Nhịp Cầu
THÁNG 02/2010

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

Buổi gặp mặt tất niên dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

Đại diện các tổ chức cùng nhau hát các bài sinh hoạt và năm mới

Nhân dịp Tết nguyên
đán 2010, đại diện
các tổ chức phi lợi
nhuận đối tác của
Trung tâm LIN đã
cùng tham gia buổi
họp mặt tất niên
mừng Năm Con Cọp.
Mọi người đã cùng
nấu nướng, chuẩn bị
các món ăn nhẹ, cùng
nhau trò chuyện chia
sẻ những vui buồn,
những khó khăn và
thành công trong năm
2009.

Buổi họp mặt được tổ chức vào Chủ Nhật 07/02/2010 trong không khí thân mật
và đoàn kết. Hân hoan chào đón năm mới, các thành viên đã cùng nhau cất lên
những bài hát cộng đồng và mừng năm mới mong ước một năm sắp tới với nhiều
hoạt động bổ ích hỗ trợ cộng đồng phi lợi nhuận.
(Hình ảnh về buổi họp mặt – Video về buổi họp mặt)
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Chương trình giao lưu các Doanh nhân xã hội được tổ chức
CSIP và Trung tâm LIN phối hợp tổ chức
Với mục đích
kết nối Doanh
nhân xã hội
(DNhXH)
với
các
doanh
nghiệp,
các
nhà tài trợ, các
tổ chức xã hội,
các chuyên gia
trong nhiều lĩnh
vực để tìm
kiếm sự hỗ trợ
cần thiết cho
việc thực hiện
các ý tưởng,
Ô. Jimmy Phạm trình bày về dự án KOTO
dự án xã hội
của DNhXH, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP), Hội
đồng Anh ở Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN
Center) và Công ty KPMG Việt Nam phối hợp tổ chức Tiệc Cocktail giao
lưu ‘Cùng nhau sáng tạo vì cộng đồng’ tại TP. Hồ Chí Minh ngày
05/02/2010.
Chương trình giao lưu đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng
doanh nghiệp và doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Có hơn 100
doanh nhân/nhà quản lý đại diện cho các tổ chức phi chính phủ trong
nước và quốc tế; doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đầu tư tại Việt
Nam đã tham gia tiệc giao lưu và bày tỏ mong muốn hỗ trợ cho các
DNhXH.
Thành công của Chương trình giao lưu năm nay sẽ là tiền đề để các
DNhXH phát huy và tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp để tìm
kiếm sự hỗ trợ đa dạng, lâu dài, không chỉ về tài chính mà còn về kiến
thức và kinh nghiệm.

