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

Hội thảo “Xu hướng mới và phương pháp ứng dụng hiệu 
quả nhất trong việc gây quỹ ở các tổ chức phi lợi nhuận” 

 
 

TP. Hồ Chí Minh – sáng 
ngày 04 tháng 06, Trung 
tâm Hỗ trợ Phát triển 
Cộng đồng LIN, hợp tác 
với Quỹ VinaCapital, tổ 
chức một buổi hội thảo 
dành cho các tổ chức phi 
lợi nhuận (NPOs) của địa 
phương về chủ đề “Xu 
hướng mới và phương 
pháp ứng dụng hiệu 
quả nhất trong việc gây 
quỹ ở các tổ chức phi 
lợi nhuận” tại nhà hàng 
Xu. Đây là hội thảo thứ 
sáu trong chuỗi các hội 
thảo nâng cao năng lực 
nhằm nối kết những 

chuyên gia hàng đầu trong cộng đồng để chia sẻ kĩ năng và kinh nghiệm của họ 
cho nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương. 

Đội ngũ Quỹ VinaCapital trình bày về hoạt động gây quỹ của mình 
(từ trái sang: bà Châu Nguyễn, bà Mimi Vũ và ông Rad Kivette) 

 
Ba thành viên của Đội ngũ Phát triển Quỹ VinaCapital đã thuyết trình ba yếu tố 
khác biệt, nhưng bổ trợ hài hòa cho nhau, về cách thức hoạt động gây quỹ thành 
công. Hội thảo có sự tham gia của 75 đại diện đến từ những tổ chức hoạt động 
trong lĩnh vực phi lợi nhuận, rất mong mỏi được học hỏi từ một đơn vị đã đạt 
được thành công trong việc gây quỹ cho những dự án của họ tại Việt Nam. 
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Ông Rad Kivette, người 
hướng dẫn cho hoạt động 
Món Quà Ý Nghĩa (Major 
Gifts) của Quỹ VinaCapital, 
bắt đầu hội thảo buổi sáng 
bằng việc trình bày một biểu 
đồ để minh họa cho vai trò 
quan trọng của việc gây quỹ 
trong những nỗ lực của một tổ 
chức khi giải quyết những 
mong muốn của mình. Với 
cách xây dựng tình huống như 
vậy, ông Kivette đã khéo léo 
so sánh những cách tiếp cận 
cổ điển và hiện đại đối với việc 
gây quỹ, bao gồm các mặt lợi và hạn chế, sự giống nhau và khác biệt của các 
cách tiếp cận này. Những công nghệ mới như website, hệ thống phát tán thư 
điễm tử (email), và băng hình đem đến những hiệu quả to lớn hơn, giúp các tổ 
chức vươn tới những quan hệ  nối kết bên ngoài mạng lưới truyền thống của 
mình. Tuy nhiên, ông Rad cũng nhắc nhở các tham dự viên là “Cho dù bạn đang 
sử dụng kỹ thuật gây quỹ nào, các cá nhân vẫn là trung tâm – bạn đang nói 
chuyện với từng nhà tài trợ, vì thế hãy làm cho cuộc trò chuyện mang tính chất 
riêng tư.” 

Các tham dự viên tham gia thảo luận nhóm 

 
Giám đốc của Đội ngũ Phát Triển Quỹ VinaCapital, bà Mimi Vũ, liệt kê chi tiết 
sáu bước để thiết lập và triển khai một dự án gây quỹ. Bà mô tả sự chuẩn bị có 
liên quan trong giai đoạn phát triển, từ tầm quan trọng của việc hiểu rõ tổ chức 
của bạn, khả năng phát hiện ra điều gì là quan trọng đối với các nhà tài trợ tiềm 
năng, khả năng thuyết phục các nhà tài trợ một cách rõ ràng và khúc chiết, về tổ 
chức của bạn và sự khác biệt của nó. Giai đoạn triển khai đòi hỏi sự chủ động 
trong việc tiếp cận và duy trì mối quan hệ với các nhà tài trợ tiềm năng. “Khi bạn 
gặp một ai đó và nhận được danh thiếp của họ, đừng chần chừ trong việc gửi 
email để sắp xếp một buổi gặp gỡ.” – bà Mimi nhấn mạnh. “Và khi bạn đã có 
trong tay buổi gặp mặt, hãy đặt trọng tâm vào việc thiết lập quan hệ đối tác chứ 
không phải là xin hỗ trợ hoặc từ thiên”. 
 
