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Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Khóa tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất dự án tài trợ”
Sáng thứ Sáu 21
tháng 10 năm 2011,
24 tham dự viên đến
từ các tổ chức phi
lợi nhuận TP.HCM
đã tham dự khóa
tập huấn “Kỹ năng
viết dự án tài trợ”
do Trung tâm LIN
thực hiện tại văn
phòng công ty
Horizon Capitals
Group, Q.1.
Bà Katka
Chebenova, chuyên
gia đã từng làm việc
cho tổ chức Magna Children At Risk tại Bratislave, Slovakia và Phnom Penh,
Campuchia, đã chân tình chia sẻ bốn vấn đề chính trong việc viết đề xuất dự án
bao gồm: trình bày nhu cầu dự án, mục đích và mục tiêu, thông tin tổ chức và
khung logic. Ở mỗi phần, bà Katka đều khéo léo lồng ghép các kinh nghiệm thực
tế và những “bí quyết” nhằm giúp tham dự viên hiểu rõ hơn tầm quan trọng của
mỗi vấn đề.
Việc đáp ứng các điều kiện đưa ra của nhà tài trợ như chỉ viết trình bày nhu cầu
trong 100 chữ, 200 chữ hay 1 trang A4, thông tin tổ chức trong 1 hay 2 trang
giấy phải được đưa lên hàng đầu. “Tổ chức đi xin tài trợ phải luôn tuân thủ các
quy định mà bản đề xuất tài trợ đưa ra, việc làm sai một trong các quy định này
đôi khi sẽ bị nhà tài trợ loại dự án ngay từ vòng đầu của quy trình xét duyệt.” bà
Katka chia sẻ. Trong trình bày nhu cầu, nên dẫn chứng các nguồn thông tin, số
liệu cần thiết hay báo cáo có liên quan đến dự án xin tài trợ và luôn luôn ghi nhớ
là phải ghi nhận các trích dẫn nguồn thông tin.
Việc làm rõ mục đích và mục tiêu dự án, Katka cũng nhấn mạnh “một mục đích
tổng quát của dự án chỉ nên có tối đa 4 mục tiêu cụ thể và trong đó cần phải cân
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bằng giữa mục tiêu kết quả và mục tiêu tiến trình”. Hầu hết các tham dự viên
đều cho rằng họ ít quan tâm đến việc này khi viết đề xuất dự án và hầu như họ
đều lẫn lộn giữa mục đích và mục tiêu.
Phần giới thiệu thông tin tổ chức, đặc biệt phải nhấn mạnh năng lực của tổ chức
trong việc thực hiện dự án, điều này sẽ giúp nhà tài trợ quyết định việc chọn tổ
chức của bạn thay vì tổ chức khác. Các ví dụ về sự thành công trong quá khứ,
các bằng khen hay các nhà tài trợ trước đây nên được khéo léo đưa vào phần
giới thiệu thông tin tổ chức nhằm giúp cũng cố niềm tin của nhà tài trợ đối với tổ
chức.
Sau phần giải lao, các tham dự viên được phân phối những dự án mẫu, họ đóng
vai là nhà tài trợ đọc các bản đề xuất dự án và quyết định việc tài trợ hay không.
Phần thảo luận nhóm rất sôi nỗi với nhiều ý kiến khách quan đánh giá các dự án
mẫu, từ đây các tham dự viên có thể hiểu được lý do tại sao một số dự án của
mình đã không được tài trợ. “Qua khóa tập huấn này, tôi thật sự hiểu rõ tại sao
dự án của mình lại không nhận được tài trợ.” Sơ Minh Tâm, chủ nhiệm trường
tình thương Thiên Ân, thân tình chia sẻ.
“Trong khoảng thời gian ngắn nhưng cô Katka đã chuyển tải được những yêu
cầu và lưu ý quan trong khi viết bài đề xuất dự án. Với mẫu bài tập đơn giản dễ
hiểu thì mọi người có thể dễ dàng biết được những ý chính khi viết đề án và
những tiêu chuẩn quan trọng để dự án thành công. Ngoài ra, em rất thích sự
thân thiện, nhiêt tình của LIN.” Hà Kim Hồng, Trung tâm Huấn luyện và Phát triển
Xã hội, chia sẻ.
Với những phản hồi tích cực từ tham dự viên, Trung tâm LIN đã tổ chức lại khóa
tập huấn này vào ngày 28/10/2011 cho những tổ chức đã không có cơ hội tham
gia trong khóa trước. Tất cả các tham dự viên cũng sẽ được tham gia vào phần
tập huấn về lên kinh phí và giám sát – lượng giá dự án vào ngày 3 tháng 11 năm
2011. Xin xem thêm thông tin Sự kiện tháng tới của LIN ở trang 4.
Trung tâm LIN
Tải bài trình bày và tài liệu hội thảo tại đây: NGUỒN THÔNG TIN NPO

