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Chiến dịch Gây quỹ đầu năm 2013: Xây dựng Trung tâm Nguồn lực 

Cộng đồng LIN 
 

 
 

Từ 1/1/2013 đến 1/3/2013, Quý Anh/Chị đang sử dụng Facebook có thể ủng hộ LIN 
5.000 đồng (1) chỉ bằng cách thực hiện một động tác đơn giản là NHẤP CHUỘT 
(CLICK) vào đường dẫn: http://bit.ly/WZPnup. (2) 

Toàn bộ số tiền này sẽ giúp LIN gây quỹ nhằm tạo một tác động vững mạnh cho cộng 
đồng phi lợi nhuận thông qua việc xây dựng một Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng 
LIN. Hiện tại, các tổ chức NPO với ít nguồn lực hỗ trợ về nhân lực và tài chánh, việc 
này giới hạn khả năng hoạt động của họ hỗ trợ cộng đồng những người thiệt thòi (trẻ 
em đường phố và có hoàn cảnh khó khăn; người già neo đơn; người khuyết tật; phụ nữ 
nghèo; người nhập cư…). Với việc gây quỹ này, số tiền đóng góp của Quý vị (thông qua 
việc CLICK vào trang chiến dịch gây quỹ) sẽ hỗ trợ các dịch vụ của LIN nhắm tới giáo 
dục, nâng cao năng lực cho các NPO thông qua Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng LIN.  

Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng LIN là mô hình hoạt động đa chức năng như: phòng 
họp và huấn luyện; tham vấn trực tiếp; thư viện và trung tâm nghiên cứu; không gian 
dành cho các tổ chức NPO mới sáng lập; trung tâm tình nguyện viên chuyên môn; và 
cũng là nơi làm văn phòng LIN (một Ngôi nhà Mới của LIN). 

Hãy đăng nhập vào Facebook của bạn, nhấp chuột vào đường dẫn, tải ứng dụng 
(Apps) “Ủng hộ từ thiện” và thế là bạn đã ủng hộ LIN 5.000 đồng. 

Lưu ý: (1) ứng dụng này chưa được thiết kế trên nền tảng di động nên bạn phải sử dụng máy vi tính mới 
thực hiện thao tác được. (2) Chiến dịch không sử dụng thông tin tài khoản facebook cá nhân tham gia 
cho muc đích thương mại đây là một hoạt động xã hội của MobiVi có sự hỗ trợ Facebook. Để thực hiện 
được chiến dịch này, bên chương trình được sự phối hợp hỗ trợ của Facebook, quy định của facebook 
không được sử dụng thông tin tài khoản Facebook có trong hệ thống App cho mục đích thương Mại và 
Quảng cáo. Nếu vi phạm quy định này Facebook sẽ xóa ứng dụng App. 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 12/2012 

http://bit.ly/WZPnup
http://bit.ly/WZPnup
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Sự kiện Quỹ tài trợ Cộng đồng LIN 2012: 

Trao 300 triệu đồng cho các Dự án về Phụ nữ thiệt thòi 
 

 
 

TP. HCM, 17/12/2012 - Mùa lễ hội cuối năm như đến sớm hơn, khi khoảng 250 người 
đã đến với Đại học RMIT cơ sở Phạm Ngọc Thạch vào thứ Bảy, ngày 15/12, để hoà 
cùng không khí của Quỹ Tài trợ Cộng đồng cho Phụ nữ (*), một sự kiện phi lợi nhuận tổ 
chức bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN). 

Chương trình bắt đầu lúc 4 giờ chiều với những hoạt động thú vị, như kết nối, xổ số 
trúng thưởng, cây thông may mắn và chụp hình với ông già Noel, công chúa Tuyết. 
Phần kết nối diễn ra thật sự ý nghĩa vì những người tham gia, bao gồm đại diện của 
doanh nghiệp, báo chí, tổ chức phi lợi nhuận và đoàn thể, đã có dịp giao lưu, tìm hiểu 
công việc của 11 tổ chức phi lợi nhuận địa phương, những đơn vị đã chuẩn bị nhiều tài 
liệu truyền thông hấp dẫn cho từng gian trình bày riêng của mình. 