Người trình bày thứ ba, và cũng là cuối cùng đến từ Quỹ VinaCapital, bà Nguyễn 
Thị Bích Châu, nói về nghệ thuật của việc xin tài trợ. Với tư cách là người quản 
lý của chương trình Nhịp Đập Trái Tim Việt Nam (Heartbeat Vietnam Program), 
công việc của bà Châu gắn liền với việc thường xuyên tiếp xúc cả các nhà tài trợ 
và những người hưởng lợi. Sự nhiệt huyết và tài năng của bà trong vài trò này 
được chứng minh khi bà chia sẻ một lá thư cá nhân vô cùng cảm động mà bà 
viết cho các nhà tài trợ. Cách truyền đạt và giao tiếp của bà Châu chứa đựng 
những câu chuyện người thật việc thật, cũng như những bức ảnh của các em 
nhỏ được phẫu thuật cứu mạng sống. Khi nhắm tới những nhà tài trợ mới, bà 
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Châu sử dụng sự tận tâm của mình để nhận diện những người tài trợ chia sẻ 
một điểm chung nào đó với các bệnh nhân chờ đợi phẫu thuật tim. Cách tiếp cận 
được thiết kế mang đậm chất riêng tư này đã chúng tỏ được sự hiệu quả, từ lần 
này qua lần khác. 
 
Nối tiếp sau buổi nghỉ giữa giờ, đại diện đến từ dự án Tương Lai, một tổ chức 
phi lợi nhuận tại địa phương cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em kém may 
mắn tại Thành Phố Hồ Chí Minh, trình bày về tổ chức của họ như một nghiên 
cứu trường hợp cụ thể bằng việc đưa ra ba câu hỏi gây quỹ đối với những người 
tham dự buổi tập huấn. Chia nhỏ thành từng nhóm, những tham dự viên sau đó 
đã đưa ra các kiến nghĩ cho việc thu hút, giao tiếp và duy trì các nhà tài trợ. 
 
Đây là buổi hội thảo thứ sáu mà trung tâm LIN đã tổ chức cho các tổ chức phi lợi 
nhuận kể từ ngày thành lập tháng 8 năm 2009. Những ý kiến phản hồi từ cả phía 
diễn giả và người tham dự đều rất tích cực. “Chủ đề gây quỹ hiện đang là chủ đề 
rất nóng trong cộng đồng hoạt động phi lợi nhuận của chúng tôi, và thông tin 
truyền tải bởi những nhà gây quỹ đầy kinh nghiệm đều vô cùng mới mẻ và giá 
trị.” – ông Đặng Vũ Hoài Nam đại diện tổ chức CSIP nhận xét.  

Trung tâm LIN

 
 

Thành viên CLB và các em tại Công viên nước Đầm Sen 

Thông tin về hoạt động 
của CLB Mạnh thường 

quân Sao Bắc Đẩu 
 

Vào ngày 12/06/2010, hai 
thành viên Câu lạc bộ Sao Bắc 
Đẩu đã tổ chức cho 25 em có 
hoàn cảnh khó khăn đi công 
viên nước Đầm Sen để vui 
chơi sau những ngày học tập 
căng thẳng. 

 
Mái ấm Bà Chiểu đã được các thành viên CLB Sao Bắc Đẩu chọn tài trợ. CLB đã 
tài trợ 7.200.000 đồng để hỗ trợ học bổng nhằm giúp 4 em gái tại mái ấm tiếp tục 
việc học văn hóa và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Hơn nữa, CLB cũng quyết 
định sử dụng số tiền còn lại để tổ chức một ngày vui chơi với các em tại Đầm Sen. 
Đây là cơ hội tốt để cho các thành viên trong câu lạc bộ giao lưu với các em và thắt 
chặt mối quan hệ với mái ấm Bà Chiểu. 
 
