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

Hội thảo đo lường hoạt động tổ chức phi lợi nhuận
Đo lường họat
động tổ chức là
một công việc quan
trọng nhưng vẫn
chưa được các tổ
chức phi lợi nhuận
nhỏ và ít nguồn lực
quan tâm đúng
mức. Định nghĩa về
việc đo lường hoạt
động, các chỉ số đo
lường hiệu quả tổ
chức đã được bà
Gail Nordheim trình
bày trong buổi hội
thảo chuyên đề “Đo
Bà Gail đang giải đáp thắc mắc của các tham dự viên
lường hoạt động tổ
chức phi lợi nhuận” được Trung tâm LIN tổ chức ngày 05/08/2010 tại nhà hàng
Xu, quận 1, TP.HCM.
Hơn 40 tham dự viên là nhà quản lý và nhân viên các tổ chức phi lợi nhuận đã
tham gia thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ công việc hàng ngày của tổ
chức họ. Mở đầu hội thảo, bà Gail đã cho thấy việc xác định mục tiêu đo lường
giúp tổ chức có cái nhìn tốt hơn cho hoạt động của họ trong tương lai. Từ mục
tiêu đo lường, chúng ta có thể đi đến các chỉ số đo lường hoạt động và đo lường
tiến trình của tổ chức. Hàng loạt ví dụ cụ thể đã giúp các tham dự viên có cái
nhìn tòan diện hơn về các mục tiêu, tiến trình và hoạt động mà trong đó việc đo
lường mang tầm quan trọng rất cao.
Việc đo lường đã giúp tổ chức rất nhiều trong việc minh chứng cho thành công
của hoạt động tổ chức mình cũng như việc hoạch định những chỉ tiêu thiết thực
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Tiến sĩ Nguyễn Anh Thuận, đến từ công ty An Tòan Sống, đã chia sẻ thực tế
việc đo lường và đánh giá hoạt động của các dự án tại Việt Nam, đặc biệt trong
lãnh vực sức khỏe và HIV/AIDS. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đo
lường và đánh giá sẽ giúp các tổ chức có cái nhìn tòan diện và tốt hơn trong việc
thực thi sứ mệnh của mình.
Cuối hội thảo, các tham dự viên đã nhất trí là Trung tâm LIN nên tổ chức tiếp tục
một hội thảo nữa liên quan đến chuyên đề này nhằm giúp mọi người đi sâu hơn
về những kỹ năng và cách đề ra những chỉ số mang tính đo lường thích ứng.
Trung tâm LIN
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Trung tâm LIN chân thành cảm ơn sự trợ giúp của hai Nghiên cứu sinh đến
từ chương trình SEO-IIV 2010 là bạn:
Phát Nguyễn
Hoàng Tuấn Nghĩa
Dưới đây là chia sẻ của Phát Nguyễn về việc tình nguyện của mình:
“Trung tâm LIN đã cho tôi cơ hội tuyệt vời để tiếp xúc với các chuyên
gia/con người thành công. Công việc này đã thay đổi suy nghĩ của chính tôi,
nó giúp tôi tập trung hơn, tổ chức hơn và hiểu biết về việc quản lý thời gian
hơn, hơn hết là việc bổ sung những kinh nghiệm hữu ích cho quan niệm sống
của mình. Cảm ơn đội ngũ LIN rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội quý báu được
cộng tác với các bạn.”
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN xin chào mừng kỷ niệm 65 năm
ngày Quốc Khánh 2 – 9.
Chúng tôi xin chúc các tổ chức phi lợi nhuận một ngày lễ tươi vui, tràn đầy hạnh
phúc và thành công để tiếp bước con đường phục vụ cộng đồng nhằm tạo sự
khác biệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
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Tập huấn về “Điều hành cuộc họp hiệu quả”
Sáng thứ Bảy, ngày 07/08/2010,
tại văn phòng công ty Horizon
Capital Advisors, bà Gail
Nordheim đã hướng dẫn 20
nhân viên tổ chức phi lợi nhuận
những khái niệm và kỹ thuật liên
quan đến việc điều hành cuộc
họp có hiệu quả. Ở tổ chức phi
lợi nhuận, các cuộc họp thường
diễn ra trong nội bộ tổ chức, với
các đối tác, đôi khi là một cuộc
họp bàn tròn nhằm thảo luận
một vấn đề của tổ chức hay
chiến lược hợp tác mà cần
nhiều sự động não và thảo luận.
Bà Gail đang hướng dẫn làm bài tập

