Nhịp Cầu
THÁNG 04/2010

Hội thảo chuyên đề gây quỹ
dành cho các tổ chức phi lợi nhuận
Gây quỹ để duy trì và
phát triển hoạt động
đang là một đề tài mà
tất cả các tổ chức phi
lợi nhuận trong và
ngoài nước quan tâm.
Rất nhiều tổ chức đang
làm tốt việc này, nhất
là các tổ chức phi
chính phủ quốc tế, do
kinh nghiệm và mối
liên hệ đã xây dựng từ
trước nhưng đối với
các tổ chức phi lợi
nhuận quy mô nhỏ địa
phương thì vấn đề qây
quỹ, thông tin về các
cơ quan/tổ chức viện
trợ, cách thức đề xuất
và thực hiện bản đề
xuất tài trợ… đang là
một thử thách lớn.
Đáp ứng nhu cầu cấp
thiết của các tổ chức
phi lợi nhuận địa phương, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN sẽ tổ chức
nhiều hội thảo liên quan đến vấn đề cấp thiết này. Hội thảo chuyên đề gây quỹ lần I
đã được lên kế hoạch tổ chức vào thứ 6, ngày 4 tháng 6 năm 2010 tại nhà hàng
XU, 71 – 75 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM. Thơ mời và chương trình hội thảo sẽ
được gởi cho các tổ chức phi lợi nhuận hai tuần trước khi hội thảo diễn ra.
Nếu các bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ npo@linvn.org hay điện thoại (84 8)
38246091 gặp Cẩm Tú hay Trường Sơn.
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Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

LIN vượt qua thử thách trên GlobalGiving
Trung tâm LIN đã đứng thứ 3 trong thử thách
online của tổ chức GlobalGiving!
Thời điểm ban đầu của cuộc thử thách dành cho các
dự án trên toàn cầu của tổ chức GlobalGiving, LIN đặt
mục tiêu gây quỹ được 11.384 USD nhằm mục tiêu
nâng cao năng lực cho các đối tác phi lợi nhuận của
chúng tôi trong năm 2010. Chỉ trong vòng hơn 1
tháng, LIN đã gây quỹ được 16.707 USD (hơn 5.000
USD so với chỉ tiêu đề ra) từ 74 mạnh thường quân.
Từ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, LIN đã kết
thúc thử thách ở vị trí thứ 3 tính theo số tiền tài trợ.
Giải thưởng cho vị trí này là 3.000 USD tiền mặt từ tổ
chức GlobalGiving!
Chúng tôi chân thành cảm ơn các mạnh thường quân có tên sau đây đã giúp
chúng tôi gây quỹ và có được thứ hạng này:
Anonymous
Ella Hoxha
Anonymous
Daniel Fairburn
Sonya Lam
Napoleon Ta
Eve Bates
Tony Huang
Rachel Felice
Tuong-Oanh Nguyen
Kate Lloyd-Williams
Anonymous
Anonymous
Kim Shin
Eyal Gutentag
Walter Blocker
Hung Doan
Kieu Pham Oanh
Susan Myers

Henri Phimasset
Lan Nguyen
Yasmina Zaidman
Mei Lee Dozier
Mike Doan
Bich-Phuong Ha
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Jonah Levey
David Regenold
Akihiro Tsuruta
Ziang Tony Ngo
Daniel E Otahal
Thien Do
Payam Massaband
Anonymous
Maria Stalford

Tuyen Do
Trang Phan
Anh Nguyen Duc Thuy
Karen Anton
Randolph L Austin Sr
Mahnaz Amini
Rodney James Langsford
Shaun Coon
Rosanne Lee
Jerry Robertson
Alan Young
Ken Truong
Sesto Vecchi
Guillaume Blanchard
Van Ly
Gail Campbell
Anonymous
Anonymous

