Nhịp Cầu
Tháng 04/2011

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Gặp mặt tình nguyện viên chuyên đề “Đóng góp hiệu quả chuyên
môn và thời gian cho tổ chức phi lợi nhuận”
Buổi gặp mặt đầu tiên các
Tình nguyện viên Chuyên
môn của Trung tâm LIN đã
diễn ra vào tối thứ Năm,
ngày 07 tháng 4 năm 2011,
với sự tham dự của 12 tình
nguyện viên đã có kinh
nghiệm hoặc mong muốn
học hỏi về tình nguyện
chuyên môn. Ông Hà Xuân
Trừng, thành viên Hội đồng
tư vấn của Trung tâm LIN,
đã dẫn dắt một cuộc trao đổi
gần gũi, thoải mái nhưng
cũng gợi lên những vấn đề
Ông H{ Xu}n Trừng (người đầu tiên bên tay phải) chia sẻ
có sức nặng. Các tình
th}n mật với c|c tình nguyện viên chuyên môn
nguyện viên chia sẻ kinh
nghiệm tình nguyện của mình. Các đề tài trao đổi gối đầu lên nhau, nối tiếp và mở rộng
phạm vi cuộc trò chuyện. Một số câu hỏi và chủ đề nổi bật:
-

-

Tại sao bạn muốn làm tình nguyện? Tại sao bạn muốn dành thời gian làm tình
nguyện thay vì giúp đỡ tài chính (vốn đơn giản hơn) cho những người không
may mắn?
Cách tình nguyện hiệu quả
Làm sao để cân bằng thời gian, tâm huyết dành cho việc tình nguyện và phần
dành cho những việc khác trong cuộc sống?

Từng tham gia cố vấn cho nhiều tổ chức hoạt động trong lĩnh vực lợi nhuận và phi lợi
nhuận ở VN và nước ngoài, ông Hà Xuân Trừng chia sẻ: “Tôi nghĩ cuộc sống có nhiều
chuyện, nhiều nghĩa vụ khác nhau để chúng ta thực hiện....Chúng ta chỉ cần chia thời
gian và dành thời gian cho từng việc hợp lý. Điều quan trọng là đang làm chuyện gì thì
đặt hết tâm vào chuyện đó, xong mới lo chuyện khác. Như vậy, chúng ta làm tốt mà
trong người cũng cảm thấy thanh thản, không lo âu gì.”
1/13

Là nhà tư vấn quản trị, ông cũng cố vấn cho tình nguyện viên chuyên môn của LIN:
Ba điểm quan trọng cần nhớ đối với một tình nguyện viên chuyên môn:
-

Xác định mục tiêu của chính mình khi tình nguyện
Xác định nhu cầu cụ thể của tổ chức mình sẽ hỗ trợ để mang lại đúng cái
họ cần giúp
Tìm phương thức hỗ trợ tình nguyện sao cho sau khi tình nguyện viên “hết
nhiệm kỳ”, thì có thể để lại một quy trình để tổ chức vẫn có thể tự tiếp tục
công việc. Khi đó, lợi ích, tác động từ việc trợ giúp sẽ mang tính lâu dài,
bền vững.

Ngoài phần nói chuyện của ông Hà Xuân Trừng, các tình nguyện viên cũng chia sẻ kinh
nghiệm của mình khi hỗ trợ tại các tổ chức phi lợi nhuận. Anh Lương Vân Trúc Giang,
chuyên viên cố vấn chiến lược tại Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát, đã chia sẻ cách làm
việc với tổ chức khi họ đặt ra nhiều yêu cầu ngoài bản mô tả công việc. “Người phụ
trách rất mong muốn mở rộng quỹ trong thời gian ngắn nhất, nhưng nguồn nhân lực
của tổ chức thì lại có hạn. Khi đó, tôi phải kiềm chế mong muốn của tổ chức, phân tích
để cùng họ chia nhỏ mục tiêu, dàn trải công việc thành nhiều giai đoạn.” Từ chia sẻ
này, những người tham gia buổi gặp mặt đã khái quát nhiệm vụ chính của một tình
nguyện viên chuyên môn tại tổ chức, đó là hỗ trợ “giải quyết hệ thống, chứ không giải
quyết vấn đề cụ thể”.
Buổi họp được các tình nguyện viên đánh già là “một sự kiện dễ thương và bổ ích”.
Bạn Trần Trọng Ngọc, đang làm việc tại Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí,
chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một sự kiện như thế này. Tôi mong muốn
Trung tâm LIN có thêm nhiều hoạt động nữa cho tình nguyện viên chuyên môn tham
gia.”
Với những tình cảm từ tình nguyện viên chuyên môn tham dự buổi họp mặt này, Trung
tâm LIN sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa để các bạn kết nối và học hỏi kinh
nghiệm lẫn nhau, qua đó giúp phát huy tối đa chuyên môn của mình để hỗ trợ nâng cao
năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận nhằm xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.
Chi Mai (TNV nhóm truyền thông LIN)

