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Được tài trợ bởi Horizon Capital 
Group, vào ngày 15/09/2009 Trung 
tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng 
LIN đã tổ chức buổi hội thảo “Thành 
lập tổ chức phi lợi nhuận tại Việt 
Nam: khung pháp lý và thực tiển”. 
Hội thảo quy tụ hơn 50 đại biểu t
dự gồm: đại diện tổ chức phi lợi 
nhuận (NPOs), tổ chức phi chính phủ
(NGOs), Liên hiệp các hội khoa học 
kỹ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị TP.HCM và nhiều doanh nghiệp hoạt động tại TP.HCM đến để nghe trình bày và thảo 
luận về khung pháp lý của việc thành lập tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam. Hơn 20 câu hỏi 
thực tế được các đại biểu đặt ra cho ba chuyên gia đã nói lên tính chất quan trọng của hội thảo
đồng thời qua đó cho thấy một nhu cầu rất lớn về tính pháp lý của các tổ chức phi lợi nhuận 
hoạt động tại Việt Nam. 

ham 

 

 

Tiếp theo thành công của hội thảo lần này, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng LIN sẽ 
tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề khác với mục tiêu tăng cường năng lực cho các tổ chức 
phi lợi nhuận tại Việt Nam. 

(Theo LIN website www.LINvn.org) 

 Hoạt động tháng tới 

• Vào ngày 08/10/2009, Trung tâm LIN sẽ tổ chức buổi gặp mặt các tình nguyện viên 
đã từng cộng tác với LIN và các bạn có ý định muốn cộng tác với LIN trong vai trò 
tình nguyện viên chuyên môn hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận cộng đồng. Nếu bạn 
chưa có ý định hay có ý định hỗ trợ cộng đồng thì đây là cơ hội thích hợp để tham gia. 
Buổi gặp mặt sẽ được tổ chức lúc 19h00 – 20h30, tại cà phê Một Thuở, 209 Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, P.7, Q.3. Để đăng ký tham dự vui lòng liên hệ theo địa chỉ email 
volunteer@LINvn.org hay số điện thoại 38246091 (gặp Sơn). Trung tâm LIN rất mong 
được cộng tác với tất cả các bạn. 

 

http://linfoundation.wordpress.com/2009/09/18/h%e1%bb%99i-th%e1%ba%a3o-thanh-l%e1%ba%adp-t%e1%bb%95-ch%e1%bb%a9c-phi-l%e1%bb%a3i-nhu%e1%ba%adn-t%e1%ba%a1i-vi%e1%bb%87t-nam-khung-phap-ly-va-th%e1%bb%b1c-ti%e1%bb%83n/
http://linfoundation.wordpress.com/2009/09/18/h%e1%bb%99i-th%e1%ba%a3o-thanh-l%e1%ba%adp-t%e1%bb%95-ch%e1%bb%a9c-phi-l%e1%bb%a3i-nhu%e1%ba%adn-t%e1%ba%a1i-vi%e1%bb%87t-nam-khung-phap-ly-va-th%e1%bb%b1c-ti%e1%bb%83n/
http://linfoundation.wordpress.com/2009/09/18/h%e1%bb%99i-th%e1%ba%a3o-thanh-l%e1%ba%adp-t%e1%bb%95-ch%e1%bb%a9c-phi-l%e1%bb%a3i-nhu%e1%ba%adn-t%e1%ba%a1i-vi%e1%bb%87t-nam-khung-phap-ly-va-th%e1%bb%b1c-ti%e1%bb%83n/
http://www.linvn.org/
mailto:volunteer@LINvn.org


• Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng 
đồng LIN đã có trên facebook với mục 
tiêu thông tin mọi hoạt động của LIN 
đến với các tình nguyện viên, tổ chức 
phi lợi nhuận, các nhà hảo tâm cũng 
như tất cả mọi người quan tâm đến 
hoạt động nhân đạo và phát triển cộng 
đồng. Bạn có thể kết nối theo đường 
dẫn sau: 
http://www.facebook.com/LINCenter 

để vào trang này. Nếu bạn đã có tài 
khoản trong facebook thì hãy click chuột vào Become a fan để trở thành thành viên của 
LIN facebook và nhận được những thông tin từ các hoạt động của LIN. 

LIN chào đón tất cả các bạn tham gia vào trang Facebook này và giới thiệu cho bạn bè 
khác cùng tham gia để tạo một môi trường thiện nguyện, bác ái nhằm hỗ trợ sự phát 
triển bền vững của các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam. 

