Nhịp Cầu
THÁNG 05/2010

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

LIN đồng tài trợ chương trình “Ánh sáng và Niềm tin lần
VI” của Nhóm tình nguyện Những Ước Mơ Xanh
Vào ngày 18-4, tại nhà hát kịch
thành phố Hồ Chí Minh, nhóm
tình nguyện Những Ước Mơ
Xanh đã tổ chức chương trình
giao lưu văn nghệ hằng năm
với tên gọi "Ánh sáng và Niềm
Tin".
Đây là chương trình biểu diễn
văn nghệ và trao học bổng cho
các em khuyết tật tại các mái
ấm trên địa bàn thành phố nhân
ngày bảo vệ và chăm sóc người
khuyết tật Việt Nam.
Chương trình đã trao 300 học
bổng cho các em khuyết tật
Hai MC giới thiệu chương trình giao lưu ca nhạc
trong thành phố với sự hỗ trợ
của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN cùng với các nhà tài trợ khác như IWEP,
Mitsubishi…Tham gia buổi lễ là các tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em khuyết tật cùng với
sự góp mặt của nhóm Ba Con Mèo.
Với sự hỗ trợ của đội ngũ LIN, sau 3 tháng trao học bổng nhóm tình nguyện Những Ước Mơ
Xanh sẽ lên kế hoạch khảo sát về lợi ích của việc sử dụng học bổng ở các em khuyết tật.
Xin Chúc mừng Sinh Nhật các thành viên trong Hội đồng quản lý của Trung tâm LIN
Tháng 4/2010
1. Cô Sara Jewett Nieuwoud – Cố vấn hoạt động chương trình
2. Cô Đỗ Thị Như Tâm – Cố vấn hành chánh quản trị
Tháng 6/2010
3. Cô Nguyễn Trần Hoàng Anh – Cố vấn về hoạt động tiếp cận
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“Đáp đền tiếp nối” (Paying It Forward)
Trong một chương trình từ thiện tháng 11/2009, vợ chồng Jillian và David Bonnardeaux
đã thắng một giải thưởng trong chương trình bốc thăm may mắn, đó là một buổi tiệc 150
khách mời tại White Palace, một nhà hàng sang trọng tại TP.HCM. Sau khi suy nghĩ về
những cách thức để sử dụng giải thưởng này có ý nghĩa, hai vợ chồng đã quyết định
“biến” buổi tiệc này thành một sự kiện gây quỹ. Họ dò hỏi bạn bè, đồng nghiệp và Trung
tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN để đi đến quyết định cuối cùng là hỗ trợ cho hai
mái ấm dành cho trẻ em tại TP.HCM, đó là mái ấm Tre Xanh cho trẻ nam và mái ấm Hoa
Hồng Nhỏ cho trẻ nữ (cả hai đều là đối tác của Trung tâm LIN).

Boys from Green Bamboo shelter and Girls from Little Warm shelter perform at the party

Và ngày 09/05/2010, Jillian và David đã tổ chức buổi tiệc và gây quỹ được 3.000 đô la
Mỹ từ các khách mời. Cả hai mái ấm đã tham gia giới thiệu hoạt động và các tiết mục
múa sinh động cùng với chương trình bán tranh vẽ của các em gái nhằm hỗ trợ một phần
kinh phí cho các em sinh hoạt tại mái ấm. Khách mời từ mọi lứa tuổi, mọi nghành nghề
trong xã hội đã đến đây vì một sự kiện có ý nghĩa.
Jillian và David hiện đang làm việc với Trung tâm LIN nhằm lên kế hoạch sử dụng số
tiền vào những nhu cầu thiết thực của hai mái ấm. Chúng tôi chia sẻ câu chuyện này với
mong muốn sẽ có nhiều câu chuyện giống như thế nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng.
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Tình nguyện viên chuyên môn hỗ trợ các tổ chức phi lợi
nhuận: bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ (phần II)
Trường Sơn – Trung tâm LIN