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật:
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Nhân sự và thành viên ban hội đồng
Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của Bà với Trung tâm LIN
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Khóa tập huấn Quản lý tài chánh và kiểm toán phi lợi nhuận
Cuối năm 2010, dưới
sự tài trợ của tổ chức
Irish Aid, 8 tổ chức
phi lợi nhuận đối tác
cùng với LIN đã cam
kết tham gia khóa tập
huấn “Quản lý tài
chánh và kiểm toán”
trong vòng 4 buổi do
công ty kiểm toán
Mazars Việt Nam chịu
trách nhiệm biên soạn
tài liệu và tập huấn.
Bốn buổi tập huấn
bao gồm toàn bộ các
nội dung liên quan
đến quản lý tài chánh
tổ chức phi lợi nhuận như: Hạch toán kế toán; Quản lý và lưu chứng từ dự án;
Nghiệp vụ kế toán căn bản; Quản lý tiền mặt; Quy trình mua sắm; Quản lý tài
sản; Quản lý tài chánh dự án và Lập ngân sách tổ chức và dự án…
Từ đầu tháng 8/2011 đến cuối tháng 10/2011, 16 tham dự viên đã hoàn tất các
nội dung học và tháng 2/2012 Mazars sẽ tiến hành kiểm toán các tổ chức nhằm
hướng dẫn họ cách thức quản lý tài chánh hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Việc
kiểm toán là một hợp phần trong quá trình học nhằm giúp tổ chức chứng minh
năng lực kế toán cùng sự minh bạch ngân sách. Điều này sẽ hỗ trợ thêm thông
tin cho các nhà tài trợ trong việc quyết định làm đối tác với tổ chức.
Sau khi được kiểm toán với 80% kinh phí được Irish Aid tài trợ, các tham dự viên
sẽ được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học quản lý tài chánh và kiểm toán từ
Mazars. Báo cáo kiểm toán sẽ được tổ chức quyết định sử dụng trong công việc
của mình và việc này sẽ minh chứng cho cam kết chuyên nghiệp hóa việc quản
lý tài chánh của tổ chức.
Trung tâm LIN
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Hoạt động tháng tới
Tập huấn “Viết đề xuất dự án”: Lập kinh phí, điều phối và lượng giá
03 tháng 11 năm 2011
Trong 2 ngày 21 và 28/10/2011, Khóa tập huấn “Viết đề xuất dự án” đã hoàn thành xong
các phần đầu tiên liên quan đến: trình bày nhu cầu, thông tin tổ chức, mục tiêu và mục đích,
và khung logic. Mục tiêu của khóa tập huấn tiếp theo này là lập kinh phí, điều phối và lượng
giá dự án. Thời gian cụ thể như sau
Thời gian:
Địa điểm:

Thứ Sáu 03 tháng 11 năm 2011
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.
Khóa tập huấn về “Rèn luyện tính Quyết đoán”
05 và 22 tháng 11 năm 2011
Được sự hỗ trợ của công ty Schouten Việt Nam, một công ty chuyên về đào tạo kỹ năng
trong lãnh vực thương mại đến từ Hà Lan, Trung tâm LIN trân trọng giới thiệu đến các tổ
chức PLN đối tác hai khóa tập huấn “Rèn luyện tính Quyết đoán” (1 ngày). Mỗi khóa chỉ có
12 tham dự viên vì thế mỗi chủ đề sẽ được tập huấn 2 lần.
Thời gian:
Địa điểm:

05 và 22 tháng 11 năm 2011
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.