Check in, check out và bầu chọn nhiều lần là những kỹ thuật có thể chúng ta đã
sử dụng một vài lần trong các cuộc họp nhưng chưa được chú ý như những kỹ
thuật nhằm tạo sự tham gia của các tham dự viên. Điều quan trọng mà bà Gail
nhấn mạnh là việc bình đẳng đưa ra ý kiến trong các cuộc họp lên kế hoạch cho
tổ chức mà trong đó người quản lý và nhân viên có thể cùng thảo luận chung với
nhau. Việc sử dụng một người điều hành (facilitator) có kinh nghiệm cũng cần
được quan tâm sử dụng trong các cuộc họp với số lượng người đông và cần
nhiều sự chia sẻ, thảo luận.
Việc lập kế hoạch và chương trình cuộc họp từ trước là một bước quan trọng
nhằm mang đến hiệu quả và thành công cho cuộc họp. Việc này giúp người điều
hành kiểm soát thời gian và nội dung cuộc họp nhằm đưa đến kết quả tốt nhất
cho tổ chức. Bên cạnh đó, việc xác định chủ đề và nội quy cơ bản của cuộc họp
là rất hữu ích để giúp các thành viên không thảo luận những vấn đề ngoài lề
cuộc họp và tôn trọng việc phát biểu ý kiến của các thành viên khác.
Làm thế nào để có một người điều hành cuộc họp kinh nghiệm? Đây là người
không tham gia vào quá trình thảo luận nhưng anh/chị ta là chất xúc tác giúp tất
cả thành viên tương tác với nhau, đóng góp ý kiến để cùng nhau đi đến thành
công chung của cuộc họp. Người điều hành phải là người có kỹ năng tốt trong
việc khuyến khích sự tham gia thảo luận, đúc kết vấn đề và một số kỹ năng quản
trò cơ bản nhằm tạo không khí thoải mái cho cuộc họp. Đây cũng là một quan
tâm của các tham dự viên trong buổi tập huấn này mà Trung tâm LIN sẽ xem xét
trong thời gian sắp tới nhằm đào tạo kỹ năng cho Người điều hành cuộc họp.
Trung tâm LIN
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Phát động cuộc thi “Câu chuyện tình nguyện” trong các nhóm tình
nguyện hoạt động tại TP.HCM

Đại diện các nhóm tình nguyện tham dự

Với dự hỗ trợ của Nhóm tình nguyện Những
Ước Mơ Xanh, đội ngũ LIN đã có buổi gặp mặt
thân mật với đại diện 7 nhóm tình nguyện hoạt
động trên địa bàn TP.HCM nhằm phát động cuộc
thi “Câu chuyện tình nguyện” do LIN khởi xướng.
Các nhóm tình nguyện tham gia đã đặt những
câu hỏi liên quan đến việc đóng góp bài dự thi và
cơ cấu giải thưởng cuộc thi với LIN.
Các đóng góp ý kiến của các bạn về việc mở
rộng thời hạn cuộc thi làm nhiều kỳ nhằm thu
thập những câu chuyện hay và liên tục từ các
tình nguyện viên trên khắp miền đất nước đã
được chúng tôi tiếp nhận và suy nghĩ cách thức
thực hiện. Những câu chuyện của các bạn sẽ là
một minh chứng cho việc tình nguyện trong cộng
đồng và khuyến khích mọi người tham gia tình
nguyện để tạo sự khác biệt trong cộng đồng
chúng ta.