Tình nguyện viên chuyên môn là một khái niệm mới không chỉ ở Việt Nam mà còn ở
nhiều nước Châu Á khác. Sau khi gia nhập đội ngũ Trung tâm LIN, tôi dần dần thấu hiểu
tầm quan trọng và lợi ích của dịch vụ này hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt
Nam. Và chuyến đi học tập kinh nghiệm 3 tuần ở Mỹ đã giúp tôi cũng cố kiến thức của
mình cũng như cho tôi cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các tổ chức phi lợi nhuận
Mỹ trong việc áp dụng mô hình này vào cộng đồng của họ.
Nước Mỹ tổ chức tình nguyện viên chuyên môn như thế nào?
Các tổ chức phi lợi nhuận
(NPO) giỏi thường thúc đẩy
hoạt động xã hội tự nguyện
trong doanh nghiệp và đề cao
trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp. Việc tình nguyện đã tạo
cho nhân viên cơ hội làm việc
nhóm và hoạt động xã hội ngoài
cơ quan. Nó cũng giúp công ty
nâng cao kỹ năng nhân viên và
xây dựng hình ảnh tích cực của
Ông Joey Bashevkin (CEO của Taproot Foundation) trình bày
công ty trong cộng đồng. Do
về dịch vụ tình nguyện viên chuyên môn của tổ chức mình
tầm quan trọng của sự phát triển
CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) tại Mỹ, đã tạo ra một sự bộc phát ở số lượng
các cá nhân và doanh nghiệp tình nguyện
Tình nguyện viên chuyên môn là ai?
tham gia phục vụ cộng đồng phi lợi nhuận.
Mặc dù có sự phát triển này, đây vẫn là một
công việc có nhiều thách thức và cần thời
gian để nâng cao hiểu biết và chấp nhận dịch
vụ của cả hai phía doanh nghiệp và các tổ
chức NPO.

Là những người sẳn lòng sử dụng chuyên
môn, kỹ năng và kinh nghiệm của mình để
hỗ trợ/giúp đỡ tình nguyện không tính phí
cho một hay nhiều tổ chức phi lợi nhuận
nhằm nâng cao năng lực và sự phát triển bền
vững của tổ chức này.

Về phía doanh nghiệp, làm thế nào để chủ
doanh nghiệp, giám đốc điều hành hay
trưởng phòng nhân sự hiểu rõ được mục tiêu,
ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong việc
khuyến khích và thúc đẩy nhân viên phục vụ
cộng đồng thông qua việc cung cấp dịch vụ
chuyên môn cho các tổ chức NPO.

Trong việc cung cấp dịch vụ, họ, như người
cố vấn tình nguyện hơn là một tình nguyện
viên thông thường, mang kiến thức và kinh
nghiệm của mình hỗ trợ tổ chức. Các lãnh
vực thường gặp là: quản lý nhân sự,
marketing, tin học, quản lý tài chánh và dịch
vụ pháp lý…