Cáo lỗi:
Trong tháng 10/2011, hội thảo “Công bố kết quả nghiên cứu luật pháp” và khóa tập huấn
“Rèn luyện tính quyết đoán” đã bị dời lại sang tháng 11/2011 vì một số lý do chủ quan và
khách quan. Một số các Anh/Chị khác cũng không nhận được phản hồi sau khi đăng ký
tham gia hội thảo/tập huấn từ phía chúng tôi do sự cố gởi email cho nhiều địa chỉ.
Đội ngũ LIN thành thật xin lỗi các Anh/Chị đã về sự bất tiện này! Chúng tôi sẽ rút kinh
nghiệm về công tác tổ chức để hoàn thành tốt hơn ở các sự kiện trong tương lai.
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Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu luật pháp ở 60 tổ chức PLN
24 tháng 11 năm 2011
Được sự tài trợ của Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng
đồng LIN đã triển khai 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”.
Ở dự án này, bước đầu, Trung tâm LIN kết hợp với Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ
(SISD) thực hiện một nghiên cứu “Vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các nhóm cộng
đồng dân cư dễ bị tổn thương trong việc tiếp cận tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh” với sự tham
gia của 60 tổ chức làm việc tại cộng đồng. Từ kết quả nghiên cứu này, LIN sẽ thực hiện việc
nâng cao năng lực cho các tổ chức liên quan đến việc tiếp cận tư pháp.
Mục đích của hội thảo này:
 Trình bày các kết quả tìm được qua cuộc nghiên cứu 60 tổ chức phi lợi nhuận PLN.
 Thảo luận về các chủ đề nâng cao năng lực dành cho các tổ chức PLN.
 Giải đáp các câu hỏi và ý kiến đóng góp liên quan đến các nội dung nâng cao năng lực.
 Tạo mạng lưới và kết nối các tổ chức liên quan đến việc tiếp cận tư pháp nhằm hỗ trợ
cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương.
Thời gian:
Địa điểm:

24 tháng 11 năm 2011
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.

Tổ chức của Anh/Chị đã gửi bài dự thi chưa?
Cuộc thi Câu chuyện tình nguyện do trung tâm LIN tổ chức sắp bước vào giai đoạn kết thúc.
Tổ chức của anh/chị có làm việc với tình nguyện viên (TNV)?, và anh/chị nghĩ gì về công việc
của họ? Hãy gửi chia sẻ của anh/chị về những đóng góp mà tình nguyện viên đã đem đến cho
tổ chức, và giành cơ hội đoạt giải thưởng giá trị lên đến 10 triệu đồng. Bài dự thi có thể được
gửi ở dạng bài viết, ảnh, hoặc video.
Sau đây là một số gợi ý cho bài dự thi của các anh/chị:
 Hãy kể cho chúng tôi về một TNV đặc biệt đã giúp đỡ tổ chức của anh/chị.
 Những kĩ năng nào cá nhân đó đã, đang, và sẽ sử dụng trong vài trò TNV của mình?
 Cá nhân đó đã đóng góp như thế nào tới công việc chung của tổ chức hoặc tới cộng
đồng mà tổ chức đang phục vụ?
 Cá nhân đó có ảnh hưởng như thế nào tới tổ chức hoặc tới cộng đồng mà tổ chức đang
phục vụ?
 Những khó khăn nào mà TNV đó đã gặp phải và anh/chị đó đã vượt qua như thế nào?
Hạn chót nhận bài là ngày 6-11. Vui lòng truy cập website cuộc thi để biết thêm chi tiết:
www.cauchuyentinhnguyen.com.
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Cơ hội tài trợ Phi Lợi Nhuận