 

• Buổi ra mắt Câu lạc bộ Mạnh thường quân của LIN vào ngày 20/10/2009 
và 22/10/2009 

 
Hãy cùng tham gia với các mạnh thường quân để hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận đang 
hàng ngày “dấn thân” vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng! Bạn có 
hứng thú hay quan tâm đến việc cùng góp tiền để tạo một ngân quỹ lớn?  
Bạn có muốn sự giúp đỡ của mình đến được với người dân trong cộng 
đồng? Bạn có muốn trở thành một nhà tài trợ chiến lược? Nếu bạn trả lời 
“Có” cho bất kỳ câu hỏi nào trên đây, xin hãy vui lòng tham gia Câu lạc bộ Mạnh 
thường quân. 
 
Câu lạc bộ Mạnh thường quân là gì? Câu lạc bộ (CLB) Mạnh thường quân là một 
cách bài tỏ lòng bác ái và nhân đạo. Đó là một nhóm các cá nhân đóng góp tiền 
hay vật chất nhằm tạo ra nguồn quỹ cho mục đích hỗ trợ cộng đồng, đồng thời 
nâng cao nhận thức và cam kết trong công tác từ thiện. Thành viên của CLB đóng 
góp tiền của mình và cùng nhau quyết định sử dụng số tiền này ở đâu, vào mục 
đích gì. 
 
Thật dễ dàng để tham gia Câu lạc bộ Mạnh thường quân, các thành viên chỉ cần 
đáp ứng những tiêu chí sau: 
 

• Đóng góp tối thiểu 200.000 VND (không giới hạn số tiền tối đa).  
• Tham gia vào quá trình giải ngân thông qua 4 cuộc họp trong vòng 6 tháng 

(quyết định này còn tùy thuộc vào từng nhóm CLB bạn tham gia). Tại các 
buổi họp, bạn sẽ: 

+ Thiết lập tiêu chí giải ngân; 
+ Duyệt những đề xuất dự án đủ tiêu chuẩn; 
+ Bỏ phiếu quyết định dự án đoạt giải; và  
+ Lượng giá tầm ảnh hưởng của việc tài trợ của mình. 

• Tùy chọn: tham gia thăm thực địa các dự án xin tài trợ có tiềm năng. 
 
Vui lòng tham gia Buổi ra mắt đầu tiên Câu lạc bộ Mạnh thường quân vào 
ngày 20/10/2009 (trình bày bằng tiếng Anh) hay/và ngày 22/10/2009 (trình bày 
bằng tiếng Việt) 
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http://www.facebook.com/LINCenter


"As you grow older, you will discover that you have two hands; one for helping 
yourself, and the other for helping others." - Audrey Hepburn  

Tạm dịch: “Khi bạn lớn lên, bạn khám phá ra mình có hai tay; một tay để giúp 
chính bạn và tay còn lại để giúp những người khác.” – Audrey Hepburn  

 

 

Nối Kết Cộng Đồng 
 

• CƠ HỘI HỌC TẬP MIỄN PHÍ NGÀNH NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN... dành cho 
trẻ em đường phố và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (độ tuổi từ 16-22) của tổ chức phi 
lợi nhuận KOTO . Tại đây, các em sẽ được học về ngành bàn/bar hoặc bếp theo tiêu 
chuẩn khách sạn 5 sao và hỗ trợ việc làm ngay khi tốt nghiệp, điều quan trọng nhất là 
các em KHÔNG PHẢI TRẢ bất kì khoản phí nào...  

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: A.Danh: 0938688198 hoặc qua email: 
danhnguyen190590@gmail.com . Bạn nào biết hoặc quen được những bạn có gia cảnh 
khó khăn thì hãy mang thông tin này đến với họ nhé, vì như thế là bạn đã tạo được cho 
người khác 1 cơ hội vươn lên rồi đấy. 

• Trung tâm đào tạo nghề uốn tóc miễn phí: 
38 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh  
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ C.Huyền Trân theo số điện thoại di động: 
0908891155. 

• Intel hân hạnh mời nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận tham gia hội thảo online 
trên web: “Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho nhân viên cộng đồng: 
Giá trị thực tiển từ Intel”. Hội thảo này mô tả giải pháp ICT nhắm vào những khó 
khăn gặp phải trong quá trình thu nhập và truyền đạt thông tin trong cộng đồng. Hội 
thảo này rất có hữu ích cho các trưởng phòng kỹ thuật và kinh doanh làm việc ở tổ chức 
phi lợi nhuận, tổ chức chăm sóc sức khỏe và tổ chức hoạt động phát triển đang muốn 
thực hiện giải pháp ICT vào những dịch vụ hỗ trợ của mình. 

Hội thảo được tổ chức online vào ngày Thứ Ba 13/10/2009 từ 10:00 – 11:30 sáng theo 
giờ Việt Nam. Vui lòng liên hệ raercasas@gmail.com để đăng ký tham gia. 
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