Cuộc thi Câu chuyện tình
nguyện đã hết hạn nộp bài
vào đúng 23 giờ 59 phút
ngày 31/08/2010 và đội
ngũ LIN cùng các Ban
giám khảo cuộc thi đang
trong quá trình chấm điểm
các bài dự thi.
Đến nay chúng tôi đã
nhận được nhiều bài viết
hay, những bức ảnh đẹp
và có ý nghĩa cùng các
video clip sống động. Vui
lòng bình chọn cho những
bức ảnh hay tại:
http://bit.ly/volunteerstori
es hay
http://bit.ly/volunteerstori
esvn
Trung tâm LIN sẽ tổ chức
buổi giao lưu trao giải vào
ngày 16/09/2010. Thân
mời tất cả các bạn thí sinh
dự thi tham dự. Vui lòng
liên hệ đội ngũ LIN tại:
volunteer@LINvn.org
để biết thêm chi tiết.

Trong buổi giao lưu này, đại diện các nhóm tình
nguyện cũng đã thảo luận về việc nối kết các
nhóm tình nguyện viên nhằm chia sẻ thông tin và
phối hợp trong các hoạt động tình nguyện. Đây
là một ý tưởng không mới mẻ nhưng hiện tại cần
sự điều phối thích ứng và chuyên nghiệp.
Trung tâm LIN
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Góc nhà tài trợ
• Diễn đàn các tổ chức tài trợ TP.HCM

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2010, Trung tâm LIN sẽ tổ chức Diễn đàn các tổ chức tài trợ
đầu tiên tại TP.HCM, đây là một sáng kiến của LIN được công ty Intel Việt Nam tài trợ,
với mục đích quy tụ các tổ chức tài trợ khác nhau tại TP.HCM nhằm chia sẻ kiến thức,
kinh nghiệm và xác định mục tiêu chung cũng như các nguồn lực tiềm năng trong việc
xây dựng một sự đồng thuận tốt hơn để tạo sự khác biệt cho cộng đồng.
Nếu bạn hay tổ chức của bạn quan tâm đến việc tham dự Diễn đàn này, vui lòng gởi
thông tin về Tên, Tổ chức và Địa chỉ email cho đội ngũ LIN tại Donor@LINvn.org,
chúng tôi sẽ gởi bản đăng ký ngay cho bạn. Tham dự viên được miễn chi phí tham dự,
tuy nhiên, diễn đàn này chỉ dành cho một số lượng giới hạn các tổ chức có kinh nghiệm
và cam kết trong việc tài trợ tại TP.HCM.

• Gia Khánh hỗ trợ Nhóm tình nguyện viên Phước Lâm
Gia Khánh là một công ty du lịch kết hợp với công tác từ thiện nhằm giúp đỡ các tổ chức
xã hội và cộng đồng nghèo. Sau khi nhận được giới thiệu từ trung tâm LIN và biết được
nhu cầu của các tổ chức, Công ty Du lịch Gia Khánh đã quyết định trao tặng một máy vi
tính cho nhóm Tình nguyện viên Phước Lâm vào ngày 19/08/2010. Trung tâm LIN và
nhóm Phước Lâm xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Công ty Du lịch Gia Khánh.
Hy vọng công ty sẽ ngày càng phát triển và có nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

