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Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu tiếp cận tư pháp 
 

Sáng thứ Năm 24 
tháng 11 năm 2011, 
gần 30 tham dự viên 
đến từ các tổ chức 
phi lợi nhuận 
TP.HCM, các tổ 
chức Quốc tế, cơ 
quan nhà nước, hội 
luật gia và đại diện 
Quỹ hỗ trợ Sáng 
kiến Tư pháp (JIFF) 
đã tham dự hội thảo 
“Công bố kết quả 
nghiên cứu tiếp 
cận tư pháp” được 
thực hiện trên 60 tổ 
chức phi lợi nhuận 
hoạt động tại TP.HCM và các vùng lân cận. Hội thảo được Trung tâm Hỗ trợ 
Phát triển Cộng đồng LIN kết hợp với Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ 
(SISD) điều phối và thực hiện tại văn phòng tổ chức Better Work, Q.3, TP.HCM. 

Nghiên cứu này nằm trong dự án một năm “Xây dựng năng lực các tổ chức xã 
hội/ phi lợi nhuận nhằm điều phối việc tiếp cận tư pháp cho nhóm cộng đồng dân 
cư dễ bị tổn thương tại TP.HCM” tài trợ bởi JIFF. Đại diện cơ quan thực hiện 
nghiên cứu là Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ, Bà Nguyễn Thị Minh 
Châu đã cho thấy những những lỗ hổng về kiến thức luật pháp ở cả người thụ 
hưởng và các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ họ.  

Vì các lý do kinh tế, không tin tưởng vào cơ quan nhà nước, không đủ thông tin 
về quy trình tư pháp là trở ngại rất lớn cho nhóm người dễ bị tổn thương trong 
việc tiếp cận tư pháp. Về căn bản, họ chưa biết hay chưa hiểu rõ về quyền của 
mình được pháp luật công nhận từ đó dẫn đến việc ít tiếp xúc với các cơ quan 
hành pháp và tư pháp. Mặc khác, các thông tin về luật và đặc biệt là luật dành 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 11/2011 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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riêng cho các nhóm người dễ bị tổn thương (như khuyết tật, người nghèo, người 
nhập cư…) cũng rất khó tìm và không sẳn có. 

Dẫu rằng các tổ chức nhận thức được việc hỗ trợ cho người thụ hưởng tiếp cận 
tư pháp là phải kết hợp với các cơ quan chính quyền nhưng vẫn còn đó rất nhiều 
khó khăn do chưa có tư cách pháp nhân, chưa biết phải kết hợp với cơ quan 
nào và sự e dè với lý do các cơ quan này vẫn chưa rộng cửa để hợp tác với tổ 
chức… 

Phần thảo luận của các tham dự viên liên quan đến việc thông tin, hiểu quy trình, 
sự thực thi luật pháp và vận động các bên tham gia giúp ích cho Trung tâm LIN 
thực hiện bước tiếp theo của dự án này. Thông qua các thảo luận này, Trung 
tâm LIN và SISD sẽ làm việc với nhau để ra kết quả báo cáo cuối cùng của 
nghiên cứu từ đó LIN sẽ tiến hành các hoạt động nâng cao năng lực tiếp theo 
dành cho các tổ chức phi lợi nhuận. 

Để tìm hiểu thêm thông tin về kết quả nghiên cứu, vui lòng tham khảo bài trình 
bày tại NGUỒN THÔNG TIN NPO. 

 
Trung tâm LIN 

 
 

 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật:  
Bà Ngô Quỳnh Như, Giám đốc – thành viên hội đồng LIN 

Bà Trần Ngọc Trân, Kế toán trưởng – thành viên hội đồng LIN 
 

Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của Quý vị với Trung tâm LIN 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
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Khóa tập huấn Rèn luyện tính quyết đoán 
 

Trong hai ngày 3 và 
22 tháng 11 năm 
2011, 24 tham dự 
viên đến từ các tổ 
chức NPO đối tác với 
LIN đã được Bà 
Nghiêm Liên Hương, 
Chuyên viên đào tạo 
cao cấp của công ty 
Schouten Việt Nam, 
hướng dẫn trong 
khóa tập huấn “Rèn 
luyện tính quyết 
đoán”. 