Đội ngũ Trung tâm LIN xin chúc mừng Bà Dana R.H
Đoàn, cố vấn và thành viên Ban Hội đồng LIN, đã cho ra
đời một bé trai. Bé Kai là tín hiệu mừng cho sự phát triển
về đội ngũ kế thừa của LIN trong tương lai.
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Hội thảo bàn tròn “Phát huy tối đa tiềm lực tình nguyện viên
chuyên môn hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận”
Được sự hỗ trợ về địa
điểm từ công ty Horizon
Capital Group, sáng thứ
Tư 27 tháng 04 năm
2011, gần 20 tham dự
viên đến từ các tổ chức
phi lợi nhuận đã tham
gia hội thảo bàn tròn
“Phát huy tối đa tiềm
lực tình nguyện viên
chuyên môn hỗ trợ tổ
chức NPO” do Trung
tâm LIN tổ chức.
Hội thảo được sự tham
gia đóng góp ý kiến
Chị Thủy, chủ nhiệm cơ sở x~ hội Thảo Đ{n (ngồi giữa), chia sẻ nhiệt tình từ các tổ
kinh nghiệm tiếp nhận TNV chuyên môn thiết kế website cho tổ chức đã và đang tiếp
nhận dịch vụ tình
chức
nguyện viên (TNV)
chuyên môn LIN. Các khó khăn và thử thách khi làm việc với TNV chuyên môn cũng đã
được các tổ chức chia sẻ. Anh Nguyễn Quốc Cường, tình nguyện viên chuyên môn
thiết kế website cho Thảo Đàn, chân thành rút kinh nghiệm “do người quản lý tổ chức
rất bận rộn và không thể toàn thời gian đóng góp cho website vì vậy tổ chức cần có một
nhân viên làm việc trực tiếp với TNV chuyên môn. Việc này rất cần thiết cho nhân viên
đó học hỏi kinh nghiệm cũng như anh/chị ta có thể tiếp tục công việc khi TNV kết thúc
việc hỗ trợ tổ chức”.
Việc phân biệt TNV chuyên môn và không chuyên môn (truyền thống) cũng là một đề
tài quan trọng được các tổ chức đúc kết. Ở những tổ chức chỉ do một người quản lý,
việc có hai đội ngũ TNV chuyên và không chuyên sẽ giúp cho công việc của tổ chức
được mạch lạc và đạt kết quả tốt hơn. “Qua hội thảo, tôi thật sự đã biết được sự khác
biệt quan trọng giữa TNV chuyên môn và truyền thống mà đó giờ tôi vẫn nghĩ là một.
Tôi nghĩ TNV chuyên môn thật sự cần thiết cho sự phát triển lâu dài của tổ chức”, Anh
Trương Huy Vũ, điều phối TNV của tổ chức DRD phát biểu.
Cuối hội thảo, các tổ chức đã có cơ hội thực tập việc điền thông tin vào Bản mô tả công
việc TNV hỗ trợ tổ chức. Từ đây, đội ngũ LIN sẽ làm công việc tiếp cận và kết nối TNV
có chuyên môn mà tổ chức đang tìm kiếm.
Trung Tâm LIN
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Hoạt động tháng tới
Hội thảo “Cách thực hiện một website đơn giản và căn bản marketing thời đại số
dành cho tổ chức phi lợi nhuận”
Thứ Bảy - 28 tháng 05 năm 2011
Trung t}m LIN tr}n trọng th}n mời Anh/Chị thuộc khối phi lợi nhuận (NPO) tham gia v{o
hội thảo bàn tròn “Cách thực hiện một website đơn giản và căn bản marketing thời đại
số dành cho NPO”. Người trình b{y hội thảo l{ Ông Huy Nguyễn, chuyên viên marketing kỹ
thuật số của công ty WHOdigital.
Mục tiêu của hội thảo:
 Xác định mục tiêu marketing của tổ chức;
 Tạo website dựa trên các dịch vụ có sẳn và miễn phí;
 Quản lý sự phát triển của website thông qua các dịch vụ có tính phí;
 Các cách thông tin khác nhau dành cho tổ chức phi lợi nhuận.
Địa điểm:
Chúng tôi sẽ thông tin cho những Anh/Chị đăng ký tham dự.
Thời gian:
từ 08h00 đến 10h30, Thứ Bảy ngày 28 tháng 05 năm 2011.
Hội thảo b{n tròn n{y d{nh ưu tiên cho c|c tổ chức đ~ l{m đối t|c với LIN. Vui lòng đăng ký
tham dự tại npo@LINvn.org hay điện thoại 08 38246091