Vòng tài trợ Cộng đồng của Trung tâm LIN
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng
LIN trân trọng gởi đến các tổ chức phi lợi
nhuận có dự án hoạt động tại TP.HCM và
các vùng lân cận (Biên Hòa, Bình Dương,
Long An, Củ Chi) thông tin về vòng tài trợ
cuối cùng năm 2011 của Trung tâm LIN
với những nội dung sau:
Chủ đề: Người nhập cư – dễ bị tổn
thương tại TP.HCM.
Ngân sách: lên đến 80 triệu đồng/1 dự
án đề xuất tài trợ.
Thời gian: Dự án thực hiện tối đa 1 năm
Nếu tổ chức bạn làm việc với trẻ em,
thanh niên, người khuyết tật hay người
già từ các tỉnh khác lên TP.HCM làm ăn
sinh sống, bạn đều có thể nộp đơn đề xuất
cho chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc liên
quan đến chủ đề, vui lòng liên hệ với
Trường Sơn, điều phối viên cộng đồng
LIN, tại son@LINvn.org.
Hạn chót nộp đề xuất là ngày 11 tháng 11 năm 2011 tại npo@LINvn.org.
Vui lòng tải thông tin và bản đề xuất dự án tài trợ tại: Vòng tài trợ Cộng đồng. Trung tâm
LIN xin cảm ơn Quỹ phát triển các Quỹ cộng đồng toàn cầu (GFCF) hỗ trợ dự án này.
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Góc nhà tài trợ
Ủy Ban Từ Thiện Cabaret 2011 – TRUYỆN TRANH
Đây là năm thứ hai, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN cùng với Ủy Ban từ
thiện Cabaret (UB) xét duyệt tiến trình lựa chọn đơn vị tài trợ.
Trong năm 2010, UB gây quỹ hơn 600 triệu đồng từ việc tổ chức vui chơi giải trí cho gần
300 khán giả thông qua hình thức buổi ăn tối và trình diễn văn nghệ do các diễn viên tình
nguyện diễn xuất. Sau sự kiện đó, số tiền thu được đã chuyển thành quỹ tài trợ cho 3 tổ
chức theo các chủ đề khác nhau: Nhà tình thương Tê Phan tại TP.HCM với việc giáo dục
nghệ thuật cho trẻ khuyết tật; Nhóm Sáng tạo Trẻ tại Bến Tre với việc bảo vệ động vật
hoang dã tại Sân chim Vàm Hồ; và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Thiện Chí tại
Bình Thuận với dự án tăng cường phương thiện vệ sinh cho học sinh tiểu học vùng xa.
Vào 5 tháng 11, UB sẽ tổ chức sự kiện gây quỹ từ thiện quy mô lớn thứ hai mang tâm
The Charity Cabaret 2011 – Truyện Tranh. Sau khi suy nghĩ có chiến lược về nhu cầu
cộng đồng và khả năng gây quỹ, nhóm đã quyết định tất cả số tiền sẽ tài trợ cho 3 dự án
với mục tiêu “tăng cường năng lực thông qua từng độ tuổi”. 43 ý tưởng dự án đã được
nộp cho UB qua lời kêu gọi đề xuất dự án. Với khả năng của mình, UB đã quyết định
tăng thêm tài trợ cho 1 dự án nữa thành 4 dự án sau đây:
-

-

-

-

Tổ chức Khuyết tật và Phát triển (DRD)
Dự án Học bổng và Đồng Hành nhằm nâng cao quyền của trẻ và sinh viên sống với
khuyết tật. Dự án nhằm hỗ trợ họ nhận ra trách nhiệm với phát triển xã hội và cộng
đồng. Trẻ sống với khuyết tật, không thể đến trường, sẽ nhận sự kèm cặp một – một
từ một sinh viên khuyết tật lớn hơn. Hơn nữ, học bổng và các khóa huấn luyện kỹ
năng sẽ hổ trợ cả hai nhóm đối tượng này.
Mái ấm Thiên Ân
Dự án “Huấn luyện kỹ năng thành nhân” nhắm vào việc trang bị cho trẻ em và thanh
thiếu niên khiếm thị kiến thức, thái độ và kỹ năng khám phá bản thân để trở thành
người tích cực và thành công trong cộng đồng.
Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai
Dự án nhắm vào việc tăng cường sức khỏe cho người già không nơi nương tựa thông
qua các hoạt động truyền thông như tham vấn, cung cấp thông tin về các dịch vụ và
bảo hiểm y tế; tăng cường kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho họ. Dự án liên kết với
việc tạo một website cung cấp thông tin và tham vấn trực tiếp để bảo đảm người già
nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình của chính phủ.
Nhà Tình Thương Te Phan
Dự án này được tài trợ tiếp từ dự án CCC năm 2010 mục đích giáo dục nghệ thuật cho
trẻ em khuyết tật sống tại nhà tình thương Te Phan. Dự án này cũng sẽ cấp kinh phí
cho các giáo viên vật lý trị liệu hỗ trợ các em và mua máy chữa trị bằng phương pháp
vật lý trị liệu hỗ trợ sự phát triển của trẻ.
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Đội ngũ Tư vấn Từ thiện Phát triển LIN đang làm việc với các đối tác được chọn để
chuẩn bị mời khách chức tham dự sự kiện ngày 5/11/2011 này. Tất cả các khách mời sẽ
tham gia bầu chọn cho dự án mình thích và quan tâm. Từ các phiếu bầu này, kết hợp với
số tiền gây quỹ được, chúng tôi sẽ quyết định số tiền tài trợ cho mỗi dự án được chọn. Để
biết thêm thông tin về tiến trình lựa chọn, vui lòng liên hệ Trung tâm LIN hay website
của UB tại www.thecharitycabaret.com/charities.php.
A. 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 Landon Carnie! Tháng 4/2010, Ông Landon Carnie đã hỗ trợ thường xuyên
cho Trung tâm LIN, cho đến tháng 10/2011 số tiền hỗ trợ là 10,5 triệu đồng.
Cảm ơn Global Fund for Community Foundations! Quỹ Global Fund for Community
Foundations thông báo tài trợ 11,900 USD hỗ trợ cho ý tưởng dự án của Trung tâm LIN.
Tài trợ này sẽ hỗ trợ cho hội thảo viết đề xuất tài trợ dành cho các tổ chức PLN, kết nối
tình nguyện viên chuyên môn và các tổ chức PLN, và một sự kiện thu hút các thành viên
cộng đồng kết hợp việc trao quỹ tài trợ cho các dự án liên quan đến người nhập cư. Vui
lòng liên hệ đội ngũ LIN tại npo@LINvn.org đế biết thêm chi tiết.
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.