Trong nổ lực hỗ trợ 
cộng đồng phi lợi 
nhuận, công ty 

Schouten Việt Nam đã liên hệ với Trung tâm LIN đề xuất hỗ trợ hai khóa tập 
huấn riêng biệt nâng cao kỹ năng Quyết đoán cho nhân viên các tổ chức đối tác 
với chúng tôi. Với phương pháp học bằng cách tham gia, bà Hương đã giúp các 
tham dự viên chủ động chia sẻ kinh nghiệm, những thất bại và thành công của 
mình liên quan đến việc ra quyết định. 

Những tình huống khó khăn đã được phân tích cặn kẽ nhằm đưa ra những cách 
thức thuyết phục nhất trong việc ra quyết định. Rất khó để nhận biết quyết định 
nào là đúng hay sai tuy nhiên tùy theo kinh nghiệm của từng người mà việc ra 
quyết định sẽ góp phần giải quyết các vấn đề họ gặp phải. Với bài học thông qua 
sắm vai (role play), các tham dự viên đã cho thấy đôi khi ra một quyết định cũng 
không phải dễ nhất là việc từ chối và nói không ở nhiều tình huống khác nhau. 

Với thành công của khóa tập huấn này, Trung tâm LIN sẽ tiếp tục kết hợp với 
công ty Schouten Việt Nam sẽ mang đến cho các nhân viên tổ chức phi lợi 
nhuận khóa học Kỹ năng lãnh đạo trong tương lai. 

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của công ty Schouten Việt Nam! 

  

Trung tâm LIN 
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Khóa tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất dự án: lập kinh phí và M&E” 
 

Sáng ngày 3 tháng 11 
năm 2011, 30 nhân 
viên các tổ chức phi 
lợi nhuận đối tác của 
LIN đã tham gia khóa 
tập huấn “Kỹ năng 
viết đề xuất dự án” tại 
văn phòng tổ chức 
Better Work, Q.3, 
TP.HCM.  

Đây là phần tiếp theo 
của hai khóa tập huấn 
về kỹ năng này tháng 
10/2011, mở đầu Bà 
Đỗ Thị Như Tâm, 
Trung tâm LIFE và là 
thành viên hội đồng 

LIN, đã trình bày phần lập kinh phí dự án. Bà Tâm đã chia sẻ kinh nghiệm của 
mình từ khâu chuẩn bị, xây dựng bản thảo cho đến khi lên kinh phí dự án.  

Bà nhấn mạnh nên xem trọng các yếu tố khi lập kinh phí dự án như: tính hợp lệ, 
hợp lý và phân bổ được. Vì đây là những yếu tố căn bản giúp cho dự án mang 
tính thuyết phục với nhà tài trợ. Một điều nữa là phải tuân thủ các quy định về 
kinh phí do nhà tài trợ đề ra nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc cho các dự án 
tốt nhưng do sai nguyên tắc mà bị nhà tài trợ đánh rớt. 

Sau phần giải lao, Ông Trần Công Bình, chuyên viên của tổ chức UNICEF, đã 
hướng dẫn về điều phối, theo dõi và lượng giá (M&E) dự án. Với thời gian ngắn 
ngủi của mình, ông Bình đã giới thiệu các khái niệm về theo dõi và đánh giá, sự 
khác biệt giữa hai khái niệm này, và cách làm thế nào để đưa vào chu trình dự 
án. Cuối cùng, ông Bình đã giúp các tham dự viên thực hành xây dựng các chỉ 
số đánh giá để giúp việc theo dõi dự án được tốt hơn nhằm thuyết phục nhà tài 
trợ chấp nhận dự án của mình. 

Với sự tài trợ của Quỹ GFCF, đây là khóa tập huấn ban đầu chuẩn bị cho Vòng 
tài trợ Cộng đồng LIN với chủ đề Người nhập cư dễ bị tổn thương. Năm sau, 
cũng với tài trợ này, chúng tôi sẽ tiếp tục với các khóa tập huấn về viết báo cáo 
dự án tài trợ dành cho các tổ chức đối tác với LIN. 