Cuộc họp các đối tác NPO liên quan đến khóa tập huấn Quản lý tài chánh và kiểm
toán trong năm 2011
Tuần cuối tháng 5/2011
Được Irish Aid t{i trợ, Trung t}m LIN đ~ liên lạc với công ty kiểm to|n chuyên nghiệp để
tiến h{nh việc ph|c thảo nội dung tập huấn v{ gi| th{nh cho việc kiểm to|n (cũng l{ một
phần trong khóa học) sau khi kết thúc khóa học.
Bảy tổ chức cam kết tham gia dự |n v{ c|c đối t|c kh|c của LIN được mời tham gia buổi họp
n{y. Mục tiêu buổi họp bao gồm:




Giới thiệu về vai trò và ý nghĩa của Quản lý tài chánh và kiểm toán;
Giải thích cặn kẽ dự án và sự tham gia của đối tác;
Giải đáp các thắc mắc, trở ngại và thử thách khi tổ chức tham vào dự án này.

Địa điểm:

Quận 1, TP.HCM (chúng tôi sẽ thông tin cho c|c đối t|c đăng ký tham dự)

Thời gian:

Từ 09g00 đến 10g30 một ng{y trong tuần cuối th|ng 5/2011

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại: npo@LINvn.org hay (84 8) 3824-6091.
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TIN NÓNG!!! TIN NÓNG!!! TIN NÓNG!!! TIN NÓNG!!! TIN NÓNG!!! TIN NÓNG!!!

Thử thách dành cho Tình nguyện viên chuyên môn LIN
Từ ngày 07/05/2011, Trung tâm LIN phát động chiến dịch Thử thách Tình nguyện viên
chuyên môn để hưởng ứng Ngày quốc tế phục vụ cộng đồng 07/05, và để khuấy động
phong trào tình nguyện chuyên môn vì cộng đồng đang diễn ra tại TP.HCM và các khu
vực lân cận.
Thử thách Tình nguyện viên Chuyên môn của LIN là lời kêu gọi các công ty và
chuyên gia tại TP.HCM đóng góp kỹ năng và kinh nghiệm của mình trong thời gian ba
tháng (từ 07/05 đến 07/08/2011) nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng thông qua hoạt
động tình nguyện tại một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) địa phương.
Tham gia như thế nào?
Bước 1: Cam kết số giờ tình nguyện
Từ ngày 07/05, Cá nhân/Công ty mong muốn tham gia thử thách này sẽ điền vào một bản
đăng kí trên trang web Thử thách Tình nguyện viên Chuyên môn của LIN
(http://www.linvn.org/) để cam kết số giờ tình nguyện chuyên môn mà họ dự định đóng
góp trong khoảng thời gian diễn ra thử thách.
Bước 2: Nhập số giờ tình nguyện
Hằng tháng, mỗi cá nhân và/hoặc đại diện của công ty sẽ được yêu cầu điền vào một mẫu
ghi chép thời gian mà họ đã đóng góp (số giờ đã tình nguyện), tổ chức PLN được hỗ trợ
và chia sẻ trải nghiệm của họ. Các mẫu đơn này có tại trang web Thử thách Tình nguyện
viên Chuyên môn của LIN.
Người tham gia được khuyến khích tình nguyện cho một tổ chức do họ lựa chọn. Tuy
nhiên, để hỗ trợ những người lần đầu tình nguyện, LIN sẽ giới thiệu cơ hội tình nguyện
viên chuyên môn với các tổ chức NPO và tổ chức sử dụng tình nguyện viên để giúp gắn
kết tình nguyện viên chuyên môn với nhu cầu thực tế trong cộng đồng.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đội ngũ LIN tại volunteer@LINvn.org hay (08) 38246091
Ngay lúc này, các tổ chức phi lợi nhuận đối tác muốn đón nhận Tình
nguyện viên chuyên môn xin vui lòng liên lạc với đội ngũ LIN tại
npo@LINvn.org để đăng kí tham gia chương trình này.
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Góc nhà tài trợ