Mặc khác, để các NPO thấu hiểu sự cần thiết của dịch vụ này, cần có quá trình truyền
thông, nâng cao nhận thức và tiếp cận dài lâu.
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Trong các cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ và trao đổi với các tổ chức giới thiệu và kết nối tình
nguyện viên chuyên môn như Taproot foundation, Points of Light Foundation cũng như
các công ty có sử dụng dịch vụ này hỗ trợ tổ chức NPO như Deloitte và Baker Hughes
Corporation, có thể thấy được là việc tạo mối quan hệ và liên kết giữa công ty/ doanh
nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ hết sức quan trọng.
Họ sử dụng các trường hợp kết nối thành công, các mối quan hệ mật thiết giữa công ty và
NPO để minh chứng cho tầm quan trọng của dịch vụ này.
Bài học kinh nghiệm
Các tổ chức giới thiệu tình
nguyện viên chuyên môn tại
Mỹ tuy không nhiều, nhưng
dịch vụ họ cung cấp mang tính
chuyên nghiệp cao. Họ đóng
vai trò trung gian làm cầu nối
để các doanh nghiệp hỗ trợ
các tổ chức giới thiệu tình
nguyện viên và các tổ chức
NPO/NGO địa phương khác.
Trong các dịp gặp gỡ và thảo
luận với các tổ chức này tại
Mỹ, tôi đã băn khoăn rất nhiều
về cách vận dụng các bài học
Bà Jennifer Cutaia (đại diện Baker Hughes) trình bày về CSR và
kinh nghiệm vào công việc
tình nguyện viên chuyên môn của công ty
của mình tại Trung tâm Hỗ trợ
Phát triển Cộng đồng LIN và các tổ chức đối tác làm việc với tình nguyện viên chuyên
môn. Sau đây là vài suy nghĩ trong việc ứng dụng:
• Sử dụng các trường hợp kết nối thành công để có thể thu hút các cá nhân có
chuyên môn giỏi làm việc trong doanh nghiệp tham gia.
• Thông tin, giới thiệu để các công ty, tập đoàn và doanh nghiệp hiểu rõ tầm
quan trọng của việc khuyến khích và tạo điều kiện để nhân viên của mình
đóng góp cho các tổ chức NPO; coi như là một trách nhiệm đối với xã hội và
cộng đồng.
• Đối với các tổ chức tiếp nhận sự hỗ trợ, việc công nhận sự đóng góp này có rất
nhiều hình thức như: tặng áo thun hay huy hiệu tổ chức; bằng công nhận hay
các hình thức vinh danh khác nếu có cơ hội…
• Việc tiếp cận các doanh nghiệp để giới thiệu mô hình này nên nhắm đến các
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn hơn là các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh.
• Với những người tình nguyện, cần đề cao trách nhiệm đối với xã hội cũng như
những lợi ích về mặt tinh thần mà họ có thể có được. Ví dụ, một số công ty
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cảm nhận được đây là một phần trong chương trình trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp. Các công ty khác thì nhận thấy chương trình này sẽ giúp nâng
cao năng lực cho nhân nhiên, đề cao kỹ năng lãnh đạo và cân bằng giữa áp lực
công việc và đời sống của nhân viên họ.
Ở Việt Nam, với các NPO địa phương, đây sẽ là một
dịch vụ cần thiết trong việc cung cấp kiến thức, kỹ năng
và kinh nghiệm cho nhân viên của tổ chức. Đặc biệt,
trong hoàn cảnh, các tổ chức NPO tại TP.HCM đang
đối đầu với nguồn ngân sách giới hạn và nhân viên có
kinh nghiệm thường nghĩ việc để tìm nơi khác với mức
lương cao hơn và có nhiều cơ hội phát triển, vận dụng
kỹ năng hơn.
Với khối doanh nghiệp, hoạt động xã hội tự nguyện
trách nhiệm xã hội trong bối cảnh hiện tại vẫn là điều gì
đó còn rất mơ hồ và mới chỉ có ở một vài doanh nghiệp
nước ngoài. Vì vậy, việc thông tin và giới thiệu mô
hình này rất cần được thực hiện, ngày càng rộng để có
thêm nhiều tổ chức tham gia.

Các loại hình tình nguyện khác
nhau:
Sau đây là một vài hình thức tình
nguyện khác nhau hỗ trợ tổ chức
phi lợi nhuận:
• Cá nhân tham gia vào Hội
đồng quản lý tổ chức nhằm
nâng cao khả năng lãnh đạo
của tổ chức này;
• Cố vấn cho tổ chức trong
thời gian có hạn; và
• Tình nguyện viên thông
thường cung cấp dịch vụ trực
tiếp hay hỗ trợ công việc
hành chánh.

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, đang nỗ lực trong việc áp dụng mô hình
tình nguyện viên chuyên môn nhắm vào sự phát triển bền vững của các tổ chức NPO tại
TP.HCM - Việt Nam.
Chúng tôi đang cố gắng thông tin và liên kết với khối doanh nghiệp nhằm tạo thêm cơ
hội đóng góp cho các cá nhân có kinh nghiệm và nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của
khối doanh nghiệp với mong muốn tạo sự khác biệt thúc đẩy cân bằng cho mọi người
dân, cộng đồng và xã hội.
Ai là người thích hợp trong vai trò tình nguyện viên chuyên môn?
Thường là người từng trãi, có kinh nghiệm và đã và đang làm việc là người thích hợp
cho vai trò này. Mỗi tổ chức sẽ có những yêu cầu khác nhau về kỹ năng và vai trò này
sẽ thích hợp nhất với những ai có trùng kinh nghiệm và kỹ năng đó. Ví dụ, một tổ chức
có thâm niên 10 năm sẽ mong muốn nâng cao hệ thống quản lý tài chánh sẽ tìm một
người có kỹ năng và kinh nghiệm lâu năm thích ứng. Tổ chức mong muốn nâng cao
nhận thức về công việc của họ cho các nhà tài trợ thường tìm người có kỹ năng
marketing, thông tin hay kinh nghiệm trong việc gây quỹ.