 

Trung tâm LIN 
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Sự kiện: Phát giải “Câu chuyện tình nguyện” và vinh danh tình nguyện viên LIN 
04 tháng 12 năm 2011 

 
Với việc phát động cuộc thi “Câu chuyện tình nguyện” vào ngày 10/09/2011, Trung tâm 
LIN đã nhận được rất nhiều sản phẩm (bài viết, video clip và hình ảnh) từ mọi miền đất 
nước gởi cho chúng tôi. Cùng với việc Kỷ niệm ngày tình nguyện viên quốc tế 5/12 
hàng năm, Trung tâm LIN trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi 
cùng tình nguyện viên (TNV) LIN đến tham dự sự kiện phát giải cuộc thi – vinh dành 
tình nguyện viên LIN. Chi tiết như sau: 
 
Thời gian: 14h00 – 17h00, Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2011 
Địa điểm: sẽ được thông tin cho các thí sinh dự thi và TNV LIN 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ volunteer@LINvn.org hay điện thoại (08) 38246091.  
 
Trong chương trình này, chúng tôi cũng sẽ truyền trực tuyến qua hệ thống Skype với 
username LINcctn. Vui lòng liên hệ Thanh Trúc tại truc@LINvn.org để trực tuyến qua 
Skype. 
 
 

Cuộc họp nhóm Tư vấn Phi lợi nhuận LIN 
15 tháng 12 năm 2011 

 
 Bạn đang gặp khó khăn khi hoạt động trong lãnh vực phi lợi nhuận tại TP.HCM? 
 Bạn đang băn khoăn không biết sẽ giải quyết các khó khăn này như thế nào?  
 Hay bạn đang đi tìm câu trả lời cho một khó khăn của tổ chức? 

 
Nếu trả lời CÓ cho 3 câu hỏi trên. Trung tâm LIN trân trọng kính mời các Anh/Chị đang 
làm việc tại những tổ chức phi lợi nhuận tham dự cuộc họp nhóm Tư vấn phi lợi nhuận 
lần 3 với chủ đề “Thuận lợi và khó khăn của hoạt động phi lợi nhuận TP.HCM”. 
Cuộc họp sẽ được thiết kế trong không khí chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu thân mật 
kết hợp với cà phê sáng. Chi tiết như sau 
 
Thời gian: 08h30 sáng Thứ Năm 15 tháng 12 năm 2011 
Địa điểm: Chúng tôi sẽ thông tin cho những người đăng ký tham dự 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ npo@LINvn.org hay điện thoại (08) 38246091. 
 
 

Hoạt động tháng tới 

http://www.cauchuyentinhnguyen.com/index.php
mailto:volunteer@LINvn.org
mailto:truc@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
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Cơ hội đóng góp tài trợ - Quỹ tài trợ Cộng đồng LIN 2011 
18 tháng 12 năm 2011 

 

Trung tâm LIN trân trọng giới thiệu một sự kiện thú vị, mới mẻ được đặt trong 
một bối cảnh xã hội tại TP.HCM. Sự kiện này sẽ là cơ hội cho Quý vị hỗ trợ việc 
phát triện cộng đồng cũng như kết nối với những cá nhân cùng sở thích và mục 
tiêu với bạn. Quỹ tài trợ cộng đồng LIN sẽ là cơ hội cho mọi người tham gia cùng 
cộng đồng tạo nên sự khác biệt tích cực. 

Sự kiện trọng đại này sẽ diễn ra tại Hard Rock Café TP.HCM. Mục tiêu của 
chúng tôi là phát triển việc đóng góp vật chất từ nhiều cá nhân và tổ chức tại sự 
kiện này. Chúng tôi đã gây quỹ cho việc tổ chức sự kiện (bao gồm địa điểm, thức 
ăn nhẹ, đồ uống không cồn và chi phí hậu cần), ngoài ra còn có một nhà tài trợ 
cam kết đóng góp kinh phí lên tới 100 triệu đồng nhằm tài trợ cho các tổ chức 
phi lợi nhuận. 

