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

 
Hội thảo về truyền thông xã hội 

 

 
Sáng chủ nhật ngày 
14/03, Trung tâm Hỗ 
trợ Phát triển Cộng 
đồng LIN phối hợp với 
Chương trình khuyết 
tật và phát triển (DRD) 
đồng tổ chức hội thảo 
“Làm thế nào truyền 
thông xã hội có thể 
hỗ trợ cộng đồng phi 
lợi nhuận” dành cho 
các tổ chức phi lợi 
nhuận, phi chính phủ 
trong và ngoài nước. 
Sự kiện này được tổ 
chức GlobalGiving tài 
trợ. Hội thảo diễn ra tại 
Hội quán Đời Rất Đẹp 
thuộc tổ chức DRD. 
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Ông Bill Brower, người trình bày chính của hội thảo, Cán bộ chương trình của 
GlobalGiving, giới thiệu về quan điểm và cách thức các tổ chức phi lợi nhuận trên thế 
giới sử dụng hiệu quả truyền thông xã hội phục vụ cho hoạt động của mình. Các tổ 
chức phi lợi nhuận quốc tế sử dụng nhiều hình thức truyền thông xã hội như: trang 
web, blog, Youtube và Twitter nhằm thu hút mọi người biết đến họ cũng như gây quỹ 
cho chương trình. Ông đồng thời còn giải thích về vai trò của Global Giving trong việc 
hỗ trợ các tổ chức. 

 

Bốn người trình bày của hội thảo Tố Oanh, Trung Hải, Vân Lý, Bill 
Brower (từ trái sang) 

 
Riêng đối với những tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam, Bill phát biểu, “cần có sự quản 
lý và xây dựng mạng lưới trực tuyến nhằm hỗ trợ và tăng cường hiểu biết về hoạt 
động của tổ chức phi lợi nhuận.” Bên cạnh các thí dụ và cách thức sử dụng truyền 
thông xã hội ở các tổ chức phi lợi nhuận, Bill còn chia sẻ về thành công của Global 
Giving trong việc vận dụng truyền thông xã hội để giữ mối quan hệ với nhà tài trợ 
cũng như xây dựng và mở rộng mạng lưới. 



 
Tiếp theo bài trình bày 
của Ông Bill, đại diện 
các tổ chức phi lợi 
nhuận sử dụng hiệu 
quả truyền thông xã 
hội đã chia sẻ kinh 
nghiệm của họ. “Thông 
qua các nổ lực truyền 
thông xã hội của mình, 
chúng tôi đã thành 
công trong việc gây 
quỹ” chị Tố Oanh, điều 
phối viên Ước Mơ Của 
Thúy – dự án thuộc 
Báo Tuổi Trẻ hỗ trợ 
cho bệnh nhi ung thư. 
“Gây quỹ cũng là hoạt 
động xây dựng mối 
quan hệ” cô Vân Lý, 
điều phối viên chương 

trình phát triển của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ có 3 
văn phòng đặt tại Việt Nam), nhấn mạnh thêm. Cô giải thích “Thông qua blog của 
chúng tôi, các nhà tài trợ và các mạnh thường quân tiềm năng có cơ hội tìm hiểu về 
hoạt động của nhóm chúng tôi”. Hơn nữa, cô cũng chia sẻ cách truyền thông xã hội 
hỗ trợ cho nhân viên của Đông Tây Hội Ngộ thu thập thông tin về nhà tài trợ để họ có 
thể thiết kế các bản đề xuất dự án tài trợ đúng mục tiêu. 

 
 

A. Lê Trung Hải (Những Ước mơ xanh) trình bày về cách vận dụng 
truyền thông xã hội của nhóm 

 
 Để trả lời câu hỏi về làm thế nào các tổ chức có thể tiếp cận được nhiều người dân 
hơn khi họ có ít cơ hội tiếp xúc với internet, chị Tố Oanh đã chia sẻ là các tổ chức nên 
sử dụng nhiều loại phương tiện truyền thông: “Theo kinh nghiệm của tôi, sẽ hiệu quả 
hơn nếu chúng ta sử dụng cả phương thức tiếp cận truyền thống thông qua báo chí 
và trên mạng online. Cả hai cách này sẽ tương trợ lẫn nhau và giúp hoạt động của 
chúng ta có ảnh hưởng lớn hơn”. 
 
