Nhịp Cầu
Tháng 12/2011

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Sự kiện “Kết nối vì Cộng đồng và Quỹ tài trợ Cộng đồng LIN 2011”
Sự kiện Kết Nối vì
Cộng Đồng – chủ đề
“Cùng hành động hỗ
trợ người lao động
nhập cư tại
TP.HCM” diễn ra vào
ngày Chủ Nhật,
18/12/2011 tại Hard
Rock cà phê, quận 1,
thu hút 135 khách
tham dự đến từ các
doanh nghiệp, học
viện, tổ chức phi lợi
nhuận và cá nhân
quan tâm đến chủ đề
sự kiện.
Mở đầu là phần trình
bày về tình hình chung của người nhập cư TP.HCM của Ông Lê Văn Thành, trưởng
phòng nghiên cứu văn hóa-xã hội, Viện nghiên cứu Phát triển TP.HCM. Tiếp theo là
phần trình bày của 3 dự án hỗ trợ người nhập cư được chọn trong tổng số 13 dự án đề
xuất cho Vòng tài trợ Cộng đồng tháng 12/2011 của Trung tâm LIN. Với sự kết hợp một
dự án đoạt giải với một công ty quảng cáo, bài trình bày của ba tổ chức đã mang lại tác
động lớn về mặt hình ảnh sinh động và sự súc tích phần thể hiện. Tuy nhiên, trước đó
cả 3 tổ chức đã được một chuyên gia tư vấn về phát triển ý tưởng thể hiện dự án.
Tất cả khách tham dự đã có 45 phút kết nối, giao lưu và bầu chọn cho dự án mình quan
tâm nhất trong sự kiện lần này. Sự tham gia bầu chọn từ khách tham dự mang ý nghĩa
quan trọng và tạo sự khác biệt với các sự kiện gây quỹ, từ thiện tại Việt Nam từ trước
đến nay. “Phần tham gia của khán giả trong việc bầu chọn dự án rất hay mà tôi chưa
từng chứng kiến ở sự kiện nào trước đây, nó mang một ý nghĩa tích cực và minh bạch
nhằm chọn ra dự án xứng đáng nhất” một người tham gia sự kiện chia sẻ.
Tại sự kiện này, Trung tâm LIN đã gây quỹ được 22.550.000 đồng tiền mặt và 195 triệu
đồng đóng góp bằng hiện vật từ Hard Rock Café, SRI Vietnam, Brand Maker, Red
Brand Builder và Ogilvy One, L’Usine và Nhà hàng Xu. Với sự đóng góp bằng hiện vật
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gần 200 triệu đồng này, quỹ Global Fund for Community (GFCF) đã tăng thêm số tiền
tài trợ cho các dự án, cụ thể là 80 triệu đồng tài trợ cho tổ chức đoạt giải nhất Nhà SPI,
thuộc Hội Bảo Trợ Trẻ Em Thành Phố Hồ Chí Minh với dự án dạy nghề cho các
thanh thiếu niên nhập cư có nguy cơ bị bóc lột và xâm hại; và 40 triệu đồng cho dự án
dạy nghề và tạo việc làm cho 30 em khuyết tật nhập cư của Mái Ấm Thiện Tâm
Hương (đoạt giải nhì); và tổ chức A New Day (đoạt giải ba ) sẽ phải tiếp tục gởi dự án
của mình trong vòng tài trợ tháng 4/2012 của Trung tâm LIN.
Phát biểu nhân sự kiện này, Ông Phạm Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm LIN,
cho biết “Chúng tôi muốn mang đến cho mọi người trong cộng đồng cơ hội tham gia tìm
kiếm giải pháp cho các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng. Mục đich tổ chức sự kiện này
là để mọi người trong cộng đồng cùng xác định một vấn đề quan trọng, trình bày ba dự
án khả thi giải quyết vấn đề đó và mời các thành viên trong cộng đồng bỏ phiếu bầu
chọn cũng như tham gia hỗ trợ các dự án tốt nhất.”
Vào tháng 3 năm 2012, LIN sẽ tổ chức các lớp nâng cao năng lực cho nhân viên của
các tổ chức NPO, bao gồm ba tổ chức đoạt giải năm nay. Lớp tập huấn sẽ tập trung
vào việc báo cáo/đánh giá dự án, cách thức báo cáo hiệu quả, rõ ràng, minh bạch. Và
tháng 6 năm 2012, hai dự án được tài trợ sẽ nộp báo cáo giữa kỳ, phản ánh những tiến
bộ đạt được và những trở ngại gặp phải. Báo cáo cuối kỳ sẽ nộp vào tháng 10/2012.