Giữ vững thông điệp “tất cả lợi nhuận phục vụ cho cộng đồng”, chúng tôi hy 
vọng rất nhiều vào việc hỗ trợ của Quý vị trong sự kiện này. Vì vậy, việc tham 
gia của Quý vị cùng với chúng tôi trong vai trò nhà tài trợ hay hỗ trợ sự kiện này 
đều rất được trân trọng. Nếu Quý vị quan tâm hay mong muốn tìm hiểu thêm về 
các cơ hội tài trợ cho sự kiện này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi! 

Người liên hệ: Bà Dana R.H. Doan (Tiếng Anh) hay Cô. Nguyễn Thanh Trúc Ly 
(Tiếng Việt). 

Email: donor@LINvn.org  

Điện thoại: 090-8000-402 (Dana) hay 0978-189-676 (Ly) 
 
 
 

mailto:donor@LINvn.org
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A. Đại Học RMIT ủng hộ 21 bộ vật dụng (màn hình LCD, chuột 

và bàn phím) cho các tổ chức phi lợi nhuận đối tác với LIN 
 

Khoảng đầu tháng 
11/2011, Trung tâm LIN 
nhận được một đề nghị 

từ Đại học quốc tế RMIT 

trong việc hỗ trợ 21 bộ 

vật dụng dành cho máy 

vi tính bao gồm: màn 

hình LCD, chuột và bàn 

phím. Chúng tôi đã gởi 

thông tin này cho tất cả 

các đối tác của mình và 

20 đối tác phản hồi sớm 

nhất đã nhận được bộ 

dụng cụ này như: Nhà 

SPI, Trường dạy nghề 

Thăng Long, Nhóm tình 

nguyện sức khỏe, Cơ sở 

Hóc Môn, mái ấm Hoa Hồng… và Trung tâm LIN. 
 
Đây là lần thứ ba RMIT hỗ trợ các đối tác của LIN những linh kiện máy tính nhằm hỗ trợ 

công việc của các tổ chức được dễ dàng hơn. Đại diện cộng đồng phi lợi nhuận đối tác, 

Trung tâm LIN chân thành cảm ơn Đại học quốc tế RMIT về việc phối hợp đầy ý nghĩa 

này! 
 
 

 

Góc nhà tài trợ 



8/12 

B. Báo cáo tóm tắt kết quả dự án “SỔ TAY BẢO VỆ SÂN CHIM VÀM HỒ” 
 

Ngày 22/11/2011, với sự tham dự của chính 

quyền địa phương tỉnh Bến Tre, hội học sinh 

môi trường đến từ Hemisphere Foundation-
Singapore, trung tâm LIN (đại diên nhà tài trợ 

Cabaret) cùng các bạn tình nguyện viên quốc tế 

đang làm việc tại trường Cao Đẳng Bến Tre đã 

tham dự buổi lễ tổng kết dự án “Sổ tay Bảo vệ 

sân chim Vàm Hồ” do Nhóm Sáng Tạo Trẻ Bến 

Tre thực hiện. Dự án đã có những kết quả thực 

tiễn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái tại 

sân chim quốc gia Vàm Hồ thuộc làng Tân Mỹ, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.  
 
Những kết quả đạt được từ dự án đã phản ánh những nổ lực đáng ghi nhận của Nhóm 

Sáng Tạo Trẻ trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường tại Bến Tre. Tuy nhiên, việc quản 

lý những thay đồi và đánh giá hiệu quả lâu dài của dự án cần nên được quan tâm nhiều 

hơn nữa. Với những hiệu quả môi trường sinh thái rõ rệt, sự phát triển và tính nhân rộng 

của dự án sẽ thu hút được các nhà tài trợ tiềm năng để bảo tồn nơi sinh sống của những 

loài chim quý hiếm. 
 

 
 
 

C. Hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào hiệu quả dự án 
 
Theo nghiên cứu 2011 của tồ chức Quỹ Hỗ Trợ NPC

* (Anh Quốc), hợp tác và hỗ trợ các 

tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào tầm ảnh hưởng và hiệu quả của dự án không chỉ mang 

lại lợi ích cho tổ chức mà còn có lợi cho nhà tài trợ dự án. 
 

