
xuất, do các tổ chức còn ở mô hình nhỏ, mang tính chất một tổ chức từ thiện.
Trung tâm LIN hy vọng khóa tập huấn này sẽ giúp cho các tổ chức hoàn thiện quy
trình quản lý tài chánh của mình.
(Hình ảnh khóa tập huấn quản lý tài chánh)

Nhu cầu Tình nguyện viên chuyên môn:
Hiện tại Trung tâm LIN vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các tình nguyện viên chuyên môn
hỗ trợ những tổ chức phi lợi nhuận trong năm 2010. Vị trí tìm kiếm rất đa dạng từ
người có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch đến người có kỹ năng vi tính. Nhấp chuột vào
Tình nguyện viên chuyên môn để có thông tin chi tiết.
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Thông tin cập nhật về Câu Lạc Bộ Mạnh Thường Quân

Thành viên CLB Empower

Hai CLB mạnh thường quân
Empower và Sao Bắc Đẩu đã tham
gia lần họp mặt thứ hai để thảo luận
phương hướng và mục tiêu của
CLB nhằm quyết định sử dụng số
tiền đóng góp từ các thành viên
CLB vào vấn đề gì từ đó xem
những tổ chức nào thích hợp với
vấn đề này. Cuộc họp đã được tổ
chức vào ngày 15/12/2009 (CLB
Empower) và 22/12/2009 (CLB Sao
Bắc Đẩu).
Bạn quan tâm và mong muốn
tham gia Câu lạc bộ Mạnh
thường quân LIN? Mặc dù đã bỏ
lỡ hai buổi họp, bạn cũng có thể
tham gia lần họp tới vào tháng
01/2010 để tìm hiểu và có cơ hội
giao lưu, chia sẻ với chúng tôi và
biết đâu bạn sẽ tạo ra Câu lạc bộ
cho chính bạn cùng bạn bè mình.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có
thêm thông tin qua email
Donor@LINvn.org

Buổi họp mặt CLB Sao Bắc Đẩu

(Hình ảnh liên quan: CLB Mạnh thường
quân LIN, CLB Sao Bắc Đẩu, CLB
Empower)

Hoạt động từ thiện trong doanh nghiệp TP.HCM
Bản báo cáo nghiên cứu họat động từ thiện trong doanh nghiệp được Trung
tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN thực hiện đã có bản dịch tiếng Việt và
được đưa trên website của chúng tôi, các Anh/Chị có thể kết nối bằng cách nhấp
chuột vào Từ Thiện Doanh Nghiệp để tải bản báo cáo này.
Chúng tôi rất hân hạnh được biết suy nghĩ cũng như phản hồi của bạn khi
đọc bản báo cáo này. Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của Anh/Chị tại:
info@LINvn.org.
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Tiệc vinh danh Tình nguyện viên LIN
Nhân sự kiện ngày Quốc tế
Tình nguyện viên 5/12 hàng
năm, Trung tâm LIN đã tổ
chức buổi tiệc vinh danh
những tình nguyện viên đã,
đang và sẽ đóng góp công
sức, thời gian của mình hỗ
trợ Trung tâm LIN và các tổ
chức phi lợi nhuận địa
phương.
Hai tình nguyện viên LIN là
cô Ngọc và anh Việt đã bàn
bạc và lên chương trình cho
Các TNV LIN tham gia buổi tiệc chụp hình lưu niệm.
buổi họp mặt này nhằm giúp
các tình nguyện viên chia sẻ
những kỷ niệm khó quên của mình trong vai trò làm tình nguyện viên cũng như tham
gia nhiệt tình trong các trò chơi xếp giấy, đúng hay sai và đạp bong bóng.
Chân thành cảm ơn trường quốc tế International School đã cho Trung tâm LIN mượn
mặt bằng tổ chức buổi tiệc này.
(Hình ảnh của buổi tiệc vinh danh Tình nguyện viên LIN)