Trung tâm LIN cũng sẽ thực hiện đánh giá cho dự án Tài trợ Cộng đồng của mình với
ba tổ chức được tài trợ, nhằm phân tích hiệu quả của các lớp nâng cao năng lực; đồng
thời tổ chức một buổi công bố những kết quả, thành công và tác động từ việc tài trợ
cho các dự án cộng đồng.
Trung tâm LIN
Bài trình bày về vấn đề người nhập cư tại sự kiện: NGUỒN THÔNG TIN NPO
Các nội dung của sự kiện Kết nối vì cộng đồng 2012: KẾT NỐI VÌ CỘNG ĐỒNG 2012

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật:
Ông Khâm Đoàn, Thành viên ban hội đồng.
Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của Ông với Trung tâm LIN!
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Lễ Trao Giải Cuộc Thi Câu Chuyện Tình Nguyện 2011
Vào ngày 4/12/2011,
tại Press café, Q.1,
Trung tâm LIN đã tổ
chức buổi lễ trao giải
cuộc thi Câu chuyện
tình nguyện 2011.
Khoảng 70 khách mời
là các cá nhân và tổ
chức gửi bài dự thi
cùng các nhà tài trợ
đã đến tham gia buổi
lễ trao giải. Phát biểu
tại sự kiện, ông Carey
Zesiger, đại diện nhà
tài trợ chính (Quỹ gia
đình Judith Carey
Zesiger) cho biết:
"Người Việt Nam rất
tốt bụng và thích giúp
đỡ người khác, tuy nhiên văn hóa tình nguyện ở Việt Nam vẫn còn chưa phát triển lắm.
Những câu chuyện dự thi sẽ có vai trò quan trọng trong việc nêu tấm gương cho những
người tham gia tình nguyện.” (Video Clip phát biểu của Ông Carey Zesiger).
Buổi lễ bắt đầu với phần trao giải cho các tác giả đoạt giải thưởng tuần (Vui lòng xem
danh sách đoạt giải thưởng tuần tại đây). Để tăng phần kịch tính cho lễ trao giải, ban tổ
chức quyết định giữ bí mật các kết quả chung cuộc đến phút chót. Trước đó, ban giám
khảo gồm 12 người đã có một tuần làm việc để chọn ra các tác phẩm hay nhất từ 24
bài lọt vào vòng chung kết. Sau khi trình chiếu video về buổi chấm giải của ban giám
khảo (mời bạn click vào link để xem đoạn video này), màn hình lần lượt giới thiệu các
đề cử cho từng hạng mục giải thưởng. Để xem danh sách các đề cử, xin vui lòng click
vào link sau đây: Đề cử các hạng mục giải thưởng.
Ban tổ chức đã mời đại diện nhà tài trợ, thành viên ban giám khảo lần lượt lên công bố
kết quả ở từng hạng mục. Một trong những người đầu tiên đoạt giải là bạn Nguyễn
Châu Ngọc Phú, sinh viên ngành CTXH, trường ĐH Mở TP.HCM. Phú nhận giải “Biết
lắng nghe” với bài viết “Lớn nhanh nhé, niềm tự hào của chị.” Mang tâm trạng bất ngờ
và xúc động, Ngọc Phú chia sẻ với khách tham dự về câu chuyện của mình: “Đó là câu
chuyện của tôi khi tham gia dạy học và làm CTXH cá nhân và CTXH nhóm với một
nhóm trẻ đường phố có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, tại trường 1-6 (Quận
4, TP.HCM). Tôi mong muốn thay đổi hành vi và suy nghĩ của các em, vốn có nhiều khó
khăn trong cuộc sống, thường muốn bỏ học để phụ giúp gia đình. Càng tiếp xúc, tôi
càng thông cảm và yêu thương các em nhiều hơn.”