Anh Lê Trung Hải, người sáng lập Nhóm Những Ước Mơ Xanh, một nhóm tình 
nguyện hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng, đã giới thiệu nhiều cách tiếp cận mà nhóm 
đang sử dụng để tổ chức và thông tin với các tình nguyện viên nhóm. Anh cũng đã 
khuyến nghị rằng “Thậm chí các tổ chức có sáng tạo trong việc quảng bá và thành 
công trong khâu thu hút mọi người tham gia vào các sự kiện của mình, các bạn cũng 
phải bảo đảm rằng các hoạt động của tổ chức mình phải có chất lượng để những 
người tham gia hỗ trợ thấy được và tiếp tục hỗ trợ ở lần sau”. 
 
Kết chương trình, cô Võ Thị Hoàng Yến, sáng lập viên – giám đốc Chương trình 
khuyết tật và phát triển DRD, đã có lời kết “từ hội thảo hôm nay, chúng ta đã thấy một 
sức mạnh rõ ràng của các tổ chức biết tận dụng internet… và chúng ta cũng học hỏi 
từ anh Hải (Những Ước Mơ Xanh), là nhóm anh đã thu thập những đồng xu để có 
một ngân quỹ rất lớn hỗ trợ cho công việc từ thiện của nhóm”. 
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(Bài trình bày của Bill Brower - Hình ảnh về buổi họp mặt – Video về buổi họp mặt) 

http://www.linvn.org/lin/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=71
http://www.facebook.com/album.php?aid=154906&id=113456572301http://www.facebook.com/album.php?aid=154906&id=113456572301
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1352145958566


Hợp tác của Trung tâm LIN và các tổ chức  
 
Tham gia thử thách trong việc gây quỹ từ tổ chức GlobalGiving 
 

LIN hiện đang tham gia vào một thử thách toàn cầu từ tổ 
chức GlobalGiving để gây quỹ hỗ trợ hoạt động của chúng 
tôi. Tới ngày 26/04/2010 nếu gây được 4,000 USD từ 50 
nhà hảo tâm, chúng tôi sẽ được đăng thông tin trên trang 
web của GlobalGiving.org và cơ hội thắng được giải lên 
đến 6,000 USD trong suốt cuộc thử thách cũng như thu 
hút một số lượng lớn các nhà tài trợ. 
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Các bạn có thể hỗ trợ chúng tôi trong việc gây quỹ nhằm 
hỗ trợ cộng đồng phi lợi nhuận TP.HCM bằng nhiều cách 
sau đây: 

1. Ủng hộ (tối thiểu 10 USD) cho LIN thông qua dự án 
của chúng tôi tại GlobalGiving, theo đường dẫn sau: 
(http://www.globalgiving.org/projects/empower-

nonprofits-to-reduce-inequality-in-vietnam/) 
 

2. Chuyển thông điệp này cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp và nói rằng bạn 
nghĩ LIN hiện đang hoạt động rất hiệu quả và yêu cầu họ chuyển thông điệp 
này đi tiếp. Điều này thật dễ dàng, bạn chỉ cần nhấp vào đường dẫn này: 
Chuyển thông điệp cho bạn bè. 

3. Đưa thông tin lên trang Facebook hay Tweeter của bạn với đường dẫn ngắn 
này (http://bit.ly/LINonGG).  

4. Điện thoại cho bạn bè, gởi tin nhắn cho họ hay có thể nói cho bất kỳ ai về 
Trung tâm LIN và cuộc thử thách này của chúng tôi. 

Bằng cách chuyển thông điệp này, bạn đang giúp đỡ chúng tôi, Trung tâm Hỗ trợ 
Phát triển Cộng đồng LIN, cũng như đang giúp đỡ cộng đồng mình.  
 

Chân thành cảm ơn, 
LIN 
 

Hợp tác giữa Trung tâm LIN và tổ chức Give2Asia 

Vào ngày 31/03/2010, Give2Asia, một dịch vụ từ thiện hàng đầu của Mỹ hỗ trợ vấn 
đề phi lợi nhuận, và Trung tâm LIN, tổ chức Việt Nam giúp đỡ tổ chức phi lợi 
nhuận, đã công bố một sự hợp tác tài trợ về tài chính cho phép các nhà tài trợ Mỹ 
giúp đỡ tăng cường năng lực cho khối phi lợi nhuận và từ thiện tại Việt Nam.  