 

Các kết quả đáng ghi nhận của dự án 
 Đón nhận sự ủng hộ từ 7 chuyên gia nước ngoài, 12 tổ chức nghiên cứu 

khoa học; 
 Ghi chép gần 2.000 trang nhật ký và hơn 4.000 tư liệu hình ảnh; 
 Tổ chức 4 lớp tập huấn chuyên đề cho nông dân trong một năm và gây 

được hiệu ứng tạo sự chú ý của mội nguời đến sân chim. 
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Đối với các nhà tài trợ, mục tiêu đảm bảo sự  tài trợ của mình được sử dụng một cách có 

hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các đối tượng thụ hưởng, nhà tài trợ được 

khuyến khích hợp tác và cung cấp thêm các kỹ năng và dịch vụ khác cho dự án mà mình 

tài trợ, với chi phí chấp nhận được.  
 

BẰNG CÁCH NÀO! 
 
Theo Quỹ Hỗ Trợ NPC

* (Anh Quốc), 5 bước dưới đây là sự hướng dẫn cần thiết để nhà 

tài trợ có sự hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện dự án: 
1) Làm rõ mục đích và lý do cho việc hỗ trợ NPOs đánh giá và đo lường dự án; 
2) Xác định các nguyên tắc hỗ trợ (ví dụ: bắt buộc hay tùy chọn) 
3) Dự đoán các rào cản có thể có trong suốt quá trình hổ trợ; 
4) Đo lường và đánh giá hiệu quả tài trợ; 
5) Quyết định gói hỗ trợ có thể tạo hiệu quả lớn nhất có thể. 

 
* Nguồn: Hedley, Lumley and Pavey 2011, “Hỗ trợ bên nhận tài trợ tập trung vào hiệu 

quả - Làm thế nào nhà tài trợ cung cấp hỗ trợ đánh giá và đo lường?”, New 
Philanthropy Capital (NPC), research paper, London,UK 
.http://www.philanthropycapital.org/publications/improving_the_sector/grantmaking/help
ing_grantees_focus_on_impact.aspx 
 
  
 
 

Lý do: 
 Nhà tài trợ có thể tự đánh giá sự hiệu quả số tiền tài trợ của mình; 
 Bên tài trợ có được sự cải thiện trong tiêu chuẩn báo cáo hiệu quả dự án và 

hiệu quả của việc tài trợ; 
 Thông qua việc hiểu rõ những thành công và thất bại của một dự án, tổ chức 

thực hiện có khả năng cải thiện các hoạt động, thay đổi ý tưởng theo hướng 

khả thi, phù hợp và gây sự thu hút cho các nhà tài trợ tiềm năng; 
 Bằng cách xây dựng năng lực đánh giá và đo lường cho bên nhận tài trợ, nhà 

tài trợ có cơ hội cung cấp giá trị thêm vào cho sự hỗ trợ tài chính của mình 
 

 

http://www.philanthropycapital.org/publications/improving_the_sector/grantmaking/helping_grantees_focus_on_impact.aspx
http://www.philanthropycapital.org/publications/improving_the_sector/grantmaking/helping_grantees_focus_on_impact.aspx
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Làm thế nào để cảm ơn nhà tài trợ 
Tác giả: Hansjuerg Moser, Tình nguyện viên của LIN  

Người dịch: Nguyễn Kim Tiền (TNV của LIN) 
 
 
Thể hiện lòng biết ơn đối với nhà tài trợ là một trong những hoạt động giao tiếp 
quan trọng nhất của một tổ chức phi lợi nhuận. Vì sao? Đơn giản là vì nếu bạn 
cần cảm ơn ai, điều đó có nghĩa là cá nhân, công ty hay tổ chức này đã cam kết 
quyên góp tiền bạc, vật dụng, thời gian hay lời khuyên đến bạn. Nếu bạn hình 
dung những nhà tài trợ này là nền tảng làm nên những hoạt động của tổ chức 
bạn và để giữ họ tiếp tục tham gia là chuyện khó khăn thế nào, thì chắc chắn 
bạn đồng ý rằng: cám ơn là một trong những công cụ quan trọng nhất hỗ trợ cho 
hoạt động gây quỹ. Vậy hãy nhìn vào những khía cạnh khác nhau để xem cách 
nào là tốt nhất và hiệu quả nhất để bày tỏ lòng biết ơn: 
 