Tuy nhiên, điểm nhấn của sự kiện chỉ thật sự diễn ra khi ba tổ chức, gồm Dự án Chị 2 
(thuộc Chương trình Tình Thân), Trung tâm Bảo trợ Trẻ Mồ côi Khánh Hội và Tổ chức 
Cộng đồng Điếc Câm TP. HCM, trình bày các dự án về vấn đề phụ nữ trước toàn thể 
khán giả, những cá nhân đặc biệt quan tâm đến xã hội. 

“Chúng ta thường nói nên cho cần câu thay vì cho cá. Nhưng chúng tôi tin rằng 
quan trọng hơn hết là phải dạy cho người ta sử dụng cần câu nữa,” đại diện của 
Dự án Chị 2 nói trong phần trình bày của mình, khi chị giải thích cách dự án sẽ tập 
huấn cho phụ nữ có thu nhập thấp trong thành phố, giúp họ sử dụng hiệu quả các 
khoản tín dụng nhỏ. 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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Bài thuyết trình của Trung tâm Bảo trợ Trẻ Mồ Côi Khánh Hội nhắc lại một tình trạng 
đáng báo động, rằng Việt Nam là nước có tỉ lệ nạo phá thai ở thanh niên cao nhất Đông 
Nam Á, đồng thời đề xuất một dự án giáo dục cộng đồng cho trẻ em gái trong Quận 4 
nhằm ngăn chặn trường hợp mang thai ngoài ý muốn. 

Đề án cuối cùng, của Tổ chức Cộng đồng Điếc Câm TP. HCM, là một lời kêu gọi đầy 
sức thuyết phục, không những vì họ đã mang đến một kế hoạch hành động chi tiết về 
phòng chống bạo hành với phụ nữ điếc câm, mà còn bởi triết lý chia sẻ trong bài hát Để 
Gió Cuốn Đi của Trịnh Công Sơn, một thông điệp mà các thành viên của Tổ chức đã 
truyền đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu. 

Dựa trên kết quả của một cuộc bình chọn công khai của tất cả người tham dự sự kiện, 
giải nhất trị giá 150 triệu Đồng đã thuộc về Tổ chức Cộng đồng Điếc Câm TP. HCM, với 
84 phiếu bầu. “Đây là giải thưởng lớn nhất mà chúng tôi nhận được từ trước đến 
giờ. Tôi rất mừng là Tổ chức sẽ có điều kiện thực hiện dự án cho các em nữ điếc 
câm được mở mang kiến thức, biết về xã hội; các em đều đã từng chịu cảnh bạo 
hành,” bà Phạm Cao Phương Thảo, đại diện Tổ chức Cộng đồng Điếc Câm TP. HCM 
chia sẻ. 

Chương trình Chị 2, với 73 phiếu bầu, và Trung tâm Bảo trợ Trẻ Mồ côi Khánh Hội, với 
24 phiếu bầu, lần lượt được tài trợ 100 triệu Đồng và 50 triệu Đồng. 

Như vậy, tổng số tiền tài trợ cho cả ba tổ chức là 300 triệu Đồng, trong đó một nửa là 
số tiền LIN đã gây quỹ được từ các công ty và cá nhân, từ các hoạt động như bán vé 
vào cổng, xổ số may mắn và dịch vụ chụp hình ngay tại sự kiện. Phần 150 triệu Đồng 
còn lại là đóng góp từ Global Fund for Community Foundations (Quỹ Toàn cầu dành 
cho các Quỹ Cộng đồng), một tổ chức trước đó đã cam kết tài trợ cho LIN theo hình 
thức một Đồng-nhận-một Đồng. 

 

Tài trợ Cộng đồng dành cho Phụ nữ là một phần trong sự kiện hàng năm mang tên Quỹ Tài trợ 
Cộng đồng LIN. Năm nay, LIN đã nhận được 18 đề xuất dự án, và ba trong số này đã được Ban 
Xét duyệt gồm mười cá nhân tình nguyện hỗ trợ Trung tâm LIN chọn vào sự kiện ngày 
15/12/2012. Trước sự kiện Quỹ Tài trợ Cộng đồng cho Phụ Nữ, cả ba tổ chức là Chương trình 
Chị 2, Trung tâm Bảo trợ Trẻ Mồ côi Khánh Hội và Tổ chức Cộng đồng Điếc Câm TP. HCM đã 
được tiếp sức bởi các nhóm tình nguyện viên truyền thông của LIN, giúp họ có các kỹ năng cần 
thiết để trình bày dự án một cách thuyết phục trước công chúng. 