Việc này giúp cho các thành viên CLB hiểu hơn về các hoạt động của tổ chức phi 
lợi nhuận tại TP.HCM. Bà Hạnh, được các thành viên bầu là Trưởng câu lạc bộ, 
phát biểu là sẽ tiếp tục duy trì câu lạc bộ để giúp mọi người trong tương lai. 
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Intel tập huấn cho các nhân viên tổ chức NPOs 
 

Vào ngày 11 và 18 tháng 6, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN phối hợp 
với Intel Viet Nam tổ chức hai buổi tấp huấn liên tiếp về kĩ năng thuyết trình tại 
trụ sở của Intel Viet Nam, với sự tham dự của 30 đại diện đến từ các tổ chức phi 
chính phủ và phi lợi nhuận địa phương trong mỗi buổi. Do thuyết trình là một 
phần thiết yếu trong công việc hàng ngày của các nhà hoạt động xã hội, cả trong 
quản lý lẫn gây gũy, hai buổi tập huấn được trông đợi rất nhiều từ phía những 
người tham dự. 

 
Trong buổi tập huấn đầu tiên vào ngày 11 
tháng 6, những người tham dự khởi hành từ 
trung tâm LIN từ 8 giờ sang và đến trụ sở của 
Intel ở Saigon Hitech Park đúng theo dự kiến 
một giờ sau đó. Mọi người có dịp tham quan 
môi trường làm việc sáng tạo của tập đoàn 
sản xuất chip hàng đầu thế giới, nơi 400 nhân 
viên của họ đang làm việc với tác phong hết 
sức hiệu quả nhưng hề không gò bó. Ở đây 
không có giờ làm việc chính thức; thay vào 
đó, hệ thống làm việc theo dự án cho phép 

nhân viên ở đây dù đang chơi bi-a hoặc tập thể dục trong phòng thể chất cũng 
có thể quay sang phác thảo các ý tưởng “triệu đô”. Sau việc tham quan kéo dài 
mười phút, những người tham dự đến phòng tập huấn và bắt đầu chương trình 
buổi sáng. 

 
Hình 1 Phòng giải trí của Intel 

 
Chuyên viên tập huấn đầu tiên, ông 
Huy đến từ Intel, hướng dẫn những 
người tham dự giới thiệu nhanh về 
bản thân mình, cũng như những 
trông đợi mà họ có đối với buổi tập 
huấn này. Rất nhiều vấn đề chung 
được mọi người nêu ra, như cách 
thức sử dụng ngôn ngữ cơ thể, 
kiểm soát mức độ nhanh chậm, to 
nhỏ của giọng nói, vân vân. Ngay 
khi danh sách các vấn đề như vậy 
được hoàn chỉnh, ông Huy đã lấy 
lại sự tập trung của mọi người bằng 
việc khẳng định chính những vấn đề này đã làm 97% các bài thuyết trình trở nên 
thất bại, chỉ có 3% là thành công. “Vì thế, để tránh không đi theo vết xe đổ của 
số đông” – ông Huy nói, “chúng ta cần phải rõ ràng về việc Nói Những Gì và Nói 
Như Thế Nào, và chương trình sáng ngày hôm nay sẽ giúp các anh chị giải 
quyết khó khăn đầu tiên – Nói Những Gì”. Để minh họa rõ hơn, ông giới thiệu ba 
khía cạnh trong việc tư duy Nói Những Gì: chuẩn bị, sắp xếp và minh họa các ý 
tưởng. Trước hết, một sự chuẩn bị chu đáo cần cẩn thận điều tra về thành phần, 

 
Hình 2 Chương trình buổi sáng hướng dẫn bởi ông 

Huy đến từ Intel 
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trình độ người tham dự, mục đích của bài thuyết trình, các thức mở và kết, và 
các ý chính cũng như dẫn chứng minh họa. Thứ hai, một người diễn giải cần sắp 
xếp các ý tưởng đã chuẩn bị sẵn một cách phù hợp với trật tự tạo được cảm 
hứng, trong đó bước mở bài và kết luận đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc gây sự chú ý đối với người nghe. Mặt khác, sự truyền tải nội dung thành 
công của bài thuyết trình cần theo sát công cụ DEFEATS – Minh họa, Ví dụ, Dẫn 
chứng, Trưng Bày, So Sánh, Đánh Giá, Số Liệu, theo ông Huy nhận xét. 