Thành viên mới gia nhập Đội ngũ
Tư Vấn Từ Thiện Phát triển của Trung tâm LIN
Nguyễn Thị Trúc Ly vừa tốt nghiệp khoa Truyền
Thông và Báo Chí của đại học RMIT Việt Nam. Ly
rất quan tâm đến công tác xã hội và hoạt động của
tổ chức Phi Chính Phủ, Phi Lợi Nhuận từ khi còn
ngồi trên giảng đường đại học, đặc biệt cô có một
tình cảm rất đặc biệt đối với việc giúp đỡ cộng
đồng và những người có hoàn cảnh khó khăn
trong xã hội. Với đóng góp của Ly, LIN tin rằng
dịch vụ Tư Vấn Từ Thiện mới ra đời đầy ý nghĩa
này sẽ được phát triển đúng hướng và có lợi cho
cộng đồng.
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Nguồn thông tin phi lợi nhuận

Tăng cường và cập nhật Tuyên ngôn sứ mệnh của bạn
Tác giả: Alison Reder
Trích dẫn từ Richard Male & đồng nghiệp
http://www.richardmale.com/?p=514
(Người dịch Hoàng Thanh Thảo Nguyên, TNV chuyên môn LIN)
Việc đưa ra tuyên ngôn sứ mệnh rõ ràng và chính xác cho tổ chức của bạn là một điều quan
trọng. Không có một tuyên ngôn sứ mệnh vững chắc, tổ chức của bạn sẽ thiếu định hướng và
nền tảng cần thiết cho quá trình hoạt động.
Tuyên ngôn sứ mệnh là bao quát tầm nhìn chung của bạn, là lý do tồn tại của một tổ chức.
Tuyên ngôn sứ mệnh mang đến cảm hứng bước chân ra khỏi giường và đi làm mỗi sáng và
vạch nên lộ trình cơ bản để có cái nhìn sơ bộ.
Hãy tưởng tượng rằng bạn bước vào thang máy và nhận ra bạn đang đi cùng giám đốc
Vinamilk, người rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe trẻ em mà tổ chức của bạn đang giải quyết.
Bạn đi lên tầng 10 nhưng ông ấy dừng lại ở tầng 8. Như thế, bạn chỉ có 8 tầng lầu để chia sẻ
thông tin về tổ chức của bạn. Bạn sẽ không đưa cho vị giám đốc ấy tất cả những tài liệu quảng
cáo của bạn, ngay cả khi bạn đem chúng theo sẵn bên người, vì thế tuyên ngôn sứ mệnh của
bạn là một bài giới thiệu gói gọn trong một với mục đích thu hút sự chú ý của vị giám đốc đó.
Đó là một thông điệp ngắn gọn về tổ chức của bạn và có thể “chạm” đến các giác quan của
người nghe, khiến họ muốn biết thêm về tổ chức của bạn và những gì bạn đang làm. (Đừng
quên tự giới thiệu bản thân, đưa danh thiếp và hỏi xem bạn có thể gửi thêm tài liệu cho người
đó và xin một cuộc hẹn).
Một tuyên ngôn sứ mệnh súc tích và hiệu quả khi nó trả lời được 4 câu hỏi dưới đây:


Chúng tôi là ai? Câu trả lời cho câu hỏi này cần đơn giản như: “Chúng tôi là một cơ quan
phúc lợi trẻ em”, “Chúng tôi là một hiệp hội phi lợi nhuận” hoặc “Chúng tôi là một trung tâm
nguồn tài nguyên gia đình phi lợi nhuận”. Đây là câu mô tả rõ ràng giúp đưa ra cái nhìn khái
quát về hoạt động của tổ chức.



Chúng tôi làm gì? Đây là nơi bạn liệt kê từ 2-3 điều đặc biệt về tổ chức của bạn. Đó là
những hoạt động trực tiếp của tổ chức. Ví dụ, “cung cấp thực phẩm, áo quần và giới thiệu
việc làm” hoặc “tổ chức hội thảo phát triển và đào tạo cho thanh niên tại các trường học
trong thành phố” hoặc “tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế”,vv… Nói cách khác, phần này
nhấn mạnh đến “cách thức” hoặc chiến lược/ phương pháp mà tổ chức sử dụng để đạt
được tầm nhìn.