Nitin Saigal
Sandra Szahun
Adam Halpern
Anh Tran Hoang Nguyen
Anonymous
Anonymous
Johnny Duda
Laura Kaufer
Le Quyen Le
Michael Sieburg
Anonymous
Angela Dickey
Richard McPherson
Alexis Howerton
Aaron Golub
Charles Howerton
Vadim Samorodov
Anonymous
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Trung tâm LIN tham gia chương trình MTV Exit

Quầy LIN với dịch vụ vẽ nghệ thuật

Một bạn trẻ thăm quầy LIN

Hào hứng với hình vẽ nghệ thuật trên tay

Hình vẽ logo MTV Exit cách điệu cùng logo LIN

Chương trình ca nhạc MTV Exit chống
nạn buôn bán người được tổ chức ở
sân vận động Quân khu 7 ngày
17/04/2010 với sự góp mặt của 15.000
khán giá. Cùng với các tổ chức phi
chính phủ quốc tế khác, Trung tâm LIN
đã có một quầy giới thiệu hoạt động của
Trung tâm và dự án Tương Lai (đối tác
của LIN). Đây là một số hình ảnh các
bạn trẻ tham quan quầy của LIN và
thích thú với dịch vụ vẽ nghệ thuật.
Laura (cố vấn tình nguyện trung tâm LIN) với
hình vẽ nghệ thuật trên tay
3/8