 
Sau buổi nghỉ ăn trưa và giao lưu 
giữa những người tham dự cũng 
như với nhân viên của Intel, bà 
Thu Lê bắt đầu chương trình 
buổi chiều bằng việc tiếp cận 
khía cạnh thứ hai của một bài 
thuyết trình tốt – Nói Như Thế 
Nào. Giai đoạn tập huấn này chủ 
yếu dựa trên thực hành đã 
khuyến khích được những người 
tham dự đặt câu hỏi và tự trả lời 
về những quy ước trong việc 
truyền tải một bài thuyết trình, 
bao gồm cách ăn mặc, di 
chuyển, trao đổi ánh mắt, thể 

hiện cảm xúc trên mặt, ở đâu cần nhấn mạnh và ở đâu cần nói nhanh, vân vân. 
Ví dụ, một số người tham dự đã rất hào hứng tham dự một bài tập nhỏ yêu cầu 
trình bày một câu Tiếng Việt bằng 7 cách khác nhau để hàm ý 7 ý nghĩa khác 
nhau. Buổi tập huấn gặp một sự tình cờ thú vị khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ 
nghỉ giải lao dành cho nhân viên Intel. Với việc mọi người có dịp thư giãn cơ thể 
sau khi ngồi rất nhiều giờ liên tục, mức độ chú ý đã được cải thiện đáng kể trước 
khi bước vào giai đoạn hứng khởi nhất của buổi tập huấn – thực hành tại chỗ.  

 
Hình 3 Bà Lê hướng dẫn phần Nói như thế nào vào buổi chiều 

 
Những người tham dự tập huấn 
một lần nữa chia ra thành 6 
nhóm, và sau 10 phút chuẩn bị, 
đại diện của mội nhóm sẽ trình 
bày một chủ đề tự chọn để nhận 
đánh giá và góp ý từ phía những 
người tham dự khác cũng như 
các tập huấn viên. Buổi thực 
hành được hâm nóng bởi những 
chủ đề hết sức thú vị, từ hoạt 
động xã hội cho tới tình yêu và 
cuộc sống, nhận được nhiều ý 
kiến đóng góp tích cực từ phía 
người nghe.   

Hình 4 Ông  Lợi từ Mái ấm Quận 8 và bài thực hành thuyết trình   
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Buổi tập huấn thứ hai một tuần sau đó diễn ra theo đúng trình tự như buổi đầu 
tiên với một vài thay đổi nho nhỏ dựa trên phản hồi mà Intel nhận được từ 
những người tham dự trước. Có thêm môt máy quay phim để ghi lại bài thực 
hành thuyết trình tại chỗ, giúp người thực hành có dịp xem lại bài thuyết trình 
của họ, từ đó nhận ra ưu khuyết điểm của mình bên cạnh các ý kiến đóng góp 
của người khác.  
 
Như ông Huy đã nhấn mạnh, kỹ năng trình bày cần phải có sự thực hành 
thường quyên và có hệ thống. Hy vọng thông qua khóa tập huấn này, các tham 
dự viên sẽ thu thập được những phương pháp và kinh nghiệp nhằm giúp họ 
thực hành và nâng cao kỹ năng thuyết trình của mình trong tương lai. Chân 
thành cảm ơn đội ngũ Intel Việt Nam đã đưa cơ hội tuyệt vời này đến với các 
nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận tại TP.HCM. 
 

  
Hình 5 Tham dự viên và hướng dẫn viên từ Intel ngày 

11/06/2010 
Hình 6 Tham dự viên và hướng dẫn viên từ Intel ngày 

18/06/2010 

 

Hình 7 Bà Ngân từ Intel hướng dẫn các tham dự viên vào ngày 
18/06/2010 

Hình 8 Bà Uyên từ Intel hướng dẫn các tham dự viên viên ngày 
18/06/2010 
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Cuộc họp bàn tròn giữa đại diện tổ chức phi lợi nhuận và 
Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF) 

 
 

Vào khoảng đầu tháng 6/2010, 
Trung tâm LIN cùng 15 tổ chức 
phi lợi nhuận đối tác tại TP.HCM 
đã có cơ hội đối thoại với đại 
diện Quỹ hỗ trợ sáng kiến tư 
pháp (JIFF) trong một cuộc họp 
bàn tròn được tổ chức ở hội 
quán Đời Rất Đẹp. 
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Hợp tác với Ủy ban Châu Âu 
(EC), Thụy Điển và Đan Mạch, 
Bộ Tư pháp đã khởi động 
Chương trình Đối tác Tư pháp 
(JPP). Chương trình được thiết 
kế nhằm hài hòa việc hỗ trợ cho 
những cải cách của ngành tư 
pháp Việt Nam. Chương trình sẽ 

giúp giải quyết những thách thức trong quá trình hoàn thiện luật và chính sách thông 
qua việc hỗ trợ thực hiện Chiến lược Cải cách Tư pháp (JRS).  
 