Dịch vụ hợp tác tài trợ về tài chánh của Give2Asia sẽ giúp Trung tâm LIN thiết lập 
mối quan hệ với phía Mỹ trong việc cung cấp dịch vụ quản lý tài trợ chuyên nghiệp 
và hỗ trợ trong việc giảm thuế (nếu được) cho các nhà tài trợ của Trung tâm LIN 
chúng tôi. Give2Asia hiện đang cung cấp dịch vụ tài trợ về tài chánh cho gần 100 cơ 
quan từ thiện xuyên suốt khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Để biết thêm thông 
tin về tổ chức này và chương trình tài trợ về tài chánh, xin vui lòng truy cập tại 
www.give2asia.org/fsf hay www.Give2asia.org hay/và www.give2asia.org/LIN. 

http://www.globalgiving.org/projects/empower-nonprofits-to-reduce-inequality-in-vietnam/?RF=widget_small5065
http://cts.vresp.com/c/?LIN/443b56957a/d1f126fccf/5410d844b6
http://cts.vresp.com/c/?LIN/443b56957a/d1f126fccf/5410d844b6
http://oi.vresp.com/f2af/v4/send_to_friend.html?ch=443b56957a&lid=1786502367&ldh=d1f126fccf
http://cts.vresp.com/c/?LIN/443b56957a/d1f126fccf/5540893094
http://www.give2asia.org/fsf
http://www.give2asia.org/
http://www.give2asia.org/LIN


Hội thảo “Người chị thầm lặng” dành cho nữ doanh nhân 
và tình nguyện viên 

Với mục tiêu 
đồng hành cùng 
phụ nữ sống với 
khuyết tật, sáng 
chủ nhật 
21/03/2010 
Trung tâm LIN 
kết hợp với 
chương trình 
DRD tổ chức hội 
thảo “Người chị 
thầm lặng” 
nhằm tạo cơ hội 
cho các phụ nữ 
sống với khuyết 
tật giao lưu cùng 
các nữ doanh 
nhân và tình nguyện viên LIN.  

 

Chị Hoàng Yến và Diệu Trinh tâm sự về cuộc đời mình 

Bốn bài trình bày của các chị là bốn hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống mà 
các chị luôn phải cố gắng vươn lên nhằm vượt qua hoàn cảnh của mình và hội 
nhập với xã hội đầy thách thức và đang trong đà phát triển nhanh chóng. 
Những áp lực xã hội đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc 
khởi nghiệp kinh doanh của các chị đã được các nữ doanh nhân có kinh 
nghiệm đồng cảm và chia sẻ chân tình.  

(Hình ảnh về buổi hội thảo) 

 

Trung tâm LIN chúc mừng: 
Ms. Trần Ngọc Trân, kế toán trưởng – thành viên 
hội đồng quản lý Trung tâm LIN, đã sanh một bé 
gái vào ngày 01/03/2010. Sự ra đời của bé Minh 
góp một phần nhỏ vào việc cân bằng tỷ lệ nam nữ 
đang báo động tại Việt Nam.  
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http://www.facebook.com/photo.php?pid=3576398&id=113456572301


Chương trình giao lưu gặp mặt tình nguyện viên chuyên đề 
“Công tác xã hội trong từ thiện” 

Công tác xã 
hội khác với từ 
thiện như thế 
nào? Làm thế 
nào để việc từ 
thiện có ý nghĩ 
và mang lại lợi 
ích cho cộng 
đồng hơn? Là 
hai câu hỏi 
chính của buổi 
buổi gặp mặt 
chia sẻ kinh 
nghiệm 
chuyên đề 
“Công tác xã 
hội trong từ 
thiện” được Trung tâm LIN tổ chức tại hội quán Đời Rất Đẹp vào sáng Chủ 
Nhật 28/03/2010. Cô Ngọc (chuyên viên tư vấn tâm lý và công tác xã hội) đã 
trình bày và hướng dẫn các tình nguyện viên tham gia thảo luận, đóng góp ý 
kiến về từ thiện và công tác xã hội.  

Thảo luận nhóm về công tác xã hội và từ thiện 

Tất cả hơn 30 tham dự viên đã được chia làm 4 nhóm để thảo luận các nhóm 
chủ đề về: người khuyết tật, tín dụng, người già và hoạt động của hội quán/ 
quán ăn từ thiện đặt trong hai bối cảnh từ thiện và công tác xã hội. Đây là bài 
học quý giá dành cho các tình nguyện LIN. 