Phát hành Danh bạ các nhà tài trợ tại TP.HCM
Đầu tháng 4/2011, Trung tâm LIN đã phát hành danh bạ các nhà tài trợ TP.HCM. Đây là
kết quả của quá trình thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn các nhà tài trợ TP.HCM được Trung
tâm LIN tổ chức trung tuần tháng 10/2010 vừa qua. Danh bạ này bước đầu chỉ lưu hành
nội bộ giữa các nhà tài trợ và sẽ được cập nhật liên tục khi có sự thay đổi đáng kể nào.
Các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân mong muốn nằm trong danh bạ các nhà tài trợ
này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại donor@LINvn.org.
Mọi chi tiết hay thắc mắc liên quan đến danh bạ và việc cập nhật danh sách, vui lòng liên
hệ Cô Thanh Trúc tại truc@LINvn.org hay điện thoại (08) 38246091.

Nhà tài trợ tháng 04/2011
1. Trung t}m LIN xin ch}n th{nh cảm ơn Công ty Horizon Capitals Group đ~ hỗ
trợ phòng họp cho chúng tôi tổ chức 02 hội thảo b{n tròn và 02 cuộc họp
quan trọng trong th|ng 04/2011. Hỗ trợ n{y đ~ giúp LIN tiết kiệm chi phí tối
đa trong việc thuê mướn phòng họp, hội thảo.
2. Được sự hỗ trợ của Đại học quốc tế RMIT, Trung t}m LIN đ~ có một m|y tính
để b{n nhằm phục vụ công việc của chúng tôi. Xin ch}n th{nh cảm ơn Cô
Fiona Terry v{ đội ngũ RMIT đ~ nhiệt tình hỗ trợ LIN trong thời gian qua.
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Nguồn thông tin phi lợi nhuận
Khảo sát Tình nguyện viên chuyên môn:

THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CHO TNV CHUYÊN MÔN
Vào tháng 03/2011, Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN đã tiến hành một khảo sát trên
mạng về tình nguyện viên (TNV) chuyên môn trên địa bàn TP.HCM. Mục tiêu của cuộc khảo sát
là tìm hiểu những khó khăn mà TNV chuyên môn có thể gặp phải khi hỗ trợ các tổ chức phi lợi
nhuận, và hướng giải quyết tốt nhất để khắc phục những khó khăn này.
Có 70 người tham gia khảo sát, trong đó 74% đã hoặc đang dùng kĩ năng chuyên môn của mình
để hỗ trợ một tổ chức PLN. Trong số này có 27% đã chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn của họ
hơn một lần.
Làm thế nào để cân bằng trách nhiệm công việc cá nhân với trách nhiệm tại tổ chức PLN là mối
quan tâm của nhiều TNV. Có đến 27% cho biết đây là điều gây khó khăn cho họ. Trách nhiệm
này bao gồm cả thời gian và sự cam kết. Trong khi đó, việc thiếu chỉ dẫn rõ ràng về vai trò và
trách nhiệm của TNV là điều khiến 11% người tham gia khảo sát trăn trở. Những khó khăn
“khác” được các TNV chỉ ra là khó khăn về việc sắp xếp thời gian tham gia, khoảng cách địa lý
khiến TNV không có nhiều cơ hội gặp gỡ trực tiếp mọi người trong tổ chức… Dù vậy, cũng có
27% cho biết họ không gặp khó khăn gì. (Bảng 1)

Bạn đã/đang gặp khó khăn gì khi tình nguyện?