Khuyến khích người dân tham gia tình nguyện phục
vụ cộng đồng tại Mỹ:
Bài học kinh nghiệm và những điều chia sẻ
Từ lâu, có rất nhiều sinh viên, thanh niên Mỹ và các nước khác đã từng đến Việt
Nam để làm tình nguyện. Họ tham gia từ việc chăm sóc trẻ em, dạy Anh văn;
có người thì tìm các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ công việc văn phòng hay tham
gia vào các chuyến đi tỉnh để xây nhà, phụ giúp bà con …
Câu hỏi đặt ra là “Tại sao họ làm điều này?, điều gì khuyến khích họ tham gia
những việc cộng đồng tại nước khác? Và lợi ích nào mang lại cho họ trong việc
tham gia tình nguyện này?”
Chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Mỹ 3 tuần chuyên đề Tình nguyện viên:
“Chúng ta đoàn kết cùng phục vụ” đã giải đáp cho tôi các câu hỏi trên.
Chủ đề của chuyến đi xoay quanh các vấn đề liên quan đến tình nguyện viên,
cố vấn tình nguyện, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội;
thông qua việc tiếp xúc, thăm viếng các cơ sở và cá nhân tại 4 thành phố thuộc
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đây là cơ hội cho tôi cùng 102 tham dự viên khác
là những nhà lãnh đạo trẻ, giáo dục viên, phóng viên và doanh nhân từ 100 nước
trên thế giới đến Mỹ để tìm hiểu và học tập.
Vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận/ phi chính phủ.
Nhiều tổ chức phi lợi nhuận/
phi chính phủ tại Mỹ đã giới
thiệu kinh nghiệm trong việc
khuyến khích người dân
tham gia phục vụ cộng đồng,
đóng góp vào phúc lợi quốc
gia cũng như tình nguyện tại
các nước trên thế giới.
Thông qua các diễn đàn
và hội thảo giới thiệu
chủ đề này, cho thấy
nhà nước cũng như các đời
tổng thống Mỹ đều nhận ra
trách nhiệm của mình trong
Đại diện các tổ chức NGO trình bày về dịch vụ của họ
việc kêu gọi toàn dân tham
gia phục vụ cộng đồng và xã hội. Điển hình là hiện tại đệ nhất phu nhân Mỹ,
bà Michelle Obama, cam kết tham gia 100.000 giờ tình nguyện phục vụ cộng đồng
cùng với các học sinh, sinh viên, thanh niên và mọi công dân Mỹ.
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Việc tham gia thúc đẩy tình nguyện viên này được các tổ chức phi lợi nhuận
(NPO)/ phi chính phủ (NGO) Mỹ đảm trách, kêu gọi tất cả mọi người dân
từ trẻ đến già đều có thể tham gia tình nguyện.
Công việc tình nguyện thì rất đa dạng từ trồng cây, nhổ cỏ trong khu xóm mình
đang sinh sống, tại các công viên; giúp đỡ các bữa ăn cho người nghèo, người vô
gia cư và có thu nhập thấp; đọc sách/truyện cho người già hay trẻ em; giúp đỡ/hỗ
trợ người khuyết tật; ủng hộ người bị thiên tai, động đất; ủng hộ một phong trào
hay thông tin thông điệp có ích; hay chỉ đơn giản là ký tên vì phong trào/ phúc lợi/
quyền tự chủ của cộng đồng…
Mỗi tổ chức NPO/NGO có một sứ mệnh, mục tiêu, đối tượng phục vụ của mình;
họ kết nối với các trường phổ thông, đại học, các tổ chức tôn giáo và chính phủ
trong việc khuyến khích và thúc đẩy sự tham gia của mọi người dân.
Từ đây, mỗi cá nhân được quyền chọn lựa công việc mình tham gia tình nguyện,
đối tượng mình mong muốn phục vụ hay đơn giản là chỉ tham gia trong khuôn
khổ khu xóm, cộng đồng mình thông qua việc đăng ký vào các tổ chức NPO/NGO
thích hợp.
Không những là tình nguyện trong nước, các tổ chức lớn và lâu năm kinh nghiệm
như Peace Corps, Atlas Service Corps, Youth Service America… là những
tổ chức vươn ra ngoài, đưa và trao đổi tình nguyện viên phục vụ các nước, chủ
yếu là Châu Á và Châu Phi. Họ tạo cơ hội cho người dân Mỹ phục vụ tình nguyện
tại các nước khác cũng như mang các cá nhân từ nhiều nước trên thế giới đến
Mỹ nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm và phát triển kỹ năng.
Học tập từ trãi nghiệm thực tế.
Qua tham quan và tiếp xúc trực tiếp
với các tổ chức NPO/NGO cho thấy,
mỗi nơi đều có phương pháp tổ chức
việc tình nguyện chặt chẽ, có hệ
thống thông qua các bản cam kết tình
nguyện theo giờ, quản lý tính giờ công
và công việc của tình nguyện viên.
Việc này cực kỳ có ích cho công tác
quản lý, báo cáo cũng như gây quỹ
hoạt động của tổ chức. Điều này còn
mới mẽ ở ta - các tổ chức NPO/NGO
Tham gia tình nguyện tại công viên San Francisco
Việt Nam chưa thật sự xem việc tổ
chức tình nguyện là trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp và là một công việc tổ chức
mang tính chuyên nghiệp.
Kinh nghiệm về tình nguyện còn được các thành viên tham gia trãi nghiệm thông
qua một số hoạt động tình nguyện được ban tổ chức liên kết với các NPO/NGO
địa phương.
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Suốt chuyến học tập, tôi có 3 lần tham gia tình nguyện cùng với bạn bè các nước:
•

•

•

Lần nhất, tham gia làm sạch cỏ ven đường và trồng cây xanh tại khu vực
Mount Vernon thuộc thành phố Washington D.C cùng với các sinh viên đại
học George Washington.
Lần thứ hai, sắp xếp các loại đồ dùng còn xài được lên kệ của một siêu thị
dành cho người có thu nhập thấp, người vô gia cư và thất nghiệp thuộc tổ
chức Harvest Time International tại thành phố Orlando, Florida.
Và cuối cùng là tham gia làm cỏ tại công viên thuộc khu vực Crissy Field và
Presidio thành phố San Francisco, California.

Đây là các hoạt động mà mọi người có thể tham gia trong thời gian rảnh rỗi với
mong muốn đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
Lợi ích trong việc tình nguyện?