Cho ai? Một lần nữa, hãy cụ thể. Ai sẽ là đối tượng chính của bạn? Trẻ em có nguy cơ
cao? Trẻ em chuẩn bị bước vào độ tuổi đến trường? Phụ nữ bị ngược đãi? Một bộ phận
dân cư đặc biệt? Người có thu nhập thấp? Bạn cần làm rõ các yếu tố như địa lý, kinh tế,
sắc tộc, tôn giáo và một số yếu tố khác để xác định ai là người trực tiếp hưởng lợi từ hoạt
động của tổ chức. Điều này là cần thiết bởi chúng ta không thể nào bao quát được tất cả
mọi đối tượng, vì thế, pahỉ nói rõ về đối tượng mục tiêu.



Đến giới hạn nào? Đây là lý do tại sao. Nó trả lời câu hỏi bạn sẽ lượng giá thành công của
bạn như thế nào. Ví dụ, để làm giảm tỉ lệ nghèo đói; củng cố gia đình; tăng cường giao tiếp
đa văn hóa; hoặc làm giảm số lượng vật nuôi. “Giới hạn” là lời lý giải cho những cách thức
bạn đã nêu trước đó. Bạn cần phải xác định rõ bạn sẽ đi về đâu (giới hạn) để biết được bạn
đã đến đích chưa.

Đừng ôm đồm kể hết những chuyện nhỏ nhất mà bạn nghĩ là người khác cần biết về tổ chức
của bạn. Bản tuyên ngôn sứ mệnh hoàn chỉnh cần rõ ràng, ngắn gọn và hấp dẫn để thu hút sự
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quan tâm chú ý. Để phát triển hay sửa đổi tuyên ngôn sứ mệnh của tổ chức, cần lưu ý 8 điều
sau đây:
1. Tuyên ngôn sứ mệnh cần đảm bảo tính cân bằng giữa việc cung cấp định hướng rõ
ràng cho tổ chức về loại chương trình và dịch vụ cung cấp cho đối tượng mục tiêu, và hạn
chế những giới hạn về ngôn ngữ khiến tổ chức không thích nghi được với tình hình thay đổi
xã hội, kinh tế và chính trị hay những thay đổi trong nội bộ tổ chức.
2. Hãy nhớ rằng, cũng giống như tổ chức của bạn, tuyên ngôn sứ mệnh có thể linh hoạt.
Qua thời gian, bạn sẽ cần xem lại và khẳng định lại hay cập nhật tuyên ngôn sứ mệnh của
bạn. Cần xem xét tuyên ngôn sứ mệnh hằng năm và xem liệu nó có hướng đến tầm nhìn
tổng quan của tổ chức không?
3. Tuyên ngôn sứ mệnh được đánh giá như nền tảng để giới thiệu chương trình mới, cắt
giảm một số chương trình nhất định và khởi đầu những bước đi mới.
4. Một tuyên ngôn sứ mệnh hợp thời và súc tích có thể đưa ra những định hướng
đúng đắn cho lãnh đạo và nhân viên khi đối mặt với các thách thức về mặt tổ chức.
5. Các tổ chức phải tìm ra sự cân bằng giữa sứ mệnh và tiền bạc. Nói cách khác, bạn có
thể tổ chức một số chương trình gây quỹ cho tổ chức, nhưng chương trình đó không nhất
thiết phải phục vụ cho sứ mệnh. Mặt khác, bạn có thể có một hoặc nhiều chương trình khác
bám trực tiếp vào sứ mệnh nhưng lại không sinh lợi nhuận, hoặc thậm chí lỗ.
6. Một tuyên ngôn sứ mệnh thành công khi đạt được hiệu quả tiếp thị bằng cách tạo nên
”sự khác biệt”.
7. Hiểu được nguồn tài chính sẽ đi về đâu và tại sao lại như vậy thông qua nguồn tài chính
tiềm năng.
8. Tuyên ngôn sứ mệnh của bạn sẽ phân biệt bạn với các tổ chức khác và giúp định vị
bạn trong cộng đồng bằng cách đưa ra bức tranh toàn cảnh giới thiệu bạn là ai, bạn làm gì
và tại sao tổ chức bạn cần được cộng đồng chú ý, hỗ trợ tài chính và ủng hộ.