Cân bằng trách nhiệm,
27%

Khác, 31%

Chỉ dẫn không rõ, 11%
Yêu cầu nhiều hơn, 1%

Không gặp khó khăn,
27%

Giao tiếp, 3%

Bảng 1
Để giải quyết những khó khăn này, trao đổi, bàn bạc trực tiếp với tổ chức là phương án được
nhiều người lựa chọn (50%). Phương án khả dĩ thứ hai là chia sẻ với một TNV khác làm cùng
(9%). Có 6% chọn thái độ phớt lờ, không làm gì cả, và 3% chọn phương án bất đắc dĩ nhất là
không tình nguyện với tổ chức đó nữa.
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Trong 32% chọn ý kiến khác, phương án được đưa ra là vẫn cố gắng tham gia các hoạt động của
tổ chức và nhờ một ai đó, nếu cuối cùng vẫn không giải quyết được thì sẽ phản ánh lại với tổ
chức; hoặc cố gắng cân bằng giữa công việc cá nhân và việc tình nguyện, nếu không được thì
đành chọn công việc của cá nhân, thời gian sau sẽ quay trở lại với các hoạt động PLN… (Bảng
2)
Nếu bạn từng đối mặt với một trong những khó khăn trong câu hỏi
trên, bạn đã giải quyết nó nhƣ thế nào?

Khác, 32%

Trao đổi với tổ chức,
50%

Không tình nguyện
nữa, 3%
Không làm gì, 6%
Trao đổi với TNV
khác, 9%

Bảng 2
Các TNV chuyên môn tham gia khảo sát này cũng đã cho ý kiến về một lịch làm việc lý tưởng
để họ có thể đóng góp thời gian của mình một cách hiệu quả. Theo đó, 50% đồng ý với việc tình
nguyện theo từng dự án, có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc rõ ràng. 57% muốn tình
nguyện trong một khoản thời gian nhất định (vd: 8 đến 16 giờ/tháng trong vòng 3 tháng đến 1
năm). Điều này sẽ giúp TNV phân bố hợp lý thời gian cua họ, giảm thiểu áp lực cam kết, không
gây xáo trộn đến công việc chuyên môn của họ. Ngoài ra, có đến 62% ý kiến đồng tình về việc
kết hợp với các TNV chuyên môn khác.
Các TNV tham gia khảo sát cũng đã đóng góp những ý kiến để giúp các tổ chức PLN có thể sử
dụng tốt hơn những kĩ năng của TNV. Phần lớn ý kiến tập trung vào những điểm sau:
o Có một bản mô tả công việc rõ ràng cho TNV, nêu rõ thời gian bắt đầu và kết thúc
công việc
o

Có chương trình định hướng, tập huấn trước khi hợp tác

o Thường xuyên góp ý, cho biết phản hồi của tổ chức PLN về hiệu quả công việc của
TNV.
o

Khuyến khích và tiếp nhận ý tưởng mới với một thái độ tích cực.

o

Các thành viên của tổ chức nên cởi mở, hợp tác và cùng làm với TNV.

o Rõ ràng, minh bạch về thông tin tổ chức và dự án. Sự tin tưởng là giá trị cốt lõi nếu
muốn TNV hợp tác tốt.
o Xem tình nguyện viên như một nhân viên của tổ chức, quan tâm đến nhu cầu, tâm tư,
nguyện vọng của TNV
o

Ghi nhận thành quả mà TNV đạt được. Khích lệ và có khen thưởng tượng trưng.
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o Tổ chức các buổi gặp mặt để các tình nguyện viên giao lưu và chia sẻ nhằm giúp họ
hiểu nhau hơn, nâng cao kĩ năng và yêu công việc của mình hơn.
o