Ban quản lý Quỹ JIFF gặp gỡ đại diện tổ chức NPO

Một hợp phần của chương trình JPP được thiết kế để hỗ trợ các Sáng kiến và các Tổ 
chức phi chính phủ có liên quan đến pháp luật và tư pháp. Hợp phần này sẽ được thực 
hiện thông qua một quỹ mang tên Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF). Sáng kiến 
được hỗ trợ sẽ tăng cường khả năng tiếp cận với pháp luật và đặc biệt nâng cao nhận 
thức chung về luật, nâng cao hiểu biết về những cải cách tư pháp thong qua nghiên 
cứu, đối thoại và chia sẻ thong tin trong ngành và tăng cường khả năng tiếp cận với tư 
vấn và trợ giúp pháp lý độc lập. Chương trình đặc biệt chú trọng đến nhóm yếu thế 
trong xã hội và phụ nữ.Ngoài hỗ trợ theo hình thức của Viện trợ Cơ bản, Viện trợ 
Chương trình/Dự án và Viện trợ Nghiên cứu, JIFF cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt 
động được xác định có liên quan cho các đơn vị được hỗ trợ.  
 
Cuộc họp bàn tròn này được tổ chức nhằm thông tin với JIFF về những ý kiến liên quan 
đến việc hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức. Cuộc thảo luận rất sôi nổi và thành công liên 
quan đến vấn đề đăng ký thành lập tổ chức, cách thức truyền thông tin về luật pháp và 
phát triển mạng lưới. Trong tương lai Giám đốc Quỹ rất mong sẽ được gặp gỡ nhiều 
hơn với những nhóm làm việc về tiếp cận các vấn đề pháp lý. 
 
Hiện nay JIFF đang ở trong Giai đoạn Khởi động và Giám đốc Quỹ đang gặp gỡ các 
đơn vị để tìm hiểu nhu cầuvà lập chương trình hỗ trợ. Theo kế hoach dự kiến thư mời 
thầu đầu tiên sẽ được tiến hành trong tháng 9 năm 2010 và được giải ngân vào tháng 1 
năm 2011. Thư mời thầu sẽ được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và qua mạng lưới của Trung tâm LIN. Nếu quý vị cần thêm thông tin, xin mời liên hệ tới: 
 

Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF) - Unit 708, 11 Trần Hưng Đạo,  Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  +(84) (4) 39336034/35, Fax: +(84) (4) 39336040,  jiff.info@global-justice.com

mailto:jiff.info@global-justice.com


Vòng tài trợ tháng 8/2010 của Trung tâm LIN 
  
 
Dự án đã nhận tài trợ: Cơ sở 
xã hội Bình Lợi đã hoàn thành 
việc xây mái hiên di động phục 
vụ cho việc vui chơi ngoài trời 
của các em tại cơ sở. Tài trợ này 
là sự phối hợp giữa Trung tâm 
LIN, công ty Pi-Channel và Lãnh 
sự quán Úc tại TP.HCM. Các em 
và giáo viên rất vui mừng vì đã 
có chổ vui chơi trong giờ giải lao 
mặc cho trời nắng hay mưa . Sân 
chơi này cũng được sử dụng cho 
việc tổ chức họp giữa giáo viên 
và phụ huynh. 
 

 

 
E.Hoàng Phúc trong giờ học (hình do dự án cung cấp) 

Dự án đã nhận tài trợ: Dự án 
Tương lai (thuộc Hội bảo trợ trẻ em 
TP.HCM) đã nhận tài trợ từ Trung 
tâm LIN hỗ trợ 30 học bổng nhằm 
giúp các em đến trường từ tháng 
8/2009 đến 7/2010. Chúng tôi thật 
sự vui mừng biết các em học tốt. 
Trong đó, 27 em đã nhận học bổng 
từ LIN ở năm thứ hai và 3 em đã 
nhận lần đầu. 
 