Thông tin về vòng tài trợ 2010
của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Û Vòng tài trợ đợt I năm 2010 đã được Ban cố vấn tài trợ của LIN xét duyệt.
Chúng tôi sẽ thông tin cho các dự án được nhận tài trợ ở vòng này, các đề xuất dự
án gởi chậm hay chưa hoàn tất quy trình làm đối tác của Trung tâm LIN sẽ được xét
duyệt tài trợ ở đợt II.
Û Vòng tài trợ đợt II của LIN sẽ tiếp tục nhận Hồ sơ xin tài trợ từ nay cho
đến 01/03/2010.
Lưu ý: Các tổ chức phi lợi nhuận mong muốn nhận tài trợ bước đầu phải là một
trong những đối tác của chúng tôi thông qua việc điền đẩy đủ thông tin trong Đơn
yêu cầu cộng tác và gởi về Trung tâm LIN. Sau đó, chúng tôi sẽ gởi Đơn yêu cầu
tài trợ cho các tổ chức có nhu cầu cần tài trợ từ Trung tâm LIN.
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Hoạt động kết nối tài trợ và cộng đồng của Trung tâm LIN
Thông qua giới thiệu của Trung
tâm LIN, ngày 23/12/2009 , Câu
lạc bộ (CLB) quốc tế thuộc
trường Đại học RMIT đã chọn
và hỗ trợ khoản tiền là
8.650.000 đồng cho Nhà dưỡng
lão tình thương Vinh Sơn (quận
Bình Thạnh) nhằm hỗ trợ một
phần kinh phí giúp các hoạt
động chăm sóc các cụ già neo
đơn ở đây.
Đây là số tiền quyên góp từ
thiện của CLB quốc tế trường
đại học RMIT nhân dịp lễ
Các sinh viên ĐH RMIT trao tiền hỗ trợ cho Vinh Sơn
Halloween vừa qua. Đại diện
cho trường, cô Fiona (điều phối viên phụ trách phát triển cộng đồng), anh Huy (chủ
nhiệm CLB quốc tế) cùng bốn sinh viên trường đã đến trao quà và tiền cho sơ Huệ (đại
diện nhà dưỡng lão Vinh Sơn). Các bạn cũng đã tìm hiểu hoạt động và trực tiếp thăm
hỏi, động viên các cụ sống tại đây.
Đây là một trong những hoạt động của Trung tâm LIN nhằm nối kết các cá nhân/nhóm
từ thiện trong việc hỗ trợ các tổ chức có hoạt động thiết thực tại cộng đồng.
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Hoạt động tháng tới
• Họp mặt tình nguyện viên LIN vào Chủ Nhật 24/01/2010: Buổi họp mặt sẽ có sự
tham gia chia sẻ kinh nghiệm của tình nguyện viên LIN và phần trình bày của
một tổ chức phi lợi nhuận đối tác của chúng tôi về tình hình Trẻ em tại TP.HCM.
Các bạn tình nguyện viên mong muốn tham dự buổi họp mặt này vui lòng đăng
ký tại đây. Chúng tôi sẽ gởi địa điểm tham dự qua email cho Anh/Chị.
• Họp mặt hai Câu lạc bộ Mạnh thường quân LIN (Empower và Sao Bắc Đẩu) lần
thứ III vào giữa tháng 01/2010. Đây là cuộc họp nhằm giúp CLB quyết định sẽ
tiến hành tài trợ cho tổ chức nào và cách thức tài trợ cũng như lượng giá ra sao.

Thông tin:
Các Anh/Chị và các Bạn mong muốn nhận được bản tin LIN NHỊP CẦU và các
thông tin hoạt động của Trung tâm LIN, xin vui lòng email cho A. Sơn, điều phối
viên chương trình cộng đồng, tại son@linvn.org.
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Nối Kết Cộng Đồng Phi Lợi Nhuận
•

Dự án Tương Lai (trực thuộc Hội bảo trợ trẻ em TP.HCM) đang tuyển trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn tham gia các lớp học tiếng Anh. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr.
Trần Minh Hải theo số điện thoại 0989393246 hay email tranminhhai@inbox.com

•

Chiêu sinh lớp uốn tóc, trang điểm và làm móng cho Thanh thiếu niên TP.HCM có
hoàn cảnh khó khăn (15 – 19 tuổi, ưu tiên học viên tại Q.4). Các học viên sẽ được hỗ
trợ học phí để theo học các lớp tại trường Thăng Long và sẽ được giới thiệu việc làm
sau khi hoàn tất khóa học. Chi tiết như sau:
+ Thời gian đào tạo: 1.5 năm
+ Giờ học:
Thứ 2, thứ 6 từ 8h00 - 11h30 và 14h00 – 16h30
Thứ 3, thứ 5 từ 8h00 - 11h30 và 14h00 – 16h30
+ Khóa học bắt đầu: ngày 08 tháng 03 năm 2010
+ Hạn chót đăng ký: 25/02/2010
+ Địa điểm học: Trường Thăng Long, 129F/63A Nguyễn Hữu Hào, P9, Q4
(nằm ở phía sau trường THCS Chi Lăng Q4, gần Chùa Bồ Đề)
Học sinh đăng ký tại văn phòng trường. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cô Oanh hay
cô Cúc theo số điện thoại 38 262 713.

•

Nhóm VID Bến Tre đang có các hoạt động thu hút tình nguyện viên cũng như tìm
kiếm nhà tài trợ hỗ trợ các hoạt động của nhóm. Vui lòng truy cập website của nhóm
www.attp.xudua.com hay liên hệ trực tiếp với anh Luân pvluan8@yahoo.com hay Thùy
Trâm phamthuythuytram95@yahoo.com.vn để biết thêm chi tiết hoạt động.

•

Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật Maison-chance (www.maison-chance.org) đang
tìm một tình nguyện viên dạy nhạc, múa và hát cho các em bậc tiểu học. Nếu
Anh/Chị và các Bạn tình nguyện viên có khả năng cũng như mong muốn hỗ trợ các em,
xin vui lòng liên hệ Giang tại giangtran@maison-chance.org

Ban biên tập LIN NHỊP CẦU, số 71 – 75 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM – ĐT: (84 8) 38246091
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