Khóa học "Đánh giá dự án phát triển" diễn ra từ ngày 15/11 đến 18/11 năm 2011 tại
trường Đại học Tôn Đức Thắng do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) tổ chức.
Khóa học sẽ giới thiệu khái niệm đánh giá trong chu kỳ dự án, phân biệt các loại hình đánh
giá, các phương pháp đánh giá, xây dựng kế hoạch đánh giá và cấu trúc của một báo cáo
đánh giá dự án…
Báo cáo viên: Chuyên gia Lê Đại Trí.
Hạn chót đăng ký khóa học đến hết ngày 08/11/2011.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ
Lê Trung Bảo
Executive of Based-Community Training
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (SDTC) – ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
Địa chỉ:
P.C007. đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
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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Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận
Chương trình “Ngày Quốc Tế Cây Gậy Trắng 15/10” lần đầu tiên
tại Việt Nam
“Cây gậy trắng là biểu tượng của người khiếm thị trên khắp thế giới. Hãy nhường đường
cho người mang gậy trắng!”
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày
14 tháng 10 năm 2011, các hội
nhóm và đoàn thể giáo dục, xã
hội và truyền thông khởi động
chương trình đầu tiên tại Việt
Nam mang tên “Ngày quốc tế
Cây gậy trắng 15/10”.
Ngày quốc tế Cây gậy trắng được
tổ chức trên khắp thế giới vào
15/10 hàng năm với các thông
điệp nhằm giúp công chúng lưu ý
nhu cầu đi lại của người khiếm
thị. Năm nay, với thông điệp “Cây
gậy trắng là biểu tượng của
người khiếm thị trên khắp thế
giới. Hãy nhường đường cho
người mang gậy trắng ”, sự kiện giúp công chúng Việt Nam biết đến Ngày quốc tế Cây
gậy trắng 15/10, qua đó ý thức được cây gậy trắng là biểu tượng của người khiếm thị
trên khắp thế giới.
Sự kiện truyền thông này mong muốn kêu gọi người khiếm thị có ý thức sử dụng gậy
như một công cụ di chuyển an toàn và độc lập, đồng thời kêu gọi công chúng nhường
đường cho người đi bộ mang cây gậy trắng.
Các giáo viên, chuyên gia giáo dục đặc biệt ngành khiếm thị và chuyên gia định hướng
di chuyển cho người khiếm thị, tình nguyện viên cùng hơn 50 người khiếm thị cầm gậy
trắng đến từ các đơn vị như trường Phổ thông đặc biệt Nguy n Đình Chiểu, Trung tâm
khiếm thị Nhật Hồng, Mái ấm Thiên Ân, Khoa Giáo dục đặc biệt trường Cao đẳng sư
phạm TW TPHCM… và ban tổ chức, các đoàn thể, đại diện báo chí sẽ tham gia sự kiện
này.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Ms. Nguyễn Minh Giang, điện thoại: 0908 859 747, Email: giangnm@sri-vietnam.com

11/13

Thông Báo Giải Thưởng Tình Nguyện
I. Mục đích
Giải thưởng Tình nguyện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhằm công nhận, tôn vinh tình
nguyện viên và các tổ chức đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình
nguyện trong thời gian qua, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây để xây dựng một cộng đồng
vững mạnh.
Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày quốc tế người tình nguyện (5/12), đây sẽ là sự kiện có ý nghĩa đặc
biệt để vinh danh người tình nguyện.
II. Đơn vị tổ chức




Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc
Ủy ban quốc gia 10 năm Năm Quốc tế Người Tình nguyện.

Giải thưởng sẽ được trao cho 10 cá nhân và 10 tổ chức liên quan đến tình nguyện nhằm ghi
nhận những đóng góp tình nguyện của họ cho xã hội trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi
trường, phòng chống và quản lý thảm họa, sức khỏe bà mẹ và dinh dưỡng, chăm sóc người
khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, bình đẳng giới…
Tình nguyện viên và các tổ chức và các nhóm liên quan đến tình nguyện được mời gửi hồ sơ xét
tuyển trước ngày 15 tháng 11. Đây là giải thưởng đầu tiên với quy mô lớn nhằm tôn vinh tình
nguyện viên và những đóng góp của họ cho sự phát triển của đất nước. Mẫu đơn đăng ký, hướng
dẫn và các thông tin liên quan về giải thưởng xem tại: http://www.vvirc.vn/pages/iyv/4
Bà Ruby Banez, Cán bộ chương trình của Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc, nói “Đây là
lần đầu tiên có sự công nhận chính thức đối với những đóng góp của tình nguyện viên cho sự
phát triển ở Việt Nam dưới hình thức một giải thưởng thực sự. Chúng tôi hy vọng rằng sáng kiến
này sẽ thu hút ngày càng nhiều thêm những người muốn thử thách để đóng góp gì đó cho sự phát
triển của đất nước bằng hoạt động tình nguyện.”
Để biết thêm thông tin, xin mời xem tại www.vvirc.vn hoặc liên hệ:
Chị Đỗ Thị Kim Hoa