Tạo thời khóa biểu linh hoạt để TNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

o Nếu TNV giữ vị trí cố vấn, tổ chức cần chuẩn bị sẵn những câu hỏi hoặc tình huống
cụ thể và tập trung vào đó; nếu TNV tham gia trong một khoảng thời gian nhất định, tổ
chức cần nêu nhiệm vụ cụ thể với kết quả mong muốn. Điều này sẽ cho phép những TNV
bận rộn có thể tập trung nỗ lực của họ và đóng góp hiệu quả hơn.
o Tổ chức có thể lập một “danh mục kĩ năng” để các nhân viên đều có thể tham khảo.
Như vậy, nếu một nhân viên cần được hỗ trợ kĩ năng nào đó, họ có thể truy xuất danh
mục này để xem có TNV nào sẵn sàng giúp đỡ.
o Bố trí người của tổ chức để TNV chuyên môn có thể hướng dẫn và truyền đạt lại
kinh nghiệm làm việc trong quá trình làm dự án này. Sau đó, người của tổ chức PLN có
thể tự tiếp tục làm khi thời gian tình nguyện kết thúc.
Các TNV cũng đề nghị Trung tâm LIN, với tư cách là đơn vị trung gian giúp kết hợp TNV
chuyên môn với tổ chức PLN, cần tạo điều kiện để các TNV chuyên môn gặp gỡ, chia sẻ kinh
nghiệm với nhau nhiều hơn. Với việc tổ chức cuộc gặp gỡ TNV chuyên môn ngày 7-4 tại
TP.HCM, Trung tâm LIN hi vọng giới thiệu một mạng lưới để nối kết những người có cùng mối
quan tâm giúp đỡ cộng đồng thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.
Trung tâm LIN chân thành cám ơn các TNV chuyên môn đã dành thời gian trả lời khảo sát này.
Chúng tôi mong rằng kết quả khảo sát sẽ giúp những tổ chức tiếp nhận TNV chuyên môn thấu
hiểu hơn về tâm tư nguyện vọng của các chuyên gia đang hỗ trợ mình, từ đó tạo môi trường tốt
nhất để có thể khai thác hiệu quả sự chuyên môn của họ.

VÒNG TÀI TRỢ ĐỢT II/2011 CỦA TRUNG TÂM LIN
Tháng 09/2011 “Tài trợ hợp tác”: Trung tâm LIN khuyến khích sự hợp tác giữa hai hay
ba tổ chức đối tác địa phương.
Sự hợp tác này mang đến cơ hội đề xuất tài trợ lên đến tối đa 54,000,000 đồng.
Hạn chót nhận đề xuất tài trợ vào ngày 31/08/2011.
Hãy nộp đề án ngay hôm nay, các tổ chức nộp đề xuất sớm sẽ được cộng điểm ưu tiên.
Nếu bạn có quan tâm và muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liện hệ đội ngũ LIN tại
npo@LINvn.org hay (08) 38246091.
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Cơ hội dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Khóa học "Quản lý dự án " diễn ra từ ng{y 17/05 đến 20/05 năm 2011 tại trường Đại học
Tôn Đức Thắng do Trung t}m Đ{o tạo Ph|t triển X~ hội (SDTC) tổ chức với sự tham gia
giảng dạy của thầy Lê Đại Trí.
Khóa học được thiết kế cho c|n bộ dự |n, quản lý dự |n, nh}n viên v{ những người l{m
trong l~nh vực ph|t triển. Giảm gi| 20% d{nh cho TDV đến từ tổ chức phi lợi nhuận.
Hạn chót đăng ký khóa học đến hết ng{y 12/05/2011.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ
Lê Trung Bảo
Executive of Based-Community Training
SOCIAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER (SDTC) - TON DUC THANG UNIVERSITY
Địa chỉ:
98 Ng Tat To St., Ward 19, Binh Thanh Dist., HCMC, VietNam
Điện Thoại: (84 8) 2242 6789 - Fax: (84 8) 3840 4894
ĐTDĐ:
(84) 93 797 5445
Email:
sdtc@tdt.edu.vn - Website: http://sdtc.tdt.edu.vn
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Dự án Inspire (Truyền Cảm
Hứng): 5 phút thay đổi thế giới