(Hình ảnh về chương trình gặp mặt) 

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://tinyurl.com/ycp5y7k  
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http://linvn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37&lang=vi
http://tinyurl.com/ycp5y7k


 

 

 

UN.GIFT KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN TỪ CÁC TỔ 
CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ 

 

 

Các tổ chức xã hội dân sự (CSO) đóng một vai trò rất quan 
trọng trong việc nhấn mạnh vấn đề buôn bán người trên toàn 
cầu. Các hoạt động của CSO liên quan đến việc tăng nhận 
thức, đánh giá sự cam kết của các bên đối tác, thu thập và 
phân tích thông tin, cũng như tác động đến công chúng. CSO 
giúp chính phủ xác định nạn nhân của việc buôn người và 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ họ như trợ giúp về pháp lý, chăm sóc 
y tế và tinh thần, tái hòa nhập cộng đồng hay tiến hành các 
thủ tục giúp họ quay về đất nước. 

Trong nổ lực này, vấn đề tài chánh hỗ trợ hoạt động thường là một vấn đề đáng được quan 
tâm. Vì vậy, để hỗ trợ CSO trong các hoạt động liên quan đến buôn bán người, Chương trình 
Sáng Kiến Toàn Cầu của Liên Hiệp Quốc về Buôn Bán Người (UN.GIFT) có thành lập 
một Nguồn Ngân Sách Nhỏ. Trong năm 2010, chúng tôi kêu gọi các CSO làm việc về vấn 
đề này hãy đệ trình bản đề xuất dự án, tổng ngân sách là 500,000 USD. Vào ngày 
01/03/2010, UN.GIFT kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận làm việc trong vấn 
đề buôn bán người hãy gởi bản đề xuất dự án. Hoạt động được tài trợ bao gồm: hỗ trợ trực 
tiếp cho nạn nhân, trao quyền cho các nhóm/cộng đồng bị tổn thương và hợp tác giữa các tổ 
chức phi chính phủ xuyên quốc gia. Ngân sách cho các bản đề xuất từ 30,000 đến 50,000 
USD cho mỗi dự án được chọn và chúng tôi sẽ chọn từ 10 đến 16 dự án dựa trên nguồn ngân 
sách thực tế đề xuất. 
 

Mọi thông tin liên quan tại đây: http://ungift.org/ungift/civil-society/index.html

 

Chương trình  Khách Tham quan Quốc tế với chủ đề “Các hoạt 
động tình nguyện tại Hoa Kỳ” 

 
Trung tâm LIN trân trọng chúc mừng Anh Phạm Trường Sơn, điều phối viên chương trình 
cộng đồng LIN, đã được chọn tham gia chuyến tham quan học tập kinh nghiệm về các hoạt 
động tình nguyện tại Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 12/04/2010.  
 

Đây là một chương trình đa quốc gia với quy mô lớn dành cho các đại diện của các tổ chức 
phi chính phủ, các nhà hoạt động xã hội và cộng đồng, các viên chức chính phủ, các nhà giáo 
dục và các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới tới Hoa Kỳ để tìm hiểu khái quát về ảnh hưởng 
của các hoạt động tình nguyện đối với chính các tình nguyện viên và những cộng đồng mà họ 
phục vụ. Thông qua các chuyến thăm tới các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức từ thiện, các 
hội thiện nguyện, các nhóm và các công ty có hoạt động cộng đồng, khách mời sẽ được tìm 
hiểu cách thức chính phủ Hoa Kỳ lại thu hút được một lực lượng đông đảo các tình nguyện 
viên ở mọi thành phần xã hội, mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người trẻ tuổi, tham gia vào các 
chương trình tình nguyện của quốc gia. Khách mời cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu ảnh hưởng của 
doanh nghiệp và công nghệ trong việc phát triển thêm nhiều hướng đi mới nhằm thu hút 
thêm sự tham gia của cộng đồng vào công việc tình nguyện.  
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 Hoạt động tháng tới 
 

• Chuỗi Hội thảo chuyên đề “Gây quỹ”: Nhằm chuẩn bị cho một vấn đề khá 
quan trọng và đầy khó khăn mà tất cả các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đều 
quan tâm. Chúng tôi sẽ để một tháng 4/2010 để chuẩn bị cho hai hội thảo lớn về 
Gây Quỹ nhằm nối kết các nhà tài trợ, doanh nghiệp, các quỹ tài trợ trong và 
ngoài nước tham gia vào chuỗi sự kiện này. Chủ đề dự kiến của chuỗi hội thảo 
này như sau: 

 
1. Gây quỹ trong nước (v.d, ở doanh nghiệp, quỹ từ thiện doanh nghiệp, quỹ từ 

lãnh sự quán/đại sứ quán và các cá nhân/mạnh thường quân/nhà tài trợ…). 
2. Gây quỹ ngoài nước (v.d, các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, các đại sứ quán 

hoạt động tại Việt Nam, các quỹ từ công ty đa quốc gia…) 
3. Làm thế nào ban cố vấn có thể hỗ trợ các nổ lực gây quỹ của tổ chức? 
 