 

Vòng tài trợ tháng 8/2010 đang nhận hồ sơ đề xuất tài trợ từ các đối tác phi lợi nhuận 
của Trung tâm LIN đến 5 giờ chiều ngày 16/07/2010. Quy trình xét duyệt tài trợ của 
Trung tâm LIN cho chút ít thay đổi cho vòng tài trợ này như sau: 
 

16/07/2010 Hạn chót nhận hồ sơ tài trợ từ các tổ chức đối tác. 

14/07 – 25/07 Các bản đề xuất tài trợ hợp lệ được gởi cho Ủy Ban xét duyệt tài trợ (UB) 

25/07/2010 Các tổ chức có cơ hội trình bày bản đề xuất ngắn gọn trước UB: 
- 5 phút trình bày bản đề xuất dự án từ các đại diện tổ chức. 
- 10 phút thảo luận và trả lời câu hỏi từ UB 

25/07/2010 UB sẽ quyết định dự án được nhận tài trợ. 

28/07/2010 Trung tâm LIN thông báo kết quả quyết định của UB. 

Tháng 8, 2010 Ký biên bản thỏa thuận tài trợ giữa Trung tâm LIN và tổ chức nhận tài trợ. 
Kinh phí sẽ được chuyển trong vòng 14 ngày sau khi ký. 

 

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây. 

8/12 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=9&section=npo


9/12 

 Hoạt động tháng tới 
 

Hội thảo bàn tròn: “Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản lý phi lợi 
nhuận” (ngày 10 tháng 7 năm 2010) 

 
Hội đồng quản lý tổ chức phi lợi nhuận có thể là một khái niệm quen thuộc với một số 
tổ chức này nhưng đây vẫn là một khái niệm mới với một số tổ chức khác. Thậm chí ở 
những tổ chức đã có Hội đồng, các thành viên vẫn chưa hiểu rõ ràng về vai trò và trách 
nhiệm của mình. 
 

• Tại sao Hội đồng quản lý lại quan trọng đối với sự hình thành tổ chức 
phi lợi nhuận? 

• Thành viên hội đồng quản lý đóng vai trò gì trong tổ chức của bạn? 
• và Họ có trách nhiệm như thế nào đối với sứ mệnh và thành quả tổ 

chức? 
 
Được sự hỗ trợ chân thành từ công ty Mayer Brown JSM và  Quỹ Hỗ Trợ Công Nhân 
(tổ chức phi lợi nhuận địa phương), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tổ chức 
hội thảo bàn tròn về “Vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản lý trong việc điều 
hành tổ chức phi lợi nhuận” từ 08h30 – 10h30 sáng Thứ Bảy 10/07/2010 tại công ty 
Luật Mayer Brown JSM, Saigon Tower - 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM lầu 17. 
 
Vui lòng đăng ký với chúng tôi tại npo@linvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091. Hội thảo này 
chỉ dành 20 chổ cho các tổ chức và chúng tôi ưu tiên cho các đối tác chính thức Trung tâm LIN. 
 
 

Cuộc thi Câu chuyện tình nguyện của bạn (Tháng 7 và 8 năm 2010) 

 
Trong một nỗ lực nhằm biểu dương những cá nhân có đóng góp phát triển xây dựng 
cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn, Trung Tâm Hỗ Trợ và Phát Triển Cộng Đồng LIN 
đang hướng tới các Tình Nguyện Viên cũng như các Tổ chức Tình Nguyện tại Việt 
Nam nhằm xuất bản một cuốn sách của những câu chuyện tình nguyện – một bộ 
sưu tập chuyện kể, tranh ảnh hoặc video clip nhằm minh họa tầm ảnh hưởng của 
những tình nguyện viên.  
 
Bằng việc chia sẻ các câu chuyện tình nguyện – niềm vui, thách thức, cũng như sự ảnh 
hưởng, tiêu chí đầu tiên và trước nhất của LIN là để trân trọng những việc đã được làm 
bởi các tình nguyện viên. Và thứ hai, để khơi nguồn cảm hứng cho những người khác 
trong việc thử làm tình nguyện ở cộng đồng của họ, mỗi người với một cách khác nhau. 
Sẽ có nhiều giải thưởng hấp dẫn cho từng thể loại chuyện hay! 
 