5/8

5

Hoạt động tháng tới
• Hội thảo chuyên đề “Xu hướng mới và bài học thực tế về Gây quỹ”: được
Trung tâm LIN tổ chức với sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm từ đội ngũ phát triển
của Quỹ VinaCapital và dự án Tương Lai vào Thứ Sáu, 04/06/2010 tại nhà hàng
XU (71 – 75 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM – lầu 1). Thư mời hội thảo đã được
Trung tâm LIN gởi cho tất cả các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế
cũng như các đối tác của chúng tôi. Vui lòng tải bản đăng ký và chương trình tại
đây và gởi lại cho đội ngũ LIN trước ngày 02/06/2010 tại npo@linvn.org.
• Thảo luận bàn tròn về vai trò của Hội đồng quản lý: Trung tâm LIN sẽ tổ chức
một cuộc họp thảo luận bàn tròn về vai trò của Hội đồng quản lý tổ chức phi lợi
nhuận. Các thành viên đang tham gia Hội đồng của các tổ chức sẽ trình bày về vai
trò và trách nhiệm của mình, mối quan hệ trong công việc và chức năng của Hội
đồng cũng như trả lời các câu hỏi đặt ra. Buổi thảo luận này sẽ được tổ chức
khoảng cuối tháng 6 hay đầu tháng 7. Nếu bạn có quan tâm đến việc tham gia buổi
thảo luận bàn tròn này, vui lòng liên hện son@linvn.org. Nếu bạn có câu hỏi nào
muốn đặt ra trước hội thảo, chúng tôi rất sẳn lòng đón nhận.

Thông báo về diễn đàn dành cho các nhà tài trợ tại TP.HCM
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đang lên kế hoạch tổ chức một diễn
đàn dành cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và quỹ tài trợ nhằm tạo môi
trường chung hỗ trợ tích cực cho cộng đồng. Diễn đàn này sẽ là cơ hội chia sẻ
kiến thức và kinh nghiệm nhằm giúp các nhà tài trợ đi đến một mục tiêu chung
cũng như điều phối các nguồn lực tạo sự hiểu biết về nhu cầu cộng đồng và các
bài học thực tế về tài trợ. Mục đích chính của diễn đàn này là tăng cường chất
lượng cuộc sống cho cộng đồng thông qua việc tài trợ có hiệu quả.
Diễn đàn này dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng mùa thu 2010. Tại thời điểm này,
chúng tôi đang phát triển một cơ sở dữ liệu của các thành viên có quan tâm.
Thành viên thích hợp cho diễn đàn này bao gồm các cá nhân, doanh nhiệp, các
quỹ tài trợ và các cơ quan chính phủ đang có ngân quỹ dành cho các sáng kiến
ở khối phi lợi nhuận tại TP.HCM và các vùng lân cận. Chúng tôi hân hạnh chào
đón và mong muốn các bạn đăng ký hay giới thiệu các nguồn quỹ mình biết!
Đăng ký hay tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ Dana (dana@LINvn.org)
hay Cẩm Tú (CamTu@LINvn.org).
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Nối Kết Cộng Đồng Phi Lợi Nhuận
“LỄ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN XÃ HỘI 2010”
của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ Cộng đồng (CSIP)