Tất cả thành viên chụp hình chung với bà Maria Shriver, đệ
nhất phu nhân bang California (thứ 3 hàng dưới bên phải)

Đây là câu hỏi mà chúng tôi
thường đặt ra khi có cơ hội
tiếp xúc với các tổ chức. Câu
trả lời thường rất khác nhau
tùy thuộc vào lứa tuổi tham gia
tình nguyện: từ việc học được
kỹ năng sống, tính kiên nhẫn,
cách giao tiếp, sử dụng thời
gian rảnh cho việc có ích, cho
đến việc nhận thức được trách
nhiệm của mình đối với cộng
đồng…

Với học sinh trung học, việc tham gia có tính tự nguyện và hưởng ứng lời kêu gọi
của cộng đồng và nhà trường. Các sinh viên đại học thì mong muốn có một hồ sơ
xin việc tốt hơn nếu bạn nào có nhiều giấy chứng nhận đã tham gia tình nguyện
cho các tổ chức và cộng đồng. Nhân viên công ty thì hưởng ứng các phong trào
tình nguyện do công ty đề ra còn người khác thì sử dụng thời gian rảnh rổi của
mình để làm chuyện mang lại ích cho cộng đồng và người có hoàn cảnh khó khăn
hơn mình.
Có điều là, không phải tất cả mọi người dân Mỹ đều tham gia vào hoạt động tình
nguyện. Nhưng ở đây chúng ta có thể thấy được việc liên kết có hệ thống giữa
các tổ chức dân sự địa phương, NPO, NGO và chính phủ rất chặt chẽ trong công
tác truyền thông nâng cao trách nhiệm và kêu gọi mọi người tham gia phục vụ
cộng đồng, xã hội để từ đó họ có thể học hỏi những kinh nghiệm và kỹ năng cần
thiết cho mình trong hoạt động tình nguyện.
Trường Sơn (Trung tâm LIN)
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Laura Phan và Catherine Walter hỗ trợ Trung tâm LIN
Trung tâm LIN xin chân thành chúc mừng và hân hạnh được sự tham gia tình nguyện
của cô Laura Phan và Catherine Walter trong vai trò cố vấn chiến lược nâng cao dịch
vụ tư vấn doanh nghiệp về từ thiện và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Dưới
đây là lược sử của hai cô:
Laura đã từng là tư vấn thương hiệu và quản lý chiến dịch toàn cầu
cho một số khách hàng tại Los Angeles, TP New York và Dubai
trong lãnh vực tư nhân 6 năm qua. Cô luôn say mê đặc biệt đến
lãnh vực dịch vụ cộng đồng và tham gia một số sáng kiến phi lợi
nhuận cũng như là thành viên hội đồng một tổ chức tại TP. New
York. Khát vọng làm công việc phát triển xã hội là nguyên nhân
cô trở lại Việt Nam. Laura tốt nghiệp bằng ưu tại Đại học bang
Florida về Truyền thông, Anh văn và Tâm lý.
Trước khi đến Việt Nam, Catherine làm việc cho CSR Châu Á nơi cô
phát triển các kế hoạch CSR ở các công ty trong nước và tập đoàn
xuyên quốc gia tại Hong Kong như: Cathay Pacific Airways và
PCCW Telecom. Catherine đã từng sống và làm việc tại Mỹ, Đức và
Hong Kong. Cô có 5 năm kinh nhiệm làm việc trong lãnh vực hệ
thống quản lý, truyền thông, chiến lược kinh doanh và marketing ở
khối tư nhân. Catherine hiện là cử nhân kinh tế tại Đại học
Binghamton tại New York, Hoa Kỳ và thạc sĩ về Quản lý môi trường
doanh nghiệp tại Đại học Hong Kong.

Những ngày đáng chú ý trong tháng 5
1/5 Ngày quốc tế Lao Động
10/5 Ngày Các bà mẹ quốc tế
12/5 Ngày y tá quốc tế

15/5 Ngày gia đình quốc tế
31/5 Ngày thế giới không thuốc lá

Bạn sẽ làm gì trong những ngày này?
Tặng hoa, Tặng quà hay Đóng góp tiền cho một tổ chức từ thiện/phi lợi nhuận nào đó
liên quan đến các vấn đề trên là việc mà nhiều người đã và đang làm.