 

Trung tâm LIN 
Xem hình ảnh sự kiện tại: www.facebook.com/LINCenter  

 

 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật:  
Ông Đoàn Mạnh Khâm, thành viên Hội đồng Quản trị LIN 

Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ Ông với Trung tâm LIN 
 

http://www.facebook.com/LINCenter
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LIN vinh danh những người tạo sự thay đổi 

 

Hơn 70 người, gồm tình nguyện viên và đại diện các tồ chức phi lợi nhuận, đã 
đến tham gia sự kiện “Tôi tình nguyện!” do Trung tâm LIN tổ chức vào ngày 4-12 
tại TP.HCM. Diễn ra nhân kỉ niệm ngày Quốc tế tình nguyện 5-12, chương trình 
nhằm vinh danh những cá nhân và đơn vị đã tình nguyện cho cộng đồng thông 
qua LIN, và nêu bật những tác động mà họ đã tạo ra bằng chính chuyên môn 
của mình. 

Chương trình mở đầu với bài trình bày của chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, điều phối 
tình nguyện viên trung tâm LIN, về cách thức làm việc hiệu quả với tình nguyện 
viên chuyên môn. Theo chia sẻ của chị Trúc, một tổ chức phi lợi nhuận dù nhỏ 
vẫn có thể làm tốt công việc nếu biết cách phát huy sự đóng góp của tình 
nguyện viên. 

Ví dụ như LIN, tuy chỉ có 5 nhân viên, nhưng vẫn hoạt động hiệu quả, nhờ lực 
lượng tình nguyện viên chuyên môn gồm hơn 50 người. “Các tổ chức cần có cái 
nhìn cởi mở hơn và tin tưởng giao việc cho tình nguyện viên ở những vị trí mà tổ 
chức còn yếu hoặc thiếu kĩ năng,” chị Trúc nhận định. 

Những câu chuyện thực tế được chia sẻ trong phần tọa đàm “Tình nguyên viên 
giúp tổ chức phát triển” đã giúp khách tham dự hiểu rõ hơn về cách thức làm 
việc của tổ chức phi lợi nhuận với tình nguyện viên chuyên môn. 

Câu chuyện của công ty Brand Maker và cơ sở bảo trợ xã hội Hóc Môn, đội 
giành chiến thắng trong cuộc thi Thử tài Doanh nghiệp của LIN, cho thấy chỉ 
trong hai tháng, tổ chức và tình nguyện viên chuyên môn có thể hoàn thành dự 
án. Theo chị Hà Thị Thu Ngân, nhân viên công ty Brand Maker, bí quyết thành 
công chính là sự cam kết và nghiêm túc trong quá trình làm việc từ cả hai phía. 

“Chúng tôi đặt ra lịch làm việc cố định một ngày trong tuần để tạo ra sự ràng 
buộc nhất định. Ngoài ra, cấp trên rất tạo điều kiện để chúng tôi có thể dành thời 
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gian vừa hoàn thành được công việc tình nguyện, vừa hoàn thành việc của công 
ty. Để hợp tác thuận lợi, tôi nghĩ tổ chức cần có sự chuẩn bị trước những kiến 
thức nền tảng và không ngừng tự nâng cao kĩ năng của mình.” 

Đội ngũ nhân viên của Brand Maker đã chỉ dẫn, truyền kinh nghiệm, và giúp đỡ 
cơ sở Hóc Môn để soạn thảo chiến lược truyền thông và cho ra đời bộ nhận diện 
thương hiệu và website của tổ chức. 

Trong khi đó, sự đóng góp chuyên môn về truyền thông xã hội của chị Phạm 
Thanh Thúy Vy, Giảng viên trường Đại học Kinh tế, đã giúp trung tâm Khuyết tