Nhịp Cầu
THÁNG 01/2010

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

Buổi họp mặt chia sẻ kinh nghiệm tình nguyện viên LIN
Chủ Nhật 24/01/2010 tại quán cà phê
K&K, hơn 20 tham dự viên đã có dịp
gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm
về tình hình trẻ em tại TP.HCM cũng
như vai trò tình nguyện viên chuyên môn
hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận.

Ô. Thịnh Nguyễn trình bày về TNV chuyên môn

Ông Phạm Thanh Vân, giảng viên công
tác XH và chủ nhiệm chương trình tình
thân, đã hướng dẫn thảo luận về tình
hình trẻ em và các vấn đề liên quan trong
công tác phòng ngừa, chăm sóc trẻ em
tại TP.HCM và Việt Nam.

Tiếp đó, Ông Thịnh Nguyễn, CEO công ty Pyramid Software Development và là thành
viên hội đồng quản lý Quỹ Pacific Links, đã trình bày về quá trình tình nguyện của
mình trong vai trò tình nguyện viên chuyên môn cho các tổ chức phi lợi nhuận, phi
chính phủ tại Việt Nam.
(Hình ảnh về buổi họp mặt)

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.
 Chương trình Thảo Đàn – cố vấn nhân sự
 Chương chuyên biệt Anh Minh – cố vấn về tin học
 Nhóm Những Ước Mơ Xanh – cố vấn quản lý tình nguyện viên
 Dự án Tương Lai – cố vấn lập kế hoạch chiến lược
 Nhóm 5 Giờ Sáng – cố vấn tài chánh và lập kế hoạch chiến lược
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
Năm mới sắp đến là thời
gian mà các thành viên của
câu lạc bộ Mạnh Thường
Quân (CLB) bận rộn với
công việc. Nhưng CLB vẫn
tìm thời gian thích hợp để
thăm các đối tác tiềm năng
cũng như suy nghĩ quá
trình gây quỹ.
Câu lạc bộ Empower tìm
kiếm hỗ trợ những tổ chức
đang làm việc để nâng cao
nhận thức và tiếp cận các
dịch vụ. Họ không chỉ tài
trợ về tài chính mà còn tìm
Buổi họp của thành viên CLB Empower
ra nhiều cách hỗ trợ các kỹ
năng khác nhau như tình
nguyện viên hỗ trợ cho đối tác. Trong khi đó, sau buổi họp lần ba vào thứ Năm vừa qua,
CLB Sao Bắc Đẩu nhận được sự đóng góp hào phóng 1,5 triệu từ Bà. Trần Thị Thanh
Hương, thành viên hội đồng LIN, nâng tổng số tiền của CLB lên đến 9,5 triệu. Số tiền này
sẽ được sử dụng hỗ trợ cho trẻ em khó khăn ở Việt Nam. Câu lạc bộ hiện đang trong giai
đoạn phỏng vấn các bên đối tác tiềm năng...
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin qua email Donor@LINvn.org
(Hình ảnh liên quan: CLB Mạnh thường quân LIN)

Chương trình hỗ trợ các dự án nhỏ (WWO) của
Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn (SCC) và
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Chương trình tìm kiếm khả năng hợp tác với các tổ chức địa phương làm việc với
trẻ em khuyết tật. Những lĩnh vực ưu tiên bao gồm: nâng cấp dịch vụ bằng cách
cung cấp các trang thiết bị nhỏ; hỗ trợ những hội thảo, các khóa học ngắn hạn, trao
đổi học hỏi kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng làm việc với trẻ khuyết tật; cung cấp
giáo cụ trực quan cho việc dạy và học kỹ năng tự lực, hướng nghiệp, can thiệp sớm,
hoạt động giải trí, thể thao, các sự kiện và các hoạt động khác tạo cơ hội cho trẻ
khuyết tật hòa nhập vào xã hội.
Ngoài việc hỗ trợ về tài chính, các đơn vị được nhận tài trợ sẽ được xét xét để nhận
hỗ trợ thêm về kỹ thuật, tư vấn và hướng dẫn trong điều hành hoạt động, như quản
lý nhân sự, kế hoạch chiến lược, tài chính kế toán, gây quỹ, tiếp thị quảng cáo và hệ
thống thông tin v.v..
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bảo Chinh tại số điện thoại 0909662062 hay
email chinh@saigonchildren.com

2/5



Hoạt động tháng tới
 Buổi tiệc tất niên dành cho các tổ chức phi lợi nhuận: Nhân dịp xuân về,
Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN tổ chức buổi họp mặt tất niên
nhằm nối kết các tổ chức phi lợi nhuận đã, đang và sẽ hợp tác với LIN. Chúng
tôi thân mời đại diện các tổ chức tham dự buổi họp mặt thân mật vào Chủ Nhật,
ngày 07/02/2010, lúc 11h30 - 14h00 tại Quận 1, TP.HCM. Vui lòng đăng ký tại
đây hay liên hệ Cẩm Tú qua điện thoại (84 8)38246091, email camtu@linvn.org.
 LIN - CSIP - BC - KPMG đồng tổ chức sự kiện Nối kết - chủ đề "Doanh
nghiệp xã hội": với mục tiêu kết nối các doanh nhân xã hội, cộng đồng doanh
nghiệp và mạng lưới xã hội tại TP.HCM. Vào chiều ngày 05/02/2010, Trung tâm
LIN cùng với CSIP, BC và KPMG đã kết hợp tổ chức buổi tiệc cocktail nhằm
mục tiêu thông tin và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tìm thiểu và phát
triển mạng lưới doanh nghiệp XH tại TP.HCM. Để biết thêm chi tiết về đối
tượng tham gia, địa điểm tổ chức và nhận thơ mời, vui lòng liên hệ A. Sơn tại
son@linvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091.
 Hội thảo dành cho các tổ chức phi lợi nhuận (NPO): Sau Tết nguyên đán,
Trung tâm LIN sẽ tổ chức hai hội thảo về đề tài “Gây quỹ” và “Nối kết mạng
xã hội”. Chi tiết thời gian, chương trình và các chuyên gia trình bày sẽ được
thông báo cho các tổ chức phi lợi nhuận vào cuối tháng 2/2010. Nếu các tổ chức
phi lợi nhuận và các bạn có câu hỏi thắc mắc, những mối quan tâm và gợi ý cho
hội thảo vui lòng email cho chúng tôi tại npo@LINvn.org hay điện thoại (84 8)
38246091 gặp A.Sơn (điều phối viên chương trình cộng đồng). Mong sớm nhận
phản hồi từ các bạn.

Cơ hội dành cho các tổ chức phi lợi nhuận quan tâm đến vấn
đề môi trường:
Chương trình Ngày Sáng Tạo Việt Nam (VID) năm 2010 do Ngân hàng Thế
giới phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng tổ chức với chủ đề: “Biến đổi khí hậu”. Vui
lòng xem các thông tin chi tiết bên dưới:
 Thể lệ cuộc thi
 Đơn xin dự thi
 Hướng dẫn xây dựng đề án cuộc thi
Chương trình này tìm kiếm và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo ở cấp cộng đồng để
giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển. Chương trình nhằm
phát hiện, chia sẻ, trao đổi và trực tiếp hỗ trợ những dự án phát triển ở cấp địa
phương thực hiện có kết quả và có khả năng mở rộng hoặc nhân rộng.
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Nối Kết Cộng Đồng Phi Lợi Nhuận
 Dự án Tương Lai (trực thuộc Hội bảo trợ trẻ em TP.HCM) cần tuyển 2 tình
nguyện viên là người nước ngòai hoặc Việt kiều nói tiếng Anh tốt để dạy trẻ em
có hòan cảnh khó khăn về kỹ năng nghe và nói.
Thời gian dạy: 1 - 2 buổi tối trong tuần, Có thể chọn tối thứ 2 - 4 - 6.
Ca 1: từ 17:30 - 18:45
Ca 2: từ 19:00 - 20:15
Có giáo viên người Việt Nam hỗ trợ giáo viên nước ngòai
Thời gian dạy học bắt đầu từ ngày 22/2/2010.
Địa điểm: Dự án Tương Lai 280/10 CMT8, P.10, Q.3
Liên hệ: Trần Minh Hải. Email tranminhhai@inbox.com hay số điện thoại
0989393246
 Quán cơm TỪ THIỆN 2.000 đồng tại địa chỉ 14/1 đường Ngô Quyền, P.5,
Q.10, TPHCM hiện đang mở cửa thứ 3-5-7 từ 11h-1h. Đối tượng phục vụ là
những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, những người
thực sự cần đến những bữa cơm từ thiện.
 Mái ấm quận 8 đang có nhu cầu tuyển các tình nguyện viên (TNV) có kỹ năng
sau đây nhằm giúp trẻ em tại mái ấm:
- Một TNV có năng lực về âm nhạc (đàn, hát, múa hay diễn kịch …)
- Một TNV có kỹ năng hội họa (vẽ, tô màu…)
Vui lòng liên hệ: 73/10 Dương Bá Trạc, P1, Q.8, ĐT: 0909948791 / (84 8)
38502088 hay email: linhtrin@yahoo.com
 Nhóm Nụ Cười là một nhóm thiện nguyện giúp đỡ trẻ em và gia đình bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS, đang tìm kiếm các vị trí tình nguyện sau đây:
+ Thứ Bảy hàng tuần:
Sáng từ 8h30 đến 11h30: dạy kèm văn hóa cho 3 trẻ.
Chiều từ 14h00 đến 16h30: Lớp múa cho 8 trẻ.
+ Chủ Nhật hàng tuần
Sáng từ 8h30 đến 11h30: dạy kèm văn hóa cho 25 trẻ (từ lớp 1 đến lớp 9), dạy
Anh Văn cho trẻ em dưới 10t và trẻ trên 10t.
Chiều từ 14h00 đến 16h30: Lớp nhạc – hát, lớp vi tính.
+ Chủ Nhật đầu tháng:
Sáng từ 8h30 đến 11h30: sinh hoạt và tổ chức các trò chơi ngoài công viên.
Chiều từ 14h00 đến 16h30: Tập huấn và sinh hoạt với trẻ, họp phụ huynh.
Các hoạt động thường xuyên như bơi lội, dạy vẽ, vẽ thư pháp, internet…
+ Vui lòng liên hệ: Nguyễn Thành Được. ĐT: (84 8) 35267727 – 01222650038.
Email: duoc@smilegroupvn.org.
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Nối kết giữa PI-CHANNEL và
Trung tâm LIN
Nhân dịp xuân về, hãy cùng PI-CHANNEL
chia sẻ may mắn và tiếp nối yêu thương cho trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả doanh thu
từ một mẫu bao lì xì đặc biệt (RE-02) sẽ được
dành tặng cho Trung tâm Hỗ trợ Phát triển
Cộng đồng LIN (LIN). Lì xì là một trong
những nét đẹp của phong tục đầu năm với ý
nghĩa mang lại may mắn và tốt lành cho người
nhận. Hình tượng con chim và chồi non lộc mới
nảy nở thành những đoá hoa rực rỡ tươi thắm
trong tiết xuân sang là biểu tượng an lành và
hiền hòa mang niềm vui cho tất cả.
Quỹ từ thiện giữa PI-CHANNEL và LIN đặc
biệt dành riêng cho các dự án về trẻ em như
món quà đầu xuân ý nghĩa trong không khí vui
tươi mùa Lễ Tết.

TẾT VỀ KHÔNG CÓ CHA
… Lại một cái Tết nữa không cha,
Cảnh rộn rịp phố phường làm con nhớ lại:
Giao thừa năm nào, cha ở bên con …
Tết năm nay, chỉ mình con với mẹ
Nỗi nhớ cha réo gọi trong lòng!
Xuân vui lắm vẫn không quên nỗi nhớ:
Con cùng cha trong giờ đón giao thừa…
Mắt xoe tròn, con khóc lúc xuân sang
Mẹ dỗ mãi giờ giao thừa đã điểm…
Bao lần Tết đến, Tết qua đi,
Không được cùng cha vui xuân, đón Tết
Đời không cha, con buồn khi Tết đến,
Cha đâu bây giờ để con mừng tuổi ?
Cha ơi!!!
(Thùy Trâm – TNV nhóm VID Bến Tre)

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
hay điện thoại (84 8) 38246091
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