Vui lòng tải mẫu đơn, các điều kiện và quy định và mọi thông tin chi tiết tại Cuộc thi. Nếu có gì 
thắc mắc, vui lòng liên hện  đội ngũ LIN tại Volunteer@LINvn.org hay (84 8) 38246091. 
 
Nếu bạn có mong muốn tài trợ sáng kiến này? Vui lòng liên hệ info@LINvn.org. 

mailto:npo@linvn.org
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=24&section=volunteer
mailto:Volunteer@LINvn.org
mailto:info@LINvn.org


 
 

 
 

MỜI NỘP Ý TƯỞNG DỰ ÁN CHO QUỸ XÃ HỘI DÂN SỰ 
 

Trong khuôn khổ Chiến lược Hỗ trợ Quốc gia (CSP) 2007-2010 của Irish Aid tại Việt 
Nam, Quỹ Xã hội Dân sự được thiết lập tại Đại sứ quán để hỗ trợ các hoạt động 
phát triển có tính sáng tạo của các tổ chức xã hội dân sự nhằm góp phần vào việc 
đạt được mục tiêu chung của Chiến lược Hỗ trợ Quốc gia “thúc đẩy và hỗ trợ giảm 
nghèo và tính dễ bị tổn thương một cách bình đẳng ở Việt Nam”. 
 
Irish Aid mời nộp ý tưởng dự án cho vòng tài trợ năm 2010. Các can thiệp nhằm 
phản hồi cho chính sách về giảm nghèo và bảo trợ xã hội đối với các nhóm dễ bị 
tổn thương sẽ được ưu tiên. Quỹ Xã hội Dân sự tập trung vào các lĩnh vực sau: 
khuyết tật, HIV & AIDS, và sự tham gia và lập kế hoạch địa phương. 
 
Các tổ chức quan tâm phải nộp đề xuất ý tưởng dự án và mẫu đăng ký theo mẫu 
của Irish Aid tới địa chỉ: 
 

Irish Aid - Đại Sứ quán Ai Len 
Tầng 8, tháp B, Tòa nhà Vincom 
191 Bà Triệu, Hà Nội 
Email: irishembassyhanoi@dfanet.ie  

 
Hạn chót đề gửi đề xuất ý tưởng dự án là 12h thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2010. 
 
Chỉ những tổ chức có ý tưởng dự án được thông qua mới được mời nộp đề xuất 
dự án đầy đủ. Để biết thêm chi tiết về quá trình xét duyệt bao gồm hướng dẫn và 
các biểu mẫu, xin vui lòng xem tại website www.embassyofireland.vn
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Trung tâm từ thiện và xã hội nhân dân 
Đại học TP. New York, Hoa Kỳ 

  
Chương trình Nghiên cứu sinh quốc tế cao cấp 2010 tại Hoa Kỳ 

 
 
Bạn có phải là chuyên gia cao cấp thế hệ thứ 3? 

       cần thêm thời gian xa nhà để khám phá các chiến lược mới? 
       mong muốn nâng tầm ảnh hưởng của tổ chức mình tới quốc gia và khu vực? 
       tìm kiếm cơ hội kết nối với các đồng nghiệp trên toàn cầu? 
       mục tiêu nhằm tăng tường công tác từ thiện trong cộng đồng? 

  
Nếu bạn trả lời CÓ cho bất cứ câu hỏi nào ở trên 

Vui lòng xem xét việc đề xuất tham dự  
Chương trình Nghiên cứu sinh quốc tế cao cấp 2010 

(Từ 18/10/2010 đến 12/11/2010) 
  

Đây là cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các chuyên gia cao cấp thế hệ thứ 3 nhằm hỗ trợ công 
tác từ thiện cộng đồng và giúp họ nâng cao năng lực khi trở về làm việc cho đất nước. Chương 
trình cụ thể như sau: 
  

  Tham gia một khóa hội thảo 1 tháng bao gồm các báo cáo và hội thảo chuyên đề với các 
chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. 

  Thăm viếng Quỹ cộng đồng và các tổ chức từ thiện nhằm học hỏi công việc hàng ngày. 
  Gặp gỡ các cá nhân xuất chúng và lỗi lạc trong lãnh vực phi lợi nhuận. 
  Tham gia vào mạng lưới 145 liên minh từ 54 quốc gia. 
  Mở rộng mạng lưới kết nối tầm quốc gia và quốc tế.  
  Xuất bản một ấn phẩm về vị trí của mình nhằm chuyên sâu vào công việc của bạn.    