Nếu bạn có ý kiến về những chủ đề liên quan đến Gây quỹ hoặc các tổ chức phi 
lợi nhuận, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tham gia và 
đóng góp vào chuỗi sự kiện Gây Quỹ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 
npo@linvn.org, info@linvn.org, son@linvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091 
(gặp Trường Sơn hay Cẩm Tú). 

 
• Website mới của Trung tâm LIN với giao diện tương tác đã ra mắt và thử 

nghiệm tại www.linvn.org. Nhiều tổ chức đối tác của chúng tôi đã đăng thông tin 
về tổ chức, các nhu cầu thiết yếu và nhu cầu chuyên môn cần tìm kiếm tình 
nguyện viên nhằm tương tác với các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và 
nhà tài trợ đối tác với Trung tâm LIN. Website mới này là một dịch vụ mà Trung 
tâm LIN mong muốn sẽ hỗ trợ nối kết các tổ chức phi lợi nhuận đối tác với 
doanh nghiệp. Nếu bạn hay tổ chức của bạn mong muốn có thông tin trên 
website này, vui lòng liên hệ Trường Sơn, điều phối viên chương trình cộng 
đồng của Trung tâm LIN, tại npo@linvn.org hay son@linvn.org hay điện thoại 
(84 8) 38246091. Và các cá nhân, mạnh thường quân và doanh nghiệp có mong 
muốn hỗ trợ vật dụng, ngân sách các tổ chức phi lợi nhuận địa phương có thể 
đăng thông tin tại mục “Cho Nhận” tại website của chúng tôi. Mọi thắc mắc vui 
lòng liên hệ chúng tôi tại Donor@LINvn.org, hay điện thoại: (84 8) 3824-6091. 
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Các cá nhân, mạnh thường quân và 
doanh nghiệp 
 
Với mong muốn hỗ trợ cộng đồng, các 
Anh/Chị có thể liên hệ với chúng tôi 
hay đăng thông tin về những vật phẩm 
hay ngân sách hỗ trợ các tổ chức phi lợi 
nhuận theo đường dẫn sau: 
http://www.linvn.org/?mod=donor&act
=donate&lang=vn  

Các tổ chức phi lợi nhuận 
 
Thông tin các tổ chức đối tác đã được 
Trung tâm LIN đưa lên website mới 
của chúng tôi. Các tổ chức đối tác đã 
được cung cấp mật mã và tên đăng 
nhập và có thể đăng nhu cầu của tổ 
chức theo đường dẫn sau: 
http://www.linvn.org/?mod=npo  
 

mailto:npo@linvn.org
mailto:info@linvn.org
mailto:son@linvn.org
http://www.linvn.org/
mailto:npo@linvn.org
mailto:son@linvn.org
mailto:Donor@LINvn.org
http://www.linvn.org/?mod=npo
http://www.linvn.org/?mod=donor&act=donate&lang=vn
http://www.linvn.org/?mod=donor&act=donate&lang=vn


 
• Vòng tài trợ đợt II năm 2010: Vòng tài lần trước năm 2009 của Trung tâm LIN 

đã được xét duyệt và giải ngân trong tháng 1/2010 cho Trung tâm mồ côi Khánh 
Hội và Cơ sở xã hội Bình Lợi đang được tiếp tục xét duyệt trong vòng II. Vòng I 
của năm 2010, đang được xét duyệt trong tuần cuối tháng 3/2010 và được giải 
ngân trong tháng 4/2010. Vòng II năm nay sẽ nhận các bản đề xuất tài trợ từ 
01/04/2010 cho đến hết ngày 16/07/2010. Các tổ chức đối tác của LIN có thể 
tham khảo thêm thông tin và tải đơn xin tài trợ tại đây (hay 
http://tinyurl.com/yag9w4j). Vui lòng liên hệ npo@linvn.org nếu bạn mong 
muốn có thêm thông tin. 

 
 
 
 

Nối Kết Cộng Đồng Phi Lợi Nhuận 
 
 

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG  
CHƯƠNG TRÌNH NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ TOÀN CẦU 

 
 
Tổ chức Global Institute for Tomorrow (GIFT) trân trọng thông báo là chúng tôi 
đang có một số học bổng giới hạn dành cho những cá nhân đủ phẩm chất làm việc 
trong khối phi lợi nhuận hay doanh nghiệp xã hội tham gia vào chương trình học bổng 
nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu (YLP) được tổ chức tại Hong Kong and Sichuan, Trung 
Quốc từ ngày 24/05/2010 đến 05/06/2010. 
 
YLP là một chương trình quốc tế dành cho các đại diện khối xã hội dân sự và sinh 
viên từ các trường thương mại hàng đầu đang làm việc với các tổ chức phi chính phủ 
địa phương hay doanh nghiệp xã hội nhằm phát triển kế hoạch kinh doanh hay thực 
hiện kế hoạch chiến lược. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 
http://www.globalinstitutefortomorrow.com/ftp/Hetong_Sichuan_YLP_Prospectus_full
 

----- o0o ----- 
 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VÀ TRAO HỌC BỔNG 
“ÁNH SÁNG VÀ NIỀM TIN LẦN IV” 

 
Nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh Tổ chức một chương trình văn nghệ,và trao 
học bổng tôn vinh những người khuyết tật, các em thiếu nhi khuyết tật có ý chí, niềm 
tin vươn lên trong cuộc sống vào lúc 08h00 đến 11h00 ngày 18/04/2010 tại Nhà hát 
kịch Thành Phố số 30 Trần Hưng Đạo, Q.1. Đồng thời tổ chức các hoạt động giới 
thiệu khả năng, năng khiếu của trẻ em khuyết tật giúp các em tự tin hòa nhập cuộc 
sống, hướng đến tương lại của các em. Qua chương trình thể hiện sự quan tâm, tình 
yêu thương của cộng đồng đến những người khuyết tật, trẻ em khuyết tật ở các mái 
ấm, nhà mở nhân ngày 18/04 Ngày bảo vệ và chăm sóc Người khuyết tật Việt Nam. 
Hiện tại nhóm đang tìm kiếm tài trợ từ các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Mọi 
chi tiết vui lòng liên hệ anh Lê Trung Hải tại nhom_uocmoxanh@yahoo.com. 
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----- o0o ----- 
 

SỰ KIỆN EARTH DAY 2010 
 
CLB Môi Trường thuộc đại học RMIT tổ chức sự kiện Earth Day 2010 ngày 
17/04/2010. Đây là sự kiện hướng tới sinh viên mang ý nghĩa giáo dục môi trường. 
Chương trình này cũng đang tìm kiếm các nhà tài trợ tiềm năng. Mọi chi tiết xin liên 
hệ hothaibinh@gmail.com để biết thêm chi tiết hay truy cập đường dẫn sau: 
 http://thehetre.vn/hoc_thi/rmit-tung-bung-voi-ngay-trai-dat-2009/29468.html
 
 

----- o0o ----- 
 

SỰ KIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỐI TÁC 
 

 Hội thảo chuyên đề “Phát triển ngân hàng mắt TP.HCM” được nhóm Ngân 
hàng Mắt TP.HCM tổ chức lúc 08h00 – 15h00 ngày 13/04/2010. Liên hệ 
info@hcmceyebank.org 

  “Tuổi Teen cần gì ở cha mẹ” do Hội quán đời rất đẹp (số 91/6N Hòa Hưng, 
P.12, Q. 10, TP.HCM) từ 08h30 đến 11h00 Thứ Bảy 03/04/2010 dành cho cha 
mẹ, giáo viên và mọi người có quan tâm. Vui lòng liên hệ gdvkns@gmail.com 
hay điện thoại DRD: 38682770  - YMCA: 37260135 

 “Bước Chân Tình Nguyện 2010” do Solar Net Việt Nam tổ chức từ ngày 
30/04/2010 đến 01/05/2010 tại Hồng Ngự, biên giới Campuchia. Để biết thêm 
chi tiết, vui lòng liên hệ Nguyễn Siêu Hạnh tại sieuhanh@yahoo.com  

  “Hành trình nhân đạo” do tổ chức Catalyst Foundation tổ chức tại TP. Rạch 
Giá, Kiên Giang từ 28/03 đến 02/04/2010. 

 “Đêm nhạc từ thiện” do Nhóm Nụ Cười tổ chức từ 19h00 – 22h00 ngày 
12/04/2010 tại 122D Cách Mạng Tháng 8, Q.3, TP.HCM. 
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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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