Chương trình Hỗ trợ Doanh nhân xã hội do CSIP tổ chức hàng năm với mục tiêu tìm
kiếm và hỗ trợ doanh nhân xã hội (DNhXH) trong giai đoạn phát triển ban đầu và huy
động sự tham gia của cộng đồng vào sự phát triển của phong trào doanh nghiệp xã hội
(DNXH) Việt Nam. Năm 2010 mục tiêu của chương trình là lựa chọn và hỗ trợ được 10
DNhXH nhằm giúp hiện thực hóa các ý tưởng DNXH (giai đoạn Khởi sự) hoặc phát
triển, nhân rộng các mô hình DNXH hoạt động hiệu quả (giai đoạn Cất Cánh), góp phần
giải quyết bền vững các vấn đề xã hội và môi trường. Tại TP HCM, lễ phát động Chương
trình Doanh nhân xã hội 2010 sẽ được tổ chức tại Hội quán “Đời rất đẹp” (91/6N, Hòa
Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM) vào sáng ngày 03/06/2010. Vui lòng xem thêm thông tin tại
http://doanhnhanxahoi.org hoặc email đăng ký cho Huệ Chi tại huechi.csip@gmail.com.
Cơ hội tham gia Chương trình nghiên cứu sinh 2010 tại New York, Hoa Kỳ
Trung tâm Từ thiện và Xã hội dân sự thuộc đại học TP. New York hiện đang nhận các hồ
sơ ứng tuyển cho chương trình Nghiên cứu sinh quốc tế mùa thu 2010. Đây là cơ hội phát
triển kỹ năng chuyên nghiệp dành cho những người (sống ở các nước khác ngoài Hoa
Kỳ) đã từng có kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo. Chương trình cũng được thiết kế
nhằm giúp nâng cao kỹ năng nhằm giúp nghiên cứu sinh thực hành khi trở về đất nước
họ.
Tham dự viên sẽ làm việc tại Trung tâm nghiên cứu sinh thuộc Đại học thành phố New
York và tham gia các buổi hội thảo hàng tuần, khám phá các công việc tại các cơ quan
trọng yếu và các quỹ tài trợ cũng như gặp gỡ đại diện các tổ chức phi lợi nhuận để nhằm
học tập/tìm hiểu về mô hình quỹ cộng đồng quốc tế và Hoa Kỳ. Vui lòng xem thông tin
chi tiết và các hướng dẫn về hồ sơ tại đây.

Những ngày đáng chú ý trong tháng 6
01/06 Ngày quốc tế Thiếu Nhi
05/06 Ngày Môi trường Thế giới
12/06 Ngày thế giới phòng chống Lao
động trẻ em

23/06 Ngày phục vụ cộng đồng của LHQ
26/06 Ngày thế giới phòng chống lạm
dụng và buôn bán chất gây nghiện

Hãy làm điều gì đó để tạo sự khác biệt trong các ngày này!
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Hội thảo Kỹ năng thuyết trình
Mục tiêu chương trình:
1.
2.
3.
4.

Sử dụng kỹ năng thuyết trình để chuyển tải thông điệp và khơi dậy khán giả;
Xác định đặc điểm và nhu cầu của khán giả liên quan đến bài trình bày;
Sắp xếp các nội dung mở đầu, thân bài và kết luận;
Sáng tạo các phương tiện hỗ trợ nhằm đem thông tin rõ ràng đến khán giả.

Vui lòng xem thông tin và chương trình dưới đây:

Hội thảo chủ đề

GIAO TIẾP
HIỆU QUẢ
Thứ Sáu 11/6 hoặc 18/6/2010
tại Văn Phòng Intel - Quận 9
Có xe đưa đón từ Quận 1
và mời cơm trưa

Đăng ký tham dự vui lòng liên hệ Trung tâm LIN
Anh Trường Sơn hoặc chị Cẩm Tú 08 3824-6091

08h00:

Tập trung tại văn phòng LIN

08h10:

Khởi hành đến công ty Intel

09h00:

Đến văn phòng công ty Intel –
Lô I2, Đường D1, Khu Công
Nghệ Cao TPHCM – Quận 9

09h00:

Tham quan văn phòng Intel
Office (có thể)

09h15:

Giới thiệu về Intel (có thể)

09h30:

Chương trình tập huấn

12h00:

Ăn trưa tại Intel

13h00:

Chương trình tập huấn

15h30:

Đúc kết – Đặt câu hỏi và trả lời –
Lượng giá

16h00:

Về lại văn phòng LIN

npo@LINvn.org

Chương trình do Intel Việt Nam thực hiện
cho nhân viên các tổ chức phi lợi nhuận

Mỗi khóa huấn luyện sẽ từ 15 – 25 người, tùy số lượng nhân viên các tổ chức đăng ký
tham dự. Vui lòng đăng ký cho chúng tôi sớm để chúng tôi có thể sắp xếp với công ty
Intel.
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