Chuyện gì sẽ xảy ra trong 5 phút? Bạn có thể đánh răng, xem phim trên Youtube, ăn bịch
bánh, xếp hàng để mua vé xem phim… hay bạn cũng có thể đề xuất một ý tưởng nhằm
thay đổi cuộc đời của những phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.
Trong tháng 03 vừa qua, thế giới đã tổ chức 100 năm ngày Quốc Tế Phụ Nữ và các sự
kiện quan trọng này đều gợi cho chúng ta những việc cần phải tiếp tục thực hiện.
 Phụ nữ phải làm việc 2/3 tổng thời gian trên thế giới nhưng họ chỉ kiếm được
10% tổng thu nhập mà thôi.
 2/3 trẻ em không được đến trường là nữ giới.
 Phụ nữ chỉ sở hữu 1% tài sản của thế giới.
Thông qua việc nâng cao năng lực, phụ nữ cần có nhiều cơ hội đứng trên chính đôi chân
của mình, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho chính họ và gia đình mình. Tăng cường năng lực cho
phụ nữ sẽ tiếp thêm năng lượng cho nền kinh tế và sản xuất sản phẩm cũng như sự phát
triển.
„Dự án Inspire: 5 phút thay đổi thế giới‟ là một sáng kiến phối hợp giữa UN Women
Singapore và MasterCard Worldwide. Dự án này cho bạn 5 phút sáng tạo ý tưởng nhằm
tăng cường năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái. Nếu mọi người ủng hộ ý kiến của bạn và
thuyết phục được Hội đồng chấm giải, chúng tôi sẽ tài trợ 25.000 đô la Mỹ cho việc thực
hiện ý tưởng của bạn. Nộp đề xuất từ nay cho đến 30 tháng 6 năm 2011. Vào đây để tải
mẫu đơn tham gia Dự án Cảm hứng này.
Hãy sáng tạo. Biến ý tưởng thành hiện thực. Tham gia thảo luận. Truyền cảm hứng cho
mọi người. Chỉ mất 5 phút thôi. Hãy vào www.5minutestochangetheworld.org.
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CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
KỸ NĂNG THÀNH NHÂN

Chương trình Phát Triển Kỹ Năng THÀNH NHÂN là nơi triển khai ứng dụng triết lý Giáo dục
thành nhân cho trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh-sinh viên và người đi làm dựa trên Hệ giá trị
Tâm – Dũng – Năng – Tin – Nhẫn – Trọng (Hệ giá trị thành nhân). Hiện THÀNH NHÂN đang
thực hiện giáo dục thành nhân bằng cách tổ chức đào tạo kỹ năng thành nhân và kỹ năng sống
để xây dựng con người thành nhân.
Phương pháp đào tạo: THÀNH NHÂN sử dụng phương pháp đào tạo WISE. Đây là phương
pháp đào tạo mới mẽ, chỉ có ở THÀNH NHÂN, nhằm giúp học viên học kỹ năng qua tham gia
thực hành và trải nghiệm, vui nhộn và sáng tạo. Phương pháp WISE gồm 4 yếu tố là W = Work:
Làm việc - nghĩa là học kỹ năng qua tham gia các hoạt động của lớp học; I = Initiative: Sáng
Tạo - nghĩa là dạy và học kỹ năng cách sáng tạo; S = Smile: Vui Cười – nghĩa là học kỹ năng
trong tinh thần vui vẻ, thoải mái và thân thiện; E = Experience: Trải Nghiệm, nghĩa là học kỹ
năng qua sự trải nghiệm bài học từ thấp đến cao.
Ghi chú: Triết lý Giáo Dục Thành Nhân và Phương pháp đào tạo WISE đã có Bản quyền tác
giả, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng hay trích dẫn.
Thông tin chi tiết: Để biết thêm thông tin về THÀNH NHÂN, các lớp đào tạo và các dịch vụ tư
vấn xin vui lòng liên hệ ThS. Hoàng Thanh Linh, số ĐT 0913 615 488 hay email
linh@kynangthanhnhan.com, kynangthanhnhan@yahoo.com; hoặc vào website THÀNH NHÂN
http://kynangthanhnhan.com