Các tổ chức phi lợi nhuận đối tác của Trung tâm
LIN vui lòng cập nhật website (www.LINvn.org)
của chúng tôi thường xuyên để có thể nhận được
thông tin về những Nhu cầu/Cho Tặng từ các cá
nhân, doanh nghiệp, trường quốc tế và tổ chức từ
thiện...
Hiện tại chúng tôi đang có nhiều nhu cầu tặng
sách tiếng Anh và Việt chưa phân lọai; Quần áo;
Đĩa, tô, chén... và cả giáo viên dạy nghệ thuật. Vui
lòng liên hệ npo@LINvn.org
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• Chương trình hỗ trợ năng lực cho sáng kiến xã hội “Tia sáng”
Đây là một chương trình được đồng sáng lập bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, Trung
tâm Nghiên cứu Phát triển hỗ trợ cộng đồng CECODES, PACT và Trung tâm Phát triển
Nông thôn Bền vững (SRD Việt Nam). Chương trình ra đời nhằm hỗ trợ năng lực cho các
tổ chức và cá nhân có mong muốn nhân rộng các giải pháp và mô hình kinh doanh sáng
tạo hướng đến giải quyết các vấn đề đói nghèo và xã hội được quan tâm tại địa phương
như tạo thu nhập, việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường.
Chương trình hỗ trợ dưới những hình thức sau đây:
9 Xây dựng năng lực và tư vấn chuyên môn theo nhu cầu trong các lĩnh vực như kỹ
năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, phát triển kỹ năng quản lý tài chính.
9 Hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động ban đầu lên đến 800 triệu VND (chủ yếu cho
các nhu cầu phát triển năng lực) để có thể nhân rộng mô hình.
9 Kết nối ứng cử viên với các đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực và các nhà
đầu tư tiềm năng.
9 Kết nối các đề xuất tốt với các nhà đầu tư xã hội quốc tế.
Hạn nộp đơn 15/09/2010. Thông tin chi tiết về tiêu chí, quy trình tuyển chọn, mẫu đăng
ký và thông tin liên hệ của các đại sứ SPARK, xin vui lòng ghé thăm trang web:
http://www.snvworld.org/en/countries/vietnam/Pages/default.aspx hoặc liên hệ trực tiếp
với Cán bộ Chương trình SPARK, ông Nguyễn Anh Thịnh Tel: (84-4) 38436 791 (máy lẻ
106); Di động: 0977 254 546 hoặc Thư điện tử: nguyenanh@snvworld.org.

Vòng tài trợ từ Trung tâm LIN
Trung tâm LIN vừa kết thúc vòng tài trợ đợt 3 năm 2010 với 5 tổ chức đối tác nhận tài
trợ của chúng tôi sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.

Nhóm SIFE ĐH Kinh Tế: Dự án giáo dục môi trường cho học sinh.
Hội Phụ Nữ P. Cầu Ông Lãnh: học bổng cho trẻ em nghèo tại phường.
Nhóm 5 Giờ Sáng: Giải đá banh HOPE CUP cho trẻ em có hòan cảnh khó khăn.
Hội Phụ Nữ từ thiện: Học bổng cho học sinh nghèo, mồ côi.
Cơ sở XH Cầu Hàn – Hội Bảo Trợ Trẻ Em TP.HCM: học bổng cho trẻ em tại
cộng đồng.

Vòng tài trợ đợt 4 năm 2010 đã bắt đầu nhận đề xuất dự án từ đầu tháng 08/2010 đến
19/11/2010. Vui lòng xem thông tin về tài trợ của LIN tại:
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=9&section=npo&lang=vn
hay liên hệ trực tiếp với đội ngũ LIN tại npo@LINvn.org.
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Hoạt động tháng tới