Chị Phùng Thị Thanh Xuân

Trợ lý dự án VDVN

Điều phối viên quốc gia của UNV về IYV+10

Email: hoavyct@yahoo.com

Email: Phung.Thi.Thanh.Xuan@undp.org

Tel: +84 4 62631884

Tel: +84 4 39421495 x263
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Chương trình hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, lạm dụng
tình dục và bị buôn bán
Hàng ngày, tại mỗi thành phố trên khắp Việt Nam, rất
nhiều phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân của bạo lực
gia đình, lạm dụng tình dục và bị buôn bán. Tổ chức
Hagar Quốc tế với mong muốn phục hồi những hoàn cảnh bất hạnh và hỗ trợ để
phát triển toàn diện đã và đang triển khai chƣơng trình Nâng cao năng lực đặc biệt
cho phụ nữ. Chƣơng trình hỗ trợ gồm một số mảng nhƣ Hỗ trợ tâm lý – xã hội; Đào
tạo kỹ năng xã hội; hỗ trợ học nghề và việc làm. Thành viên tham gia chƣơng trình
đƣợc hoàn toàn miễn phí.
MÔ TẢ VỀ CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
Tổ chức Hagar Quốc Tế, với hơn 16 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng
xã hội và nâng cao năng lực kinh tế, đã hỗ trợ thành công cho hơn 6000 trường hợp phụ nữ
và trẻ em là nạn nhân của các hình thức lạm dụng tại Campuchia. Trong năm 2007 và
2009, Hagar Quốc Tế đã mở rộng hoạt động của mình sang Afghanistan và Việt Nam.
Từ năm 2009, tổ chức Hagar Quốc Tế phối hợp với Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức,
xây dựng và triển khai chương trình Đào tạo nâng cao năng lực đặc biệt cho phụ nữ. Tính
đến tháng 6/2011, chương trình Đào tạo nâng cao năng lực đặc biệt cho phụ nữ đã và đang
hỗ trợ cho 60 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với các dịch vụ đa dạng và theo nhu cầu của
từng cá nhân.
ĐỐI TƢỢNG THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH
Phụ nữ và trẻ em gái từ 18 – 45 tuổi, là nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người,
xâm hại tình dục, lạm dụng thể chất, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về năng lực tâm
lý xã hội và kinh tế (đối tượng yếu thế và có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của bạo lực
gia đình, bị buôn bán hoặc xâm hại). Con của các phụ nữ tham gia chương trình cũng có cơ
hội tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ trong chương trình.
MỤC TIÊU CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CHƢƠNG TRÌNH
Đào tạo nâng cao năng lực đặc biệt cho phụ nữ là một chương trình hỗ trợ toàn diện, cung
cấp cho học viên các dịch vụ hỗ trợ mang tính chuyên nghiệp và cá nhân hóa, bao gồm các
dịch vụ nâng cao năng lực tâm lý xã hội (phục hồi tâm lý sau sang chấn, kỹ năng và giá trị
sống, kỹ năng nghề và cơ hội việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng).
Sau khi hoàn thành chương trình, người phụ nữ có thể nhận biết được rõ ràng hơn về phẩm
giá của bản thân, ổn định hơn về tâm lý, tự lập hơn về tài chính, tự tin hơn trong cuộc sống
và đặc biệt tự tin về một tương lai tràn đầy hi vọng.
Các chị em phụ nữ muốn tham gia chương trình sẽ nộp hồ sơ đăng ký và tham gia vào quá
trình phỏng vấn đánh giá đầu vào. Sau quá trình đánh giá, chương trình sẽ xác định và cung
cấp các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của từng cá nhân.
Chương trình bao gồm 4 gói hỗ trợ cùng 4 giai đoạn thực hiện dự án.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Chị Tô Thị Hạnh, Cán bộ chương trình Hỗ trợ cá nhân của Hagar Quốc tế tại Việt Nam.
Số điện thoại đường dây nóng: 0943111967
Email: hanh.tothi@hagarinternational.org
Hoặc liên lạc theo số điện thoại văn phòng Hagar Quốc tế: 04.37282342.
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