  
Gởi đơn tham gia từ nay đến hết 11 tháng 7, 2010. 

Để biết thêm chi tiết vui lòng kết nối  www.philanthropy.org hay email tại cpcs@gc.cuny.edu

Trung tâm đào tạo phát triển xã hội 
Chiêu sinh khóa học: Kỹ năng viết dự án 

 
Khóa học nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để viết 
đề án xin tài trợ. Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể: 

• Phát triển một dự án theo khung hợp lý; 
• Viết một bản đề nghị dự án theo một cấu trúc thuyết phục để gởi đến 

nhà tài trợ. 
Khóa học này được thiết kế dành cho các cán bộ dự án, quản lý dự án và các 
nhân viên dự án phi lợi nhuận… cũng như sinh viên và cá nhân quan tâm. 
Thời gian khóa học lúc 08h00 đến 17h00 từ ngày 13/07 đến 15/07/2010. Mọi 
chi tiết và ghi danh vui lòng liên hệ: 

Trung tâm đào tạo phát triển xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng 
P.604, 98 Ngô Tất Tố, Q. Bình Thạnh. ĐT: (84 8) 22426789. Email: sdtc@tdt.edu.vn
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Nối Kết Cộng Đồng Phi Lợi Nhuận 
 
 

 

Tổ chức của bạn có quan tâm đến hoạt động tăng thu nhập? 
 

Tổ chức của bạn có vị trí tiện lợi không?  

12/12 

Tổ chức của bạn có đủ phòng ốc và nhà kho để 
chứa đồ không?  
Và tổ chức của bạn có nhân viên hay tình 
nguyện viên có kỹ năng về tính toán?  
Nếu bạn trả lời CÓ cho tất cả 3 câu hỏi trên, bạn có thể 
quan tâm đến ý tưởng táo bạo đề xuất bởi một doanh 
nghiệp tài trợ và một tình nguyện viên của chúng tôi. 
 
Một nhà cung cấp địa phương chuyên quản lý việc vận 
chuyển quốc tế đã rộng lượng đề nghị cung cấp miễn phí 
dịch vụ vận chuyển hỗ trợ cho việc quản lý một “Cửa 
hàng giá rẻ” (Thrift Shop) nhằm phục vụ cho các gia đình 
có thu nhập thấp hay các nhóm yếu thế. Theo đó, các tình 
nguyện viên sống ở (và xung quanh) khu vực Quận 1 và 2 
sẽ giúp chúng ta marketing, tiếp xúc và chuyển thông điệp 

cho cộng đồng nhà hảo tâm và nhà tài trợ. 
 

 
Có thể các bạn đã biết, Hội quán Đến với Nhau cũng đã từng khởi động ý tưởng này. Đây 
là những cửa hàng được mở ra để nhận những vật phẩm, đồ đạc đã qua sử dụng từ cộng 
đồng và bán lại với giá rẻ hay khuyến mãi cho các gia đình có thu nhập thấp hay/và các 
nhóm yếu thế. Lợi ích của dự án này là tăng thu nhập nhằm tạo ra nguồn quỹ hỗ trợ việc 
quản lý các hoạt động và chương trình của tổ chức. 
 
Nếu tổ chức bạn có quan tâm đến việc điều hành dự án này, vui lòng liên hệ với Trung 
tâm LIN tại NPO@linvn.org. 

 
 

BẢN KHẢO SÁT: dành cho tổ chức phi lợi nhuận 
 
Hiện tại, Trung tâm LIN đang khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực của nhân viên tổ chức 
phi lợi nhuận thông qua hai chủ đề: 

(1) tổ chức và điều hành cuộc họp hiệu quả và; 
(2) chỉ số đo lường đánh giá tổ chức phi lợi nhuận. 

 
Việc này sẽ giúp cho chuyên gia tập huấn của chúng tôi hiểu về những mối quan tâm và 
khó khăn mà tổ chức của các bạn đang gặp phải liên quan đến những chủ đề trên. Xin các 
bạn vui lòng tải bản khảo sát tại đây và gởi ý kiến cũng như phản hồi cho chúng tôi theo 
địa chỉ email npo@linvn.org. Trung tâm LIN chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của 
các bạn. 
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