Nhịp Cầu
Tháng 05/2011

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Hội thảo “Thiết kế website và căn bản tiếp thị số
dành cho tổ chức phi lợi nhuận”
Sáng thứ Bảy 28/05/2011 tại
Nhà
hàng
XU,
Q.1,
TP.HCM. Trung tâm LIN đã
tổ chức hội thảo “Thiết kế
website và căn bản tiếp thị
số dành cho tổ chức phi
lợi nhuận” với sự tham gia
của hơn 30 tham dự viên đại
diện các tổ chức phi lợi
nhuận tại TP.HCM.
Tiếp thị số là một khái niệm
hoàn toàn mới đối với các tổ
chức phi lợi nhuận đặc biệt
những tổ chức nhỏ chưa
từng có website hay đã có
website nhưng chưa thực
sự phát huy hết tiềm năng
của nó. Khái niệm này đã
được Ông Huy Nguyễn, phó
giám đốc kỹ thuật số của
Ông Huy Nguyễn trình bày trong hội thảo
công ty WHO Digital, giải
thích cặn kẽ thông qua nhiều ví dụ và minh họa cụ thể. “Việc có một website chưa đủ,
đó chỉ là bước khởi đầu trong việc tiếp thị số của tổ chức bạn” Ông Huy nhấn mạnh.
Làm thế nào để tổ chức bạn có một website?
Ông Huy đã đưa ra nhiều lựa chọn cho các tổ chức nhằm sử dụng các phương tiện sẳn
có miễn phí trên internet để thiết kế một website đơn giản giới thiệu tổ chức của mình.
Các phương tiện này rất dễ sử dụng cho bất cứ ai chỉ cần biết một ít kiến thức căn bản
về internet và vi tính văn phòng. Từ đây họ có thể tự thiết kế website nhằm giới thiệu tổ
chức mình.
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Tuy nhiên, điều quan trọng Ông Huy nhấn mạnh là tổ chức mình cần phải biết đối
tượng mình nhắm đến là ai nhằm cấu trúc website hợp lý và đưa thông tin nhanh gọn
đến họ. “Xin nhớ là thông tin trên website của mình phải đến với người cần tìm kiếm
thông tin chỉ qua 3 lần nhấp chuột, nếu quá 3 lần mà họ không tìm ra thông tin thì mình
đã thất bại trong việc tiếp cận họ” Ông Huy thành thật chia sẻ.
Nếu tổ chức có đủ nguồn lực về tài chánh thì nên thuê mướn một tên miền và hosting
cho website với giá cả phải chăng. Từ đây, Ông Huy đã hướng dẫn cặn kẽ từng bước
trước và sau khi làm việc với công ty thiết kế web để có thể giúp tổ chức thảo luận và
đưa ra ý tưởng tốt nhất cho website của mình. Các bước chi tiết và bài trình bày có thể
tải từ website của LIN tại đây.
Một đội ngũ gồm người phân tích số liệu, viết bài, cập nhật thông tin và quản lý website
là một mô hình lý tưởng trong việc duy trì website. Tùy tình hình thực tế mà tổ chức có
thể sử dụng nhân sự một cách phù hợp. Họ có thể là tình nguyện viên chuyên môn hay
sinh viên mới ra trường được đào tạo để có thể giúp tổ chức cập nhật thông tin hàng
tuần, hàng tháng trên website của tổ chức. Tuy nhiên, người giám đốc tổ chức nên
giám sát công việc và nội dung cập nhật nhằm bảo đảm thông tin trên website của
mình. “Ở tổ chức của tôi, tôi là người viết thông tin và cập nhật thường xuyên lên
website của mình. Đây là một việc đơn giản mà tôi nghĩ các anh chị, ai cũng có thể làm
được mà không cần có kiến thức chuyên môn sâu trong lãnh vực tin học” Anh Hoàng
Thanh Linh, giám đốc Công ty phát triển kỹ năng Thành Nhân, chia sẻ.
Trung tâm LIN

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực các tổ chức xã hội dân sự nhằm điều
phối việc tiếp cận tư pháp cho nhóm cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương tại thành
phố Hồ Chí Minh” do Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư Pháp (JIFF) tài trợ, Trung tâm Hỗ trợ
phát triển Cộng đồng LIN đã kết hợp với Viện nghiên cứu Phát triển Bền vững Vùng
Nam Bộ (SISD) tiến hành cuộc nghiên cứu trên 60 tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên
địa bàn TP.HCM và các Tỉnh lân cận.
Vào ngày 18/05/2011 vừa qua, chúng tôi đã tiến hành buổi Thảo luận nhóm tập trung với
sự tham gia của 12 tổ chức phi lợi nhuận làm việc với nhiều đối tượng dễ bị tổn thương
tại TP.HCM và vùng lân cận. LIN và SISD chân thành cảm ơn các tổ chức đã nhiệt tình
tham gia vào buổi Thảo luận nhóm tập trung này, những ý kiến đóng góp của Quý vị rất
hữu ích cho chúng tôi trong việc xây dựng các chiến lược tập huấn và bộ câu hỏi phỏng
vấn cho nghiên cứu này.
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật: Bà Nguyễn Trần Hoàng Anh,
thành viên hội đồng LIN.
Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của Bà với Trung tâm LIN
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Hoạt động tháng tới
Buổi họp lần II Nhóm Tư Vấn Phi Lợi Nhuận
16 tháng 06 năm 2011
Trung tâm LIN trân trọng thân mời Anh/Chị thuộc khối phi lợi nhuận (NPO) tham gia tham
gia buổi họp lần II Nhóm Tư Vấn Phi Lợi Nhuận. Mục tiêu của buổi họp bao gồm:




Chia sẻ thông tin liên quan đến cộng đồng phi lợi nhuận;
Nâng cao chất lượng phục vụ của cộng đồng phi lợi nhuận;
Tư vấn và đề xuất các hoạt động thiết thực nhằm phát triển cộng đồng phi lợi
nhuận tại TP.HCM.

Địa điểm:
Chúng tôi sẽ thông tin cho những Anh/Chị đăng ký tham dự.
Thời gian:
từ 08h00 đến 10h00, Thứ Năm ngày 16 tháng 06 năm 2011.
Các Anh/Chị có quan tâm và mong muốn tham dự, vui lòng đăng ký tại npo@LINvn.org hay
điện thoại 08 38246091

Gặp mặt cà phê buổi sáng:
Các đối tác NPO quan tâm đến khóa tập huấn Quản lý tài chánh và kiểm toán
trong năm 2011
22 tháng 06 năm 2011
Trung tâm LIN trân trọng mời Bảy tổ chức cam kết tham gia dự án và các đối tác khác tham
gia Gặp mặt cà phê buổi sáng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc quản lý tài chánh và
kiểm toán. Trung tâm LIN trân trọng sự tham gia của một số chuyên gia trong lãnh vực này
nhằm chia sẻ kinh nghiệm của mình liên quan đến tầm quan trọng trong quản lý tài chánh
phi lợi nhuận.
Mục tiêu buổi gặp mặt:
 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:
Thời gian:

Quận 1, TP.HCM (chúng tôi sẽ thông tin cho các đối tác đăng ký tham dự)
Từ 07g30 đến 09g00 ngày 22 tháng 06 năm 2011

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại: npo@LINvn.org hay (84 8) 3824-6091.
Chân thành cảm ơn Irish Aid đã tài trợ sự kiện này trong khuôn khổ dự án nâng cao năng
lực về quản lý tài chánh và kiểm toán dành cho tổ chức phi lợi nhuận.
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Hội thảo chuyên đề: “Kết nối hiệu quả dành cho tổ chức phi lợi nhuận”
29 tháng 06 năm 2011
Nối kết và hợp tác là một yếu tố quan trọng của tổ chức tôi.
Kết nối giúp tôi có được nhiều mối quan hệ và mở rộng hoạt động của mình.
Kết nối giúp học hỏi kinh nghiệm làm việc và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.
Nếu Anh/Chị nhận thấy ba câu trên là Đúng và hữu ích cho hoạt động của tổ chức phi lợi
nhuận của mình. Trung tâm LIN xin mời các Anh/Chị tham dự Hội thảo chuyên đề “Kết nối
hiệu quả dành cho tổ chức phi lợi nhuận”. Mục tiêu của hội thảo bao gồm:





Tầm quan trọng của kết nối;
Kết nối hiệu quả và giữ liên lạc với đối tác;
Kỹ năng kết nối hiệu quả;
Các trở ngại thường gặp khi kết nối.

Địa điểm:
Thời gian:

Nhà hàng Xu, 71 – 75 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM – lầu 1
Từ 08g00 đến 11g30 ngày 29 tháng 06 năm 2011

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

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.
Vui lòng cập nhật thông tin, số giờ cam kết tình nguyện và số giờ các tình nguyện viên
chuyên môn thực hiện trên trang web của LIN tại đây.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đội ngũ LIN tại volunteer@LINvn.org hay (08) 38246091
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 bất cứ thời điểm nào.
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Nguồn thông tin phi lợi nhuận

Tiền không phải là vấn đề
(Nguồn: Richard Male and Associates)
Người dịch: Tuyết Trinh (TNV chuyên môn LIN)

Công việc tư vấn phi lợi nhuận của chúng tôi thường có một phần là đánh giá nhanh
tình trạng hiện thời của một tổ chức.




Ban quản trị, nhân viên và các chương trình đang hoạt động như thế nào?
Tổ chức đang áp dụng chiến lược và chiến thuật gây quỹ nào?
Các hoạt động nội bộ và giao tiếp với bên ngoài có thích hợp và tốt đẹp
hay không?

Bên cạnh những cuộc phỏng vấn cá nhân, xem xét tài liệu, và quan sát các cuộc họp,
chúng tôi cũng thường xuyên sử dụng việc khảo sát qua mạng để thu thập ý kiến của
mọi người về những điểm hiệu quả và chưa hiệu quả.
Khi hỏi về những điểm yếu của một tổ chức, chúng tôi không bất ngờ khi nhận được
những câu trả lời thường gặp như “Cần tiền,” “Thiếu ngân sách”, “Không đủ tài
chính,”…
Bạn có biết người ta hay nói “Không có câu trả lời nào sai cả?”. Trường hợp này lại là
ngoại lệ.
Các nhà lãnh đạo của tổ chức phi lợi nhuận thường nghĩ rằng thiếu hụt ngân
sách chính là thách thức lớn nhất của một tổ chức.
Nghĩ như vậy là sai.
Việc thiếu hụt tài chính không phải là vấn đề then chốt. Nó chỉ là biểu tượng. Vấn đề
luôn là một điều gì khác.
Chúng tôi thường nhận ra “vấn đề” thực sự là một trong những điều sau đây, hoặc là
sự kết hợp của những điều sau đây:
1. Hội đồng quản trị quá nhỏ. Có nghĩa là hội đồng quản trị không có đủ những
kỹ năng và tầm nhìn cần thiết để đạt được thành công bền vững.
2. Công tác quản lý của hội đồng quản trị chưa tốt. Có rất nhiều sách viết về đề
tài này (bao gồm các điểm như sự tham dự, có mặt, sự thấu hiểu, tin tưởng,
trách nhiệm giải trình và cam kết). Phải chi vấn đề chỉ có thế thì các tổ chức
cũng không cần lo ngại. Đáng buồn là, mặc dù có thiện chí nhưng rất nhiều
người lại không biết một ban quản trị hoạt động có hiệu quả là như thế nào, vậy
thì làm sao họ có thể biết tổ chức của họ cần cải thiện ở những điểm nào.
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3. Sứ mệnh không rõ ràng hoặc không được định nghĩa đầy đủ. Phải có một
tầm nhìn thể hiện tại sao tổ chức của bạn tồn tại và bạn muốn phát triển đến
đâu. Câu tuyên ngôn này cần phải súc tích, rõ ràng, có tính lặp lại, và dễ nhớ.
4. Không có lộ trình; nói cách khác là làm sao để đạt được sứ mệnh đó. Những tổ
chức gặp khó khăn thường cố gắng làm quá nhiều việc với quá nhiều dự án.
5. Các nhà lãnh đạo, hưởng lương và không hưởng lương, chưa nhận biết
sự khác biệt quan trọng giữa lãnh đạo và quản lý. Bạn cần cả hai vai trò này
trong đội ngũ của mình, và những người này cần biết rõ khi nào thì biểu hiện kĩ
năng nào tùy theo tình huống.
6. Không có kế hoạch hoặc kế hoạch không thực tế. Hoạt động cầm chừng và
đối mặt với các nguy cơ có vẻ như là cách mà một số tổ chức phi lợi nhuận đang
hoạt động, nhưng thái độ bấn loạn và hoạt động với ngân sách eo hẹp sẽ không
giúp tổ chức giữ được uy tín.
7. Không có chiến lược gây quỹ. Có rất nhiều cách để các tổ chức truyền tải
thông tin về mình đến những cá nhân và tổ chức có thể giúp đỡ họ. Tuy nhiên,
các tổ chức yếu kém thì thường lặp đi lặp lại những chiến lược không hiệu quả.
8. Chưa tạo quan hệ với hai lĩnh vực còn lại (công và tư). Tất nhiên, điều này
đòi hỏi nhiều thời gian để thực hiện, vì vậy bạn hãy bắt đầu trước khi bạn phá
sản. Bạn sẽ không thu hoạch được gì vào ngày mai nếu bạn chưa gieo trồng vào
hôm nay.
9. Quan hệ kém với truyền thông hoặc cộng đồng. Xem giải thích ở mục 8.
10. Ảnh hưởng của tổ chức chưa được đo lường hoặc lượng giá đúng mức.
Các nhà tài trợ, từ cá nhân đến các tổ chức quốc tế, không thật sự quan tâm đến
chuyện ngân sách của tổ chức bạn ít hay nhiều. Họ muốn thấy bạn tạo ra sự
khác biệt đáng tin cậy, có thể nhìn thấy được.
Từng yếu tố trong 10 yếu tố nêu trên đều có tác động trực tiếp đến tiền tài trợ. Vì vậy,
lần sau nếu bạn đang suy nghĩ hoặc thốt ra, “Chúng tôi chỉ cần thêm tiền”, và ngồi dán
mắt vào bảng cân đối thu chi rồi mơ mộng hão huyền, thì tốt hôn là giữ sức để làm việc
khác. Hãy nhớ rằng một tổ chức phi lợi nhuận phải ngừng hoạt động không phải vì
“…không có tiền.” Họ phải đóng cửa vì thiếu sót trong lĩnh vực khác – và điều đó cuối
cùng dẫn đến việc không có tiền.
Mọi đóng góp và phản hồi liên quan đến bài viết xin vui lòng để tại đây.

Nhà tài trợ tháng 05/2011
Chân thành cảm ơn Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ (SISD) đã hỗ trợ một
phần kinh phí cho Trung tâm LIN tổ chức Hội thảo trong tháng 05/2011. Sự hỗ trợ
này nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa SISD và Trung tâm LIN trong thời gian qua.
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Cơ hội dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Tại TP.HCM, CSIP thân mời các tổ chức tham gia Lễ phát động chương trình Hỗ trợ
Doanh nhân Xã hội 2011 vào lúc 08h30 ngày 03/06/2011 tại Hội quán Đời Rất Đẹp,
91/6N Hòa Hưng, P.12, Q. 10, TP.HCM.
Mọi thắc mắc hay đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ Cô. Đào Thị Huệ Chi tại email:
huechi.csip@gmail.com hay điện thoại (04) 35378746.
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Chương trình Nghiên cứu
sinh Quốc tế Cấp cao 2011
của Trung tâm từ thiện và Xã
hội dân sự (CPCS), Hoa Kỳ.

Bạn là chuyên gia tài trợ hoặc làm việc tại tổ chức NPOs? Bạn mong muốn:





học hỏi các chiến lược mới?
thúc đẩy hoạt động từ thiện chiến lược trong cộng đồng của mình?
tìm kiếm cơ hội kết nối với đồng nghiệp và đối tác phi lợi nhuận trên toàn cầu?
củng cố các tổ chức cộng đồng và hoạt động từ thiện tại cộng đồng?

Nếu bạn trả lời có cho các câu hỏi trên, hãy nhanh tay nộp hồ sơ tham gia
Chương trình Nghiên cứu sinh Quốc tế Cấp cao
(10/10 – 4/11/2011).
Đây là cơ hội để các nhà quản lý nâng cao chuyên môn, thúc đẩy hoạt động tài trợ
phát triển cộng đồng, cũng như hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực từ thiện.
Các nghiên cứu sinh sẽ tham gia các hoạt động sau đây:







tham gia vào hội thảo chuyên đề kéo dài 1 tháng, bao gồm các bài giảng và thực
hành với các chuyên gia hàng đầu.
thăm và tìm hiểu về hoạt động thường nhật của các quỹ tài trợ và tổ chức cộng
đồng.
gặp gỡ các nhân vật nổi bật trong cộng đồng thiện nguyện và tài trợ.
gia nhập mạng lưới với hơn 155 cựu nghiên cứu sinh đến từ 56 quốc gia.
liên kết với các mạng lưới trong nước và quốc tế.
viết một tiểu luận đánh giá các chiến lược mới.

Giới thiệu về Trung tâm Từ thiện và Xã hội dân sự (Center on Philanthropy and
Civil Society) Được thành lập vào tháng 9/1986, Trung tâm đặt trọng tâm sứ mệnh
củng cố hoạt động từ thiện và xã hội dân sự thông qua giáo dục, nghiên cứu và huấn
luyện kỹ năng lãnh đạo. Tọa lạc tại trung tâm phi lợi nhuận bao gồm các tổ chức phi lợi
nhuận địa phương, trong nước và quốc tế, các quỹ từ thiện và các nhà tài trợ doanh
nghiệp lớn nhất Hoa Kỳ, Trung tâm đóng vai trò như một cơ sở nghiên cứu và trao đổi
giữa các học giả và các nhà hoạt động phi lợi nhuận. Hoạt động của Trung tâm mang
tính liên ngành, với trọng tâm từ thiện đa văn hóa, đa quốc gia và do/vì phụ nữ. Trong
khuôn khổ này, Trung tâm tổ chức các buổi chuyên đề, hội nghị, bài giảng; các chương
trình nghiên cứu sinh; và các dự án nghiên cứu và công bố nghiên cứu.
Để tham khảo thêm thông tin (Tiếng Anh) và đăng ký online, vui lòng vào website của
CPCS tại đây.
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Tham gia sáng kiến
Hỗ trợ năng lực cho các Doanh nhân Xã hội
Trung tâm Phát triển oanh nghiệp Xã hội Tia áng (gọi tắt là Trung
tâm Spark) là một tổ Phi chính phủ của Việt Nam, được hỗ trợ sáng lập bởi
Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu
Phát triển (CECODES), Tổ chức PACT (USA) và Trung tâm Phát triển
Nông thôn bền vững (SRD Vietnam).
Trung tâm Spark là một sáng kiến tiên phong trong giải quyết các vấn đề
xã hội của Việt Nam qua việc thúc đẩy phát triển các Doanh nghiệp xã hội và
một thị trường dịch vụ phát triển năng lực hiệu quả, minh bạch và dễ tiếp cận
hơn.
Với sứ mệnh hỗ trợ năng lực cho các Doanh nghiệp xã hội có mong muốn
nhân rộng các giải pháp và mô hình kinh doanh sáng tạo đã từng giải
quyết thành công các vấn đề có liên quan đến người nghèo, các đối tượng
thiệt thòi và bị ảnh hưởng khác trong xã hội, Trung tâm Spark mời các tổ
chức, cá nhân, Doanh nghiệp xã hội quan tâm nộp Đề xuất tóm tắt.
Trung tâm Spark hỗ trợ dưới những hình thức sau đây:


ây dựng năng lực và tư vấn chuyên môn theo nhu c u trong các l nh
vực như kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, chuyên môn kỹ thuật
và quản lý tài chính.



Hỗ trợ ph n kinh phí ban đ u để thuê các dịch vụ và triển khai các hoạt
động phát triển năng lực giúp nhân rộng giải pháp/mô hình kinh doanh,
tối đa là 500.000.000 VN đồng cho một Đề xuất được chọn.



Kết nối các Doanh nghiệp xã hội với các đơn vị cung cấp dịch vụ nâng
cao năng lực và các nhà đ u tư tiềm năng.

Hạn chót nộp hồ sơ: 17h00 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2011.
Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về điều kiện tham gia Sáng kiến Spark, hồ sơ và trình tự
đăng ký tại www.spark.org.vn.
Mọi câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ:
Nguyễn Anh Thịnh,
Phụ trách Tư vấn-Đ u tư ã hội
Trung tâm Phát triển oanh nghiệp Xã hội Tia áng
Phòng 401, Nhà B1, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại cơ quan: 04 3726.4953
Điện thoại di động: 0977.254.546 (trong giờ hành chính)
Email:
thinhna@spark.org.vn
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