(CSIP)
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Ra mắt website mới của Trung tâm LIN
Nhằm tạo điều kiện cho
các tổ chức tiếp cận được
những nguồn lực dồi dào
từ các doanh nghiệp, các
nhà tài trợ, các mạnh
thường quân và cá nhân
yêu thích công việc tình
nguyện, Trung tâm Hỗ
trợ Phát triển Cộng đồng
LIN sẽ ra mắt một
website mới với giao
diện chuyên nghiệp và
mang tính tương tác cao.
Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và tài trợ của công ty ViiVue, với website này
các tổ chức phi lợi nhuận đối tác với LIN có thể đăng thông tin, hình ảnh,
nhu cầu cũng như tương tác với các nhà tài trợ nhằm hỗ trợ tổ chức mình.
Để chuẩn bị cho việc ra mắt, Trung tâm LIN sẽ tổ chức một buổi giới thiệu
website và hướng dẫn các tổ chức phi lợi nhuận đang và sắp là đối tác với
LIN cách thức đăng ký, tạo tên sử dụng, mật khẩu và cách đăng thông tin
lên website. Buổi họp sẽ được tổ chức tại Nhà hàng XU vào Thứ Năm
04/03/2010 lúc 09h00 sáng, thơ mời sẽ gởi qua email cho các tổ chức phi
lợi nhuận đối tác của LIN. Xin vui lòng liên hệ npo@linvn.org hay (84 8)
38246091 nếu bạn quan tâm.
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Hoạt động tháng tới
• Hội thảo chuyên đề “Truyền thông xã hội” dành cho các tổ chức phi
lợi nhuận: Ông Bill Brower, tổ chức Global Giving
www.globalgiving.org, là chuyên gia trong lãnh vực marketing, truyền
thông xã hội, gây quỹ và nối mạng lưới hoạt động (networking); nhân dịp
ông đến công tác tại TP.HCM chúng tôi đã mời ông trình bày về cách thức
vận dụng các phương tiện truyền thông sẳn có nhằm phục vụ cho các hoạt
động của tổ chức phi lợi nhuận. Dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức từ 08h30
– 11h30 Chủ Nhật 14/03/2010 tại Hội quán Đời Rất Đẹp, số 91/6N Hòa
Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM. Vui lòng liên hệ Trường Sơn hay Cẩm Tú tại
npo@linvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091 để biết thêm chi tiết.
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• Hội thảo dành cho phụ nữ chuyên đề “Phụ nữ cũng có thể làm
được…”: Hội thảo được Chương trình khuyết tật và phát triển (DRD) kết
hợp với Trung tâm LIN tổ chức nhằm chia sẻ các câu chuyện về những
phụ nữ vượt qua hoàn cảnh của mình, nắm bắt cơ hội và đạt được thành
công trong việc tình nguyện hỗ trợ cộng đồng. Hội thảo cũng nhắm đến
việc tìm kiếm các tình nguyện viên nữ hỗ trợ cho các phụ nữ khuyết tật tại
TP.HCM. Hội thảo sẽ được tổ chức từ 08h30 đến 11h30 sáng Chủ Nhật
21/03/2010 tại nhà hàng XU, số 71 – 75 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM. Vui
lòng liên hệ npo@linvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091 gặp Trường
Sơn để biết thêm chi tiết.
• Họp mặt tình nguyện viên LIN chủ đề “Công tác xã hội từ thiện”: buổi
họp mặt mỗi 2 tháng dành cho các cá nhân đã, đang và sẽ tham gia tình
nguyện với Trung tâm LIN được tổ chức trong tháng 3 này sẽ là một sự
kiện đáng quan tâm. Chủ đề lần này sẽ giúp chúng ta có thêm kiến thức về
cách làm từ thiện theo phương pháp công tác xã hội do một chuyên gia,
giảng viên về công tác xã hội và cũng là chủ nhiệm một tổ chức phi lợi
nhuận trình bày. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật 28/03/2010 lúc
09h00 sáng tại Hội quán Đời Rất Đẹp, số 91/6N Hòa Hưng, P.12, Q.10.
Vui lòng đăng ký tham dự qua email volunteer@linvn.org hay điện thoại
(84 8) 38246091 (gặp Trường Sơn hay Cẩm Tú). Hân hạnh đón tiếp tất cả
các bạn.
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Hỗ trợ LIN
Để hỗ trợ các hoạt động của LIN, vui lòng xem xét việc đóng góp thời
gian, kỹ năng và tài nguyên của bạn. Hiện tại Trung tâm LIN đang rất cần
một laptop, một máy chiếu LCD projector và một máy quay video hỗ trợ
cho việc tổ chức các hội thảo và tập huấn. Do đó, chúng tôi rất sẳn lòng