Lễ trao giải sẽ trọn vẹn hơn nếu có sự hiện diện của tất cả những tác giả đoạt giải. Tuy
nhiên, do ở xa nên một số giả đã không thể đến tham dự. Bạn Nguyễn Hướng Đạo,
đoạt giải nhất dành cho cá nhân với bài viết “Tự hào là chú ve chai”, cũng nằm trong số
đó. Trong đoạn video clip phỏng vấn với Trung tâm LIN qua Skype, bạn học sinh lớp
12A6 trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Nam Định, cho biết đã tham gia tình nguyện từ
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năm lớp 9, đến năm lớp 11 thì tham gia nhóm Ve chai Nam Định. “Nhóm Ve chai Nam
Định tự tìm nguồn tài chính cho mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà không
phụ thuộc vào nguồn tài trợ của doanh nghiệp hoặc nhà hảo tâm. Nhóm đến các gia
đình hảo tâm để xin đồ ve chai, đem về phân loại và bán lấy tiền mua gạo tặng các gia
đình nghèo. Hàng tháng nhóm giúp 13 gia đình.”
Với bài viết “Tình nguyện viên chuyên môn nâng tầm cho các tổ chức xã hội.”, tổ chức
5gio sang đã thuyết phục hầu hết Ban giám khảo để đoạt giải nhất dành cho tổ chức.
Bài viết đã chia sẻ kinh nghiệm của một tổ chức phi lợi nhuận trong việc hợp tác với
tình nguyện viên chuyên môn. Khẳng định “Muốn giúp đỡ cộng đồng, có tâm thôi chưa
đủ, còn phải có cả tầm”, bài viết đã nêu bật vai trò quan trọng của tình nguyện viên
chuyên môn trong việc xây dựng năng lực cho tổ chức phi lợi nhuận. Những ví dụ điển
hình về sự hỗ trợ của tình nguyện viên cho 5 giờ sáng trong các mảng cố vấn nhân sự,
cố vấn chương trình,…là minh chứng cho điều đó.
Hiện Trung tâm LIN đang ráo riết chuẩn bị cho việc thiết kế và in ấn tuyển tập những
bài viết hay nhất từ cuộc thi năm nay. Chúng tôi sẽ thông tin đến các bạn khi sách “ra
lò”.
Để xem đầy đủ hình ảnh lễ trao giải, mời bạn vào trang facebook của cuộc thi:
http://www.facebook.com/cauchuyentinhnguyen. Mời bạn bấm vào link sau đây để xem
danh sách tác phẩm đoạt giải.
Nhân dịp này, Trung Tâm LIN xin chân thành cám ơn bạn Nguyễn Thị Thu Hằng,
người đoạt giải “Truyền cảm hứng” đã tặng số tiền bằng giá trị giải thưởng (1 triệu
đồng) cho Trung tâm LIN.

Dịch vụ SMS LIN 2012:

“Tiếp cận thông tin mọi lúc mọi nơi”
Nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin và giữ liên lạc với các đối tác (các tổ
chức NPO, nhà tài trợ, cá nhân và tình nguyện viên) không thường xuyên sử
dụng email và khó tiếp cận internet, Trung tâm LIN triển khai dịch vụ “Tiếp cận
thông tin mọi lúc mọi nơi” bắt đầu từ tháng 1/2012. Tất cả các hoạt động, sự
kiện, hội thảo, bản tin, nguồn tài trợ và thông tin cần thiết sẽ được gởi đến số
điện thoại di động của các Anh/Chị (đăng ký tự nguyện) thông qua tin nhắn SMS.
Các Anh/Chị có thể gởi tin nhắn ghi rõ Tên – Tổ chức/Cơ quan đến số điện
thoại 01256409291. Chúng tôi sẽ lưu số điện thoại của Anh/Chị vào cơ sở dữ
liệu của hệ thống SMS_LIN và sẽ gởi thông tin cho các Anh/Chị.
“Cam kết mang mọi nguồn lực đến cộng đồng” (Đội ngũ LIN)
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Buổi họp nhóm Cố vấn phi lợi nhuận lần 4
Sáng 15 tháng 12 năm
2011 tại một quán cà
phê ở quận 1, 18 nhân
viên các tổ chức phi lợi
nhuận tại TP.HCM và
Bến Tre đã có buổi họp
mặt thân mật chia sẻ
những vui buồn, trăn
trở và kinh nghiệm hoạt
động phi lợi nhuận tại
TP.HCM. Đây là buổi
họp nhóm Phi Lợi
Nhuận lần thứ 4 do
Trung tâm LIN tổ chức.