Cuộc thi "Nếu có quyền, trẻ em VN sẽ thay đổi điều gì?"
Chủ đề: "Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam ,
em muốn thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam ?".
Điều kiện dự thi: Cuộc thi dành cho trẻ em Việt Nam tuổi từ 12 đến 18 tuổi
Bài dự thi gửi về: Đại sứ quán Thụy Điển - Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Hoặc Tòa soạn Báo VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Hoặc email: quyentreem@vietnamnet.vn
Hạn nộp bài dự thi: 15/5/2011
Giải thưởng: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 5 giải khuyến khích.
Ngoài ra mỗi em được tặng một bộ truyện của nữ nhà văn nổi tiếng viết chuyện cho
trẻ em của Thuỵ Điển, bà Astrid Lingren và quà lưu niệm của Báo VietNamNet.
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Đánh giá Sức khỏe hành vi, tình cảm và xã hội: Hợp nhất Hệ
thống Achenbach của cách đánh giá kinh nghiệm căn bản
(ASEBA) trong Khung đánh giá toàn diện
Nội dung khóa học:
Hình thức ASEBA bao gồm Bản liệt kê hành vi trẻ em (CBCL), Báo cáo tự thân của
thanh niên đã được dịch ra hơn 85 thứ tiếng và sử dụng trên toàn thế giới cho việc
đánh giá và nghiên cứu lâm sàng. Khóa học này sẽ bắt đầu bằng việc mô tả khung
nhận thức ASEBA bao gồm cách thức hội nhập nó với những mẫu đánh giá (thông qua
việc quan sát và phỏng vấn lâm sàng). Sau đó sẽ trình bày các mẫu đánh giá các vấn
đề tình cảm và hành vi của trẻ (tuổi từ 1½ đến 5 và 6-18), người lớn (tuổi từ 18-59), và
người già (tuổi từ 60-90+). Bản Nghiên cứu Phát triển Ngôn ngữ cho việc xác định
ngôn ngữ ở trẻ từ 1½-3, và Phỏng vấn bán cấu trúc lâm sàng cho trẻ em và vị thành
viên cũng như Mẫu quan sát trực tiếp nhóm tuổi 6-18 cũng được trình bày trong khóa
này. Tham dự viên sẽ học (1) cách làm thế nào để điều phối những đánh giá nhiều mặt
bao gồm bản đánh giá tiêu chuẩn ASEBA, quan sát hành vi và phỏng vấn lâm sàng, (2)
làm thế nào thông dịch lược sử ASEBA và (3) làm thế nào so sánh có hệ thống các bản
báo cáo từ những người cung cấp thông tin khác nhau nhằm làm nên một bức tranh
toàn diện của khách hàng.
Hướng dẫn viên: Thomas Achenbach (Ph,D. University of Vermont) và L. Rescolar
(Ph.D, Bryn Mawr College).
Thời gian: Thứ Năm 18/05 từ 8:00-17:00 và Thứ Sáu 19/05 từ 8:00-11:30.
Địa điểm: Trường Cao Đẳng Sư Phạm, VNUH, Tòa nhà G7, 144 Xuân Thuy, Cầu Giấy,
Hanoi, Việt Nam.
Học phí: 700.000 đồng/người (bao gồm tài liệu tập huấn và giải lao)
Hết hạn đăng ký: 17 giờ chiều ngày 12/05/2011
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Nguyễn Cao Minh tại email: caominhtl@yahoo.com.

Phát triển dự án của bạn với tình nguyện viên France Volontaires
Tại Pháp, 27 tổ chức cùng France Volontaires đã gởi các hợp đồng Tình nguyện viên Đoàn Kết
Quốc tế (theo luật của Pháp tháng 02/2005). Các TNV này có tuổi trung bình từ 26 trở lên. Họ
là những TNV chuyên môn trong nhiều lãnh vực như nông nghiệp, quản lý, nghệ thuật…,
những người cam kết sử dụng kỹ năng của mình phục vụ các tổ chức NPO trong vòng 2 năm.
France Volontaires làm việc trên 55 quốc gia tại Châu Phi, Nam Mỹ và Châu Á, trong đó có
Việt Nam từ năm 2000.
Nếu tổ chức NPO của bạn có quan tâm đến các tình nguyện viên người Pháp, vui lòng liên hệ:
- Nguyễn Thanh Hằng, đại diện tổ chức tại Hà Nội, theo số điện thoại 09 04 19 55 28, hay
email thanh-hang.nguyen@france-volontaires.org
- Florence Bacin, điều phối viên tình nguyện viên tại TP.HCM, theo số điện thọai 016 64 87 14
75, hay email: florence.bacin@francevolontaires.org
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