Hội thảo bàn tròn chuyên đề “Điều phối Ban quản trị trong vấn đề gây quỹ
của tổ chức phi lợi nhuận” (ngày 18 tháng 09 năm 2010)
Vào ngày 18/09/2010, Trung tâm LIN sẽ tổ chức hội thảo bàn tròn với chuyên đề
“Điều phối Ban quản trị trong vấn đề gây quỹ của tổ chức phi lợi nhuận”. Hội
thảo sẽ nhấn mạnh vào cách thức làm việc và giữ mối quan hệ với những người tài
trợ/hỗ trợ hiện tại của tổ chức bạn (ví dụ như nhà tài trợ và chuyên gia tư vấn) nhằm
giúp tổ chức gây quỹ và điều phối các nguồn hỗ trợ chương trình họat động.
Ông Richard C. Schmidt sẽ là người trình bày chủ đề này. Ông Schmidt đến Việt Nam
với tư cách là đại diện một tổ chức phi lợi nhuận mà ông và vợ cùng sáng lập, mang
tên Quỹ Landon Carter Schmidt Memorial. Ông sẽ chia sẻ kinh nghiệm và cái nhìn
của mình trong việc gây quỹ tại Việt Nam, tại Mỹ và trên thế giới. Ông hiện đang phục
vụ trong ban quản trị của ba tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ là: Good Shephard Housing
& Family Services, The National Child Research Center and the Children of the
Americas. Và ông cũng đã từng phục vụ trong các ban hội đồng tại Mỹ và Châu Âu.
Vui lòng đăng ký với chúng tôi tại npo@LINvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091. Hội
thảo này dành cho 20 tham dự viên nên chúng tôi sẽ dành ưu tiên cho các tổ chức đã là
đối tác với Trung tâm LIN cũng như các tổ chức phi lợi nhuận khác.

Chương trình giao lưu trao giải thưởng “Câu chuyện tình nguyện”
(Ngày 16 tháng 09 năm 2010)
Bạn là người tham gia cuộc thi Câu chuyện tình nguyện với Trung tâm LIN?
Bạn đã là tình nguyện viên với Trung tâm LIN?
Chúng tôi thân mời bạn tham gia Chương trình giao lưu trao giải thưởng “Câu chuyện
tình nguyện” do LIN phát động từ tháng 7/2010 đến tháng 8/2010. Tại thời điểm này,
các Ban giám khảo đang làm việc rất cật lực để chấm điểm tất cả các bài dự thi của
các bạn gởi tham gia cuộc thi và chúng tôi rất chân thành cảm ơn sự tình nguyện của
họ khi tham gia vào Hội đồng giám khảo. Chắc chắn bài dự thi của các bạn sẽ được
chấm điểm công khai và minh bạch nhằm tìm ra bài hay nhất để trao giải đặc biệt
dành cho cá nhân tình nguyện và tổ chức tình nguyện. Các bài dự thi khác cũng sẽ
được các giải tiêu chí như đã đăng thông tin từ trước.
Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 19h00 ngày 16/09/2010 tại Hội quán
Đời Rất Đẹp, 91/6N Hòa Hưng, P.6, Q.10, TP.HCM.
Vui lòng đăng ký với chúng tôi tại volunteer@linvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091.
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Cơ Hội Dành Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận
Hội nghị Quốc gia về Tình dục và Sức khỏe
Nhằm thúc đẩy sự nhìn nhận tích cực của xã hội đối với tình dục và khuyến
khích sự tham gia có trách nhiệm của xã hội vào quá trình thực hiện quyền tình
dục của mọi công dân đặc biệt là những nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương Viện
Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với Trung tâm Sáng kiến sức khỏe
và Dân số (CCIHP) tổ chức hội nghị chuyên đề: “Thương thuyết Tình dục
trong những không gian chuyển động”
Hội nghị sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10/2010.
Vui lòng xem đường dẫn dưới đây để có tìm hiểu chi tiết thông báo, mẫu bài
trình bày và mẫu đăng ký hội nghị:
http://cihporg.vn/Desktop.aspx/Tin-Tuc/Tin-HoiThao/Hoi_nghi_quoc_gia_ve_Tinh_duc_va_Suc_khoe_Thuong_thuyet_Tinh_duc
_trong_nhung_khong_gian_chuyen_dong/
Thông tin đăng ký phải được gởi tới cho chúng tôi trước 17h00 ngày
15/09/2010.
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