nếu các bạn cho mượn, và/hay ủng hộ các vật dụng này (mới hay còn sử
dụng tốt). Để ủng hộ chúng tôi vui lòng liên hệ tại đây (để kết nối với
đường link này:
http://linvn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemi
d=37&lang=vi).
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“Câu chuyện tình nguyện viên” cơ hội dành cho mọi người!!!
Với nổ lực vinh danh vai trò của những người đang ra sức hỗ trợ cộng đồng
ngày một tốt hơn, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đứng ra tổ
chức cuộc thi:"Những câu chuyện của tình nguyện viên". Thông qua
những câu chuyện này chúng tôi muốn thu thập các nổ lực của tình nguyện
viên đang hàng ngày dấn thân tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của cộng
đồng.
Cho dù họ dành thời gian để
chia sẻ với bệnh nhân, dạy học
cho trẻ kém may mắn, tư vấn
khởi nghiệp cho một tổ chức,
làm sạch môi trường, bảo vệ các
loại thú bị diệt chủng, thiết kế
website cho tổ chúc, chơi bóng
đá với trẻ em nam hoặc nữ họ
đều có cùng mục đích là tình
nguyện giúp đỡ cho cộng đồng
của chúng ta bền vững hơn.
Trẻ hay già, nội trợ hay quản lý, người bản địa hay người nhập cư, tình
nguyện viên đại diện cho một khối dân cư rộng lớn và chúng tôi tìm kiếm
những câu chuyện sẽ giúp chứng minh thực tế này với những người khác bởi
vì bất cứ ai cũng có thể trở thành tình nguyện viên.
Thông qua cuộc thi Những Câu Chuyện Tình Nguyện Viên, chúng tôi hy
vọng mỗi người sẽ liên kết ít nhất một câu chuyện về công tác tình nguyện
của đồng nghiệp, hàng xóm, thành viên trong gia đình hoặc một người bạn
của mình. Bằng việc chia sẻ niềm vui, thách thức và tác động từ những câu
chuyện tình nguyện, chúng tôi đánh giá cao những công việc mà các tình
nguyện viên đang làm để khích lệ những người khác có thể làm tình nguyện
viên bằng cách riêng của họ trong cộng đồng.
Cuộc thi sẽ có hai hệ thống giải thưởng riêng biệt:
1. Dành cho tất cả cá nhân tham gia.
2. Dành cho các tổ chức đang sử dụng tình nguyện viên.
Cơ cấu giải thưởng, thời gian và hình thức tham gia xin vui lòng cập nhật trên
trang web của chúng tôi tại www.LINvn.org
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Nối Kết Cộng Đồng Phi Lợi Nhuận
• Ra mắt Hội quán Đời Rất Đẹp: Chương trình khuyết tật và phát triển (DRD),
một đối tác của LIN, sẽ ra mắt một Hội quán mới có tên “Đời Rất Đẹp” hỗ trợ
những người khuyết tật tại số 91/6N Hòa Hưng, P.12, Q.10. Vào ngày khai
trương, thứ 6 (12/03/2010), DRD tổ chức một chương trình xổ số từ thiện với giá
300.000 đồng/vé số nhằm gây quỹ hỗ trợ hoạt động của Hội quán. Tất cả các quý
vị thuộc khối doanh nghiệp và phi lợi nhuận đều được mời tham dự vào buổi ra
mắt này. Hiện tại DRD đang tìm kiếm nhà hảo tâm ủng hộ giải thưởng cho
chương trình xổ số nhân ngày khai trương, mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ms.
Caroline tại caroline@drdvietnam.com hay ĐTDĐ 01252747519.
• Lễ hội Sound Stuff tại Hà Nội: đây là một buổi trình diễn về âm nhạc và nghệ
thuật kết nối với việc giáo dục và tăng nhận thức về môi trường dành cho thanh
niên Việt Nam. Lễ hội diễn ra trong vòng 3 ngày với nhiều chương trình nghệ
thuật do 70 nghệ sĩ đến từ 14 quốc gia biểu diễn, dự kiến sẽ có hơn 10.000 người
tham dự. Sự kiện lần này liên quan đến vấn đề môi trường nên sẽ có sự tham gia
của các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ và các
nhóm hoạt động về môi trường cũng như biến đổi khí hậu. Để biết thêm thông
tin chi tiết vui lòng xem www.hanoisoundstuff.com và liên hệ Tri Minh tại
hanoisoundstuff@gmail.com.

Trung tâm LIN đã
hoàn thành xong
bản báo cáo hoạt
động năm 2009
(bằng tiếng Anh).
Các bạn quan tâm,
vui lòng tải xuống
tại đây

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 Cẩm Tú,
trợ lý giám đốc Trung tâm LIN, tại camtu@linvn.org hay điện thoại (84 8)
38246091
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