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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VÒNG TÀI TRỢ CỦA TRUNG TÂM LIN
Ủy ban xét duyệt tài trợ Trung tâm LIN đã đọc 5 bản đề xuất dự án trong vòng tài trợ đợt I
năm 2010 và xét duyệt tài trợ cho hai tổ chức cũng như quyết định giải ngân cho một đề xuất
dự án còn đọng lại trong vòng tài trợ cuối năm 2009 như sau:
•

25,000,000 VND cho Nhóm tình nguyện Những Ước Mơ Xanh trong việc hỗ trợ
chương trình ca nhạc từ thiện hàng năm của nhóm mang tên "Ánh sáng và Niềm tin".
Số tiền tài trợ này hỗ trợ 50 học bổng cho các trẻ em đang sống với khuyết tật từ các
mái ấm trên địa bàn TP.HCM.

18,987,000 VND tài trợ cho Gia đình Te Phan trong việc mua bảo hiểm y tế và chi
phí khám bệnh tại bệnh viện cho 37 trẻ em khuyết tật đang sống tại Trung tâm.
• 29,465,000 VND tài trợ trung tâm xã hội Bình Lợi trong việc xây dựng mái hiên
sân chơi trước và sau giờ học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng hợp tác tài trợ
với Trung tâm LIN là sự hỗ trợ của công ty Pi-channel (12,465,000 VND) trong
chương trình gây quỹ của công ty từ việc bán phong bao lì xì Tết vừa qua.
Vòng tài trợ đợt II năm 2010 bắt đầu nhận các bản đề xuất dự án từ nay cho đến hết ngày
16/07/2010. Các tổ chức phi lợi nhuận đối tác của Trung tâm LIN có thể tìm thấy mọi thông
tin tại đây. Mọi chi tiết hay thắc mắc vui lòng liên hệ tại npo@linvn.org hay điện thoại (84 8)
38246091 gặp Cẩm Tú hay Trường Sơn.
•

CHƯƠNG TRÌNH
NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ CHÂU Á VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
Diễn đàn Giáo dục Môi trường Nhật Bản (JEEF) thông báo ra mắt Chương trình
Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á về môi trường. Mục tiêu nhằm thúc đẩy các nhà lãnh đạo
trẻ về môi trường hoạt động lâu dài trong khu vực Châu Á (nơi các quốc gia đang
phát triển với tốc độ nhanh) bằng cách hỗ trợ các sáng kiến thực tế về môi trường
và phát triển mạng lưới các nhà lãnh đạo môi trường trẻ tạo cầu nối giữa Nhật Bản
và các nước Châu Á khác.
Năm đầu tiên 2010, JEEF tìm kiếm các đề xuất dự án từ những sinh viên chưa và
đã tốt nghiệp cũng như những người làm kinh tế có ít hơn 3 năm kinh nghiệm và
dưới 30 tuổi đang sống tại các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Philippines,
Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản.
Hoạt động chính là (1) Tham gia vào Cuộc họp về Môi trường dành cho Thanh
niên lần I tổ chức tại Việt Nam vào khoảng cuối tháng 8/2010, (2) Thực thi các hoạt
động tại mỗi quốc gia từ tháng 9 đến tháng 12 (một dự án xuất sắc của mỗi quốc
gia sẽ được nhận tài trợ 100,000 Yên Nhật), (3) Tham gia vào Cuộc họp về Môi
trường dành cho Thanh niên lần II tại Việt Nam vào tháng 2/2011 nhằm báo cáo
kết quả và hoạt động của các dự án.
Đề xuất dự án từ 20/04/2010 đến 06/06/2010. Mọi chi tiết vui lòng xem tại
http://www.jeef.or.jp/english/asia.html.
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