Khởi đầu bằng những
chia sẻ về thuận lợi nêu
bật nét phong phú và
tinh thần tình nguyện vì
cộng đồng trong hoạt động phi lợi nhuận. Môi trường hoạt động năng động, nhiều sáng
tạo và mỗi tổ chức có một thế mạnh riêng từ đó họ có thể vận dụng để phát huy các
hoạt động của mình. Lực lượng trẻ đầy nhiệt huyết cùng việc phát triển ngành Công tác
xã hội đang là một thuận lợi tốt cho hoạt động này tại TP.HCM.
Tuy vậy, khó khăn và trở ngại vẫn còn nhiều trước mắt đã được các tham dự viên. Kinh
phí luôn là khó khăn hàng đầu của tất cả các tổ chức hoạt động trong lãnh vực này. Với
nguồn kinh phí hạn hẹp, việc phát triển nhân lực, đặc biệt là nhân viên giỏi, là một thách
thức mà ít tổ chức nào khắc phục được. Kinh nghiệm chia sẻ cho thấy, việc vận dụng
các tình nguyện viên trẻ để lấp lỗ hổng này cũng còn nhiều bất cập và khó khăn. Đây là
cơ hội cho Trung tâm phát huy dịch vụ tình nguyện viên chuyên môn của mình.
Việc khó khăn trong cấp tư cách pháp nhân được rất nhiều tham dự viên nhắc đến,
việc này gây trở ngại cho tổ chức phát triển hoạt động và tiếp cận các nguồn tài trợ
quốc tế. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng tổ chức nên tiến hành các hoạt động vì
cộng đồng, hỗ trợ thân chủ của mình trước sau đó hãy suy nghĩ đến việc xin giấy phép
từ các cơ quan nhà nước. Việc chứng minh là tổ chức đang hoạt động hiệu quả và góp
phần giúp nhà nước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ cộng đồng sẽ là một bằng chứng sống để
nhà nước công nhận mình từ đó sẽ cấp giấy phép cho tổ chức.
Đại diện LIN, Ông Phạm Trường Sơn cho biết “Những buổi họp thân mật như thế này
được Trung tâm LIN tổ chức mỗi quý nhằm giúp các Anh/Chị làm việc trong lãnh vực
phi lợi nhuận có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và khó khăn của mình gặp phải
trong quá trình hoạt động. Đây cũng là cách Trung tâm LIN lắng nghe ý kiến đóng góp
của các tổ chức nhằm giúp chúng tôi hoàn thiện và phát huy hoạt động của mình phục
vụ cộng đồng phi lợi nhuận.”
Trung tâm LIN
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Hoạt động tháng tới
Họp các tổ chức tham gia dự án kiểm toán
12 tháng 01 năm 2012
9 tổ chức cam kết tham gia khóa tập huấn quản lý t{i ch|nh v{ kiểm to|n sẽ có buổi họp với
công ty Mazars để thảo luận v{ lên kế hoạch kiểm to|n v{o th|ng 02/2012. Buổi họp nhằm
sắp xếp lịch l{m việc với từng tổ chức, thông tin c|c thủ tục cần chuẩn bị để kiểm to|n v{
giải đ|p mọi thắc mắc có liên quan.
Thời gian:
09h00 – 10h30 sáng Thứ Năm 12 tháng 01 năm 2012
Địa điểm:
Chúng tôi sẽ thông tin cho c|c tổ chức cam kết
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ npo@LINvn.org hay điện thoại (08) 38246091.
Sự kiện kết nối cuối năm: Gặp gỡ vì cộng đồng phi lợi nhuận
14 tháng 01 năm 2012
Với sự hỗ trợ của tổ chức Irish Aid, Trung t}m LIN tr}n trọng th}n mời tất cả c|c đối t|c,
tình nguyện viên, nh{ t{i trợ v{ c| nh}n hỗ trợ chúng tôi trong năm 2011 tham dự sự kiện
kết nối cuối năm của Trung t}m LIN mang tên “Gặp gỡ vì cộng đồng phi lợi nhuận”. Mục
đích của sự kiện n{y bao gồm:
1. Tạo cơ hội cho c|c tổ chức PLN tăng cường mạng lưới l{m việc của mình;
2. Gặp gở v{ chia sẻ kinh nghiệm với những chuyên gia l{m việc trong l~nh vực phi lợi
nhuận, ph|t triển cộng đồng v{ c|c tình nguyện viên cao cấp của LIN;
3. Trao đổi ý kiến cho việc hỗ trợ v{ hợp t|c trong tương lai; và
4. Chung vui những th{nh quả đạt được trong năm 2011 cũng như chia sẻ mục tiêu
2012.