Nội dung và thông điệp 
Hãy lưu ý rằng việc đóng góp, tài trợ luôn xuất phát từ một động cơ nhất định, 
hoặc một số lý do của nhà tài trợ, ví dụ như muốn tạo nên sự khác biệt, liên 
quan đến vấn đề cá nhân, giúp vượt qua sự bất công. Việc tài trợ chỉ là hành 
động bề ngoài có thể nhìn thấy. Đối với nhà tài trợ, quan trọng hơn cả là cảm 
giác đạt đuợc những mục tiêu và có thể là ước muốn thầm kín của họ. 
Do đó việc cảm ơn đúng cách nhà tài trợ đồng nghĩa với việc thể hiện sự biết ơn 
vì những thành quả mà tổ chức phi lợi nhuận của bạn đạt được nhờ vào sự 
quyên góp của họ. “Cảm ơn số tiền mà bạn đóng góp” là một câu cảm ơn hay, 
thế nhưng “Sự đóng góp của bạn đã giúp cho 10 đứa trẻ có thể đến trường”, 
hoặc hay hơn nữa là “Gia đình ông bà Năm chưa hề nghĩ rằng bé Vân, con gái 
của họ, có thể học hết trung học, nhưng nhờ sự đóng góp của bạn, cô bé đó 
hiện đang học y tá” thì sẽ ý nghĩa hơn nhiếu.  
Tiền bạc hoặc những hình thức quyên góp khác không quan trọng, quan trọng là 
những thành quả cụ thể. Nếu có thể, hãy đặt ra mục tiêu về những hoạt động và 
nhu cầu tương lai, bằng cách này bạn sẽ tạo động lực để nhà tài trợ gắn bó với 
tổ chức và họ sẽ tiếp tục đóng góp, bởi vì bạn đã cảm ơn họ vì sự thành công 
của chính bản thân họ trong việc làm điều ý nghĩa, và qua đó làm tăng sự tự tin 
của họ vào bản thân mình. 
 
Hình thức và kiểu mẩu 
Sự cam kết của nhà tài trợ luôn mang tính cá nhân, do đó lời cảm ơn của bạn 
cũng phải tương tự như vậy. Vì thế lời cảm ơn phải xác thực, cụ thể, và súc tích, 
thể hiện được mục tiêu cũng như ý định của nhà tài trợ, do đó nên tránh những 
lời nói chung chung, và vô nghĩa. Đừng sử dụng những bài văn mẫu. 
Dưới đây là một số ý tưởng về hình thức cảm ơn có thể tham khảo: 

 Những bức thư tự viết 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 
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Hình thức cổ điển là viết thư. Sử dụng chính xác tên họ đầy đủ của người quyên 
góp ở phần địa chỉ và nội dung. Trình bày tên họ đầy đủ của 2 người gửi, chức 
danh và chữ ký. Không bao giờ dùng một thư cám ơn in sẵn hoặc chép lại. 
Tránh sử dụng email vì nó là được xem như phương tiện thông tin quá đại 
chúng. 
Những hình thức khác có thể là: 

 Tổ chức một cuộc họp để ghi nhận sự đóng góp của nhà tài trợ. 

 Tổ chức một buổi tiệc dành cho nhà tài trợ. 

 Chuẩn bị một cuộc họp giữa những nhà tài trợ và những người hưởng lợi. 

 Công bố ảnh chân dung của nhà tài trợ ở vị trí đặc biệt trên trang web của 

tổ chức. 

 Tạo câu lạc bộ những nhà tài trợ trên facebook, và những diễn đàn thông 

tin xã hội khác. 

Bày tỏ sự biết ơn của bạn theo những cách này có thể là đòi hỏi nhiều cố gắng 
và mất thời gian, nhưng phần thưởng giành cho bạn sẽ là sự ủng hộ lâu dài của 
những nhà tài trợ. 

Nhóm tình nguyện viên thiết kế in ấn   
 

Little Green Project (Dự án xanh bé nhỏ) là tên của một nhóm những nhà thiết 
kế Việt Nam được lập ra với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trong 
nhiều lĩnh vực của thiết kế. Dự án ban đầu trợ giúp về các mặt thiết kế đồ họa. 
Tất cả các sản phẩm của dự án đều hoàn toàn miễn phí. 
 
Nếu tổ chức của bạn đang tìm kiếm tình nguyện viên hỗ trợ mảng này, vui lòng 
liên lạc với nhóm trực tiếp tại địa chỉ: contact.littlegreenproject@gmail.com hoặc 
thông qua Trung tâm LIN tại: Volunteer@LINvn.org. 
 
Để biết thêm thông tin về các sản phẩm của Little Green Project, xin vui lòng truy 
cập website: http://littlegreenproject.net/  
 

mailto:contact.littlegreenproject@gmail.com
mailto:Volunteer@LINvn.org
http://littlegreenproject.net/
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Chương trình  đào tạo trực tuyến Thạc sỹ Chính sách cho Người 

khuyết tật đầu tiên trên thế giới 
 
Chương trình mới Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế ngành Chính sách Người khuyết tật - Kỳ 
thị và Quốc tế (CIDP) là chương trình Thạc sỹ đầu tiên trên thế giới áp dụng hình thức 
đào tạo trực tuyến chuyên ngành nghiên cứu về người khuyết tật và chính sách công. 
Bằng việc đón đầu công nghệ, hạ tầng điện toán của chương trình đã vượt qua giới 
hạn địa lý để hỗ trợ việc dạy và học hoàn toàn trực tuyến. Mọi người ở khắp nơi trên 
thế giới đều có thể đăng ký chương trình này. 
 
Chương trình Thạc sỹ ngành CIDP được giảng dạy tại Trường Quốc tế vụ của Đại học 
Hoa Kỳ cấp là một chương trình đặc sắc của Viện Người khuyết tật và Chính sách công 
(IDPP) khu vực ASEAN. Viện được điều hành bởi Trung tâm Nghiên cứu Cộng đồng 
Hợp Tác và Học hỏi Xúc tiến Công nghệ (COTELCO), một trung tâm nghiên cứu hợp 
tác giữa Đại học Mỹ Quốc và Đại học Syracuse  
 
Giáo trình 
Học trình này được thiết kế để hoàn thành trong một năm với các học kỳ mùa thu, mùa 
xuân và mua hè. Môn học sẽ bao gồm các lớp về phân tích chính sách, người khuyết 
tật và chính sách xã hội, lý thuyết quan hệ quốc tế và quyền của người khuyết tật, và 
Phương pháp luận nghiên cứu. Các lĩnh vực tập trung bao gồm: Nghiên cứu về Người 
khuyết tật; Quan hệ/Phát triển Quốc tế; Chính sách và Quyền hạn Nhà nước; Truyền 
thông, Văn hóa, Kỹ thuật và Khuyết tật; và Quản lý và Lãnh đạo. 
 
Học bổng 
Quỹ Nippon sẽ trao tặng 15 học bổng toàn phần mỗi năm cho sinh viên ngành CIDP. 
Các sinh viên khuyết tật đến từ các nước ASEAN sẽ được ưu tiên xét tặng học bổng từ 
các hồ sơ đạt tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin về học bổng, hồ sơ hợp lệ và những 
yêu cầu cần có, hãy truy cập vào địa chỉ http://aseanidpp.org/fellowships. 
 
Tuyển sinh 
Đơn xin nhập học chương trình CIDP sẽ được nhận một cách công bằng dựa trên sự 
cân nhắc tổng thể các thư giới thiệu của ứng viên. Bên cạnh việc đăng ký online, các 
sinh viên quan tâm tới chương trình này có thể cung cấp điểm những bài kiểm tra có 
liên quan, học bạ từ các cơ sở đào tạo đã tham gia, thư thể hiện quyết tâm học, hồ sơ 
cá nhân, và 2 thư giới thiệu. Bạn có thể truy cập vào website của SIS để biết thêm chi 
tiết và đăng ký chương trình học. 
 
Về những thông tin khác 
Hãy liên hệ đến Văn phòng Tuyển sinh sau Đại học Trường Quốc tế vụ của Đại học Mỹ 
 
4400 Đại lộ Massachusetts. NW Washington, DC 20016 
Email: sisgrad@american.edu. Điện thoại: (202) 885-1646.  
Web: http://american.edu/sis/cidp 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 
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