Thời gian:
Địa điểm:

08h30 – 11h30 s|ng Thứ Bảy ng{y 14 th|ng 01 năm 2012
Văn phòng công ty Horizon Capital Group.
72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ npo@LINvn.org, volunteer@LINvn.org hay donor@LINvn.org
hoặc gọi điện thoại (08) 38246091.
Thăm dò ý kiến tình nguyện viên chuyên môn
Trong năm 2012, Trung tâm LIN dự kiến sẽ tổ chức những buổi họp mặt định kì với tình nguyện
viên chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm từ những Anh/Chị đã có kinh nghiệm hỗ trợ các tổ
chức, đồng thời tạo sân chơi để các tình nguyện viên gặp gỡ, giao lưu. Để chuẩn bị tốt cho các
buổi gặp, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của Anh/Chị. Xin vui lòng dành ít phút trả
lời những câu hỏi sau đây: Thăm dò ý kiến tình nguyện viên chuyên môn. Chân thành cám ơn!
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Cơ hội tài trợ Phi Lợi Nhuận
Dự án Pathway “Nâng cao Năng lực Phòng chống HIV/AIDS cho
các tổ chức CSOs tại Việt Nam”
Chiều 15 tháng 12 năm 2011, tại
Khách sạn Epoch, Q.1, dự án
Pathway đã tổ chức hội thảo
“Kêu gọi nộp đề xuất dự án từ
các Tổ chức xã hội” với hơn 60
tham dự viên từ các tổ chức phi
lợi nhuận địa phương và quốc tế;
các tổ chức hoạt động liên quan
đến HIV/AIDS; các viện, trường
và trung tâm đào tạo nâng cao
năng lực tại TP.HCM và các tỉnh
Nam Bộ.
Đại diện Cục phòng chống
AIDS, Ủy Ban AIDS TP.HCM,
tổ chức USAID và RTI đã phát biểu, trình bày về dự án và giải đáp mọi thắc mắc liên
quan đến việc mời nộp đề xuất dự án. Tuy nhiên, hội thảo này kêu gọi nộp đề xuất dự án
lần đầu tiên nhắm vào các tổ chức Đầu mối, là những tổ chức có kinh nghiệm trong lãnh
vực nâng cao năng lực, tập huấn và có cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp. 3 - 5 tổ chức đầu
mối này sẽ cùng với RTI và các tổ chức quốc tế khác xây dựng một chương trình nâng
cao năng lực bền vững nhằm giúp các tổ chức xã hội phát triển trong vòng 5 năm.
Đây là một cơ hội tốt để các tổ chức xã hội nâng cao năng lực của mình nhằm xây dựng
tổ chức phát triển bền vững cũng như đóng góp vào việc chăm sóc, chữa trị và phòng
chống HIV/AIDS tại Việt Nam.
Mọi thông tin chi tiết về nộp đề xuất dự án, vui lòng truy cập www.rti.org/pathways_eoi.
Trung tâm LIN

Dự án Pathways do chương trình PEPFAR tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
(USAID) và do Tổ chức RTI kết hợp với Care Quốc tế tại Việt Nam thực hiện nhằm mục tiêu
“nâng cao năng lực cho các tổ chức Xã hội dân sự làm việc với các nhóm nguy cơ cao, đảm bảo
các nhóm này có một sự kết nối bền vững với các chương trình, dịch vụ để phòng chống
HIV/AIDS cho bản thân và gia đình”. Dự án có 6 mục tiêu cụ thể trong đó mục tiêu đầu tiên là
hình thành và xây dựng năng lực cho các Tổ chức Kỹ thuật Đầu mối (các tổ chức Phi chính phủ
địa phương, Viện/Trung tâm Nghiên cứu, các trường đại học…), để các tổ chức này hỗ trợ cho
các hoạt động của các nhóm, các tổ chức dân sự xã hội khác, nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ lây nhiễm
HIV/AIDS tại Việt Nam.
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Góc nhà tài trợ
A. Dịch vụ tư vấn từ thiện phát triển LIN
CÔNG TY MAERSK LINE VÀ GÓI TÀI
TRỢ CỘNG ĐỒNG CHO TRẠI KHÍ
HẬU TẠI BẾN TRE
Trong tháng 7 năm
2011, Trung tâm LIN hỗ
trợ Công ty Maersk Line
Logistics, một doanh
nghiệp toàn cầu đi đầu
trong lĩnh vực vận
chuyển và hậu cần, kêu
gọi đề xuất hợp tác giữa
các tổ chức phi lợi nhuận cho chương trình tài trợ cộng đồng và môi trường của công ty
Maersk Việt Nam. Sau hai tháng kêu gọi, nhà tài trợ Maersk Line và Trung tâm LIN đã
nhận được hơn 30 đề xuất dự án khác nhau từ các tổ chức hoạt động vì môi trường tại
TP.HCM và các vùng lân cận. Giữa tháng 11, Maersk Line Việt Nam đã đồng ý tài trợ
hơn 100 triệu đồng đến tổ chức 350 Việt Nam - một tổ chức phi lợi nhuận, thực hiện
các hoạt động giáo dục, thông tin và nghiên cứu các biến đổi khí hậu. Quỹ tài trợ này
được dùng chủ yếu cho việc thực hiện một Trại Khí Hậu 350-Maersk tại tỉnh Bến Tre
trong hai ngày 16 và 17, tháng Mười Hai, 2011.
Việc tài trợ cho hoạt động của Trại Khí Hậu này của Maersk là nhằm mục đích nâng
cao nhận thức về các vấn đề biến đổi khí hậu cho các nhân viên công ty, cũng như là
tham gia bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng địa phương. Tại Bến Tre, công ty cũng
đã có những đóng góp khác cho người dân địa phương. Đặc biệt là trao tặng các lò
nấu bằng năng lượng mặt trời và hệ thống lọc nước cho sáu gia đình địa phương, hỗ
trợ 1.000.000 đồng/hộ cho 25 hộ gia đình chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu,
đóng góp kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa, cũng như cấp học bổng cho 4 học sinh
giỏi, trị giá 500.000 đồng mỗi em.
Bà Dương Kim Khánh, Trưởng nhóm Hoạt động Cộng đồng của Công ty Maersk Line,
chia sẻ: “Thông qua trung tâm LIN, chúng tôi đã tìm được đối tác thích họp và có sự
hợp tác hiệu quả với tổ chức phi lợi nhuận 350 Vietnam để thực hiện phục vụ mục đích
cộng đồng của công ty Maersk Line. Việc tổ chức Trại Khí Hậu này đã nâng cao nhận
thức vấn để biến đổi khí hậu cho nhân viên của công ty cũng như là tạo ra những hành
động thiết thực để họ có thể giúp đỡ cộng đồng một cách có ý nghĩa nhất.”
Trước đó, để chuẩn bị cho Trại Khí Hậu, các nhân viên của Maersk Line đã tham dự
khoá tập huấn do 350 Việt Nam cung cấp, nhằm có những hiểu biết cơ bản về biến đổi
khí hậu và các tác động của nó, cũng như học các kỹ năng xây dựng một chiến dịch
cộng đồng bảo vệ môi trường.
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Các nhà tài trợ của LIN
Trung tâm LIN may mắn nhận được tài trợ từ hai nhà tài trợ đã từng hỗ trợ chúng tôi:
Cảm ơn anh Hùng và anh Long (bạn chị Bảo Ngọc)! đã tài trợ LIN 4,000,000 đồng
cho hoạt động của chúng tôi năm 2012.
Cảm ơn Hard Rock Café, SRI Vietnam, Brand Maker, Red Brand Builder và
Ogilvy One, L’Usine và Nhà hàng Xu! Đã hỗ trợ hiện vật cho Trung tâm LIN tổ chức
thành công sự kiện Kết nối Cộng đồng và Quỹ tài trợ LIN 2011 tại Hard Rock cà phê
chiều Chủ Nhật 18 tháng 12 năm 2011.
LIN đang gây quỹ để hỗ trợ các hoạt động và chương trình của chúng tôi năm 2012. Nếu
bạn mong muốn hỗ trợ nổ lực của chúng tôi? Rất sẳn lòng đón tiếp! Nếu bạn có bất cứ
câu hỏi nào về việc tài trợ, vui lòng liên hệ: donor@LINvn.org, hay gọi cho chúng tôi
tại: 08-3824-6091.

Chúc mừng một kế toán trẻ gia nhập đội ngũ LIN!
Cô Phạm Thị Gấm (1985) quê Hà Tây đã gia nhập
đội ngũ LIN tháng 12/2011. Gấm tốt nghiệp trường
đại học kinh tế quốc dân khoa quản trị kinh doanh
năm 2003 và có 3 năm kinh nghiệm làm cán bộ
hành chính cho dự án Y tế của Tổ chức hợp tác
quốc tế Đức với mục tiêu chính là nâng cao năng
lực cho đội ngũ cán bộ y tế và nâng cao chất lượng
dịch vụ y tế.
Gấm hy vọng sẽ có thể vận dụng được kiến thức và
kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ
chức LIN và góp phần thực hiện sứ mệnh vì cộng
đồng mà LIN đang dấn thân.
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Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận
Chương trình Phủ Sóng Yêu Thương
“Mọi người đều có thể đóng góp cho cộng đồng”
Từ ngàn xưa đến nay, dân tộc Việt Nam đã xây dựng và hun đúc nên truyền thống
nhân đạo “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng
chung một giàn”. Bao thế hệ trôi qua, nét văn hóa quý giá đó vẫn không hề bị mai một,
mà được rèn dũa, tôn vinh, và tỏa sáng ngay cả trong thời buổi hiện đại, khi mà văn
hóa thực dụng của Tây Âu đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối suy nghĩ và cách hành xử
của giới trẻ. Trong gia đình, bố mẹ vẫn luôn giáo dục con cái phải biết giúp đỡ người
già, thương yêu em nhỏ và phải biết quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
không nơi nương tựa. Chữ “Tâm” và “Đức” đã trở thành tiêu chí đầu tiên của đạo làm
người, là cơ sở để phát huy chữ “Tài” và “Trí”.
Đã qua rồi cái thời chỉ có người giàu, những người sống sung túc mới có khả năng làm
từ thiện. Đã qua rồi cái thời chỉ có các bậc hưu trí mới đứng ra làm công tác xã hội.
Hoạt động từ thiện trong xã hội hiện nay hết sức đa dạng, nhanh chóng, phổ biến, và
tiện lợi: Ai cũng có thể làm từ thiện và hoạt động từ thiện có thể diễn ra mọi lúc, mọi
nơi. Những thành quả trên chúng ta nhìn thấy được là chính nhờ vào việc tận dụng tối
đa tính hiệu quả mà công nghệ mang lại.
Chương trình “Phủ Sóng Yêu Thương” ra đời dựa trên những ý tưởng đó. Với “Phủ
Sóng Yêu Thương”, hành động từ thiện có thể thực hiện trải dài từ Bắc tới Nam, xuyên
suốt khắp mọi miền đất nước và thực hiện rất dễ dàng chỉ bằng một cái nhấp chuột trên
máy vi tính, hoặc chỉ bằng một tin nhắn gửi qua điện thoại. Món tiền trao tặng có thể chỉ
từ 1 ngàn đồng với trị giá của viên kẹo cho đến hàng chục triệu đồng và thậm chí nhiều
hơn nữa, tùy thuộc vào lòng hảo tâm của các mạnh thường quân.
Hướng dẫn sử dụng thẻ Phủ Sóng Yêu Thương:
1. Cào lớp bạc để biết MÃ NẠP THẺ (danh sách các điểm bán thẻ)
2. Để NẠP TIỀN, soạn tin nhắn theo cú pháp sau và gửi đến 8099
TTT NAP 12chữ số mã nạp thẻ.
3. Để ỦNG HỘ, soạn tin nhắn theo cú pháp sau và gửi đến 8099
TTT UH mã ủng hộ số tiền *lời chúc
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://www.thetinhthuong.org/
Hay điện thoại liên hệ:
+ Chị Mỹ Chi – số điện thoại: 0908 681 160
+ Chị Bích Châu - số điện thoại: 0909 291 286
“Các tổ chức phi lợi nhuận đối tác với LIN mong muốn trở thành đơn vị thụ
hưởng của chương trình Phủ Sóng Yêu Thương, vui lòng xem kỹ thông tin ở
trang website http://www.thetinhthuong.org/ hay liên hệ với chị Mỹ Chi tại
số điện thoại: 0908 681 160 để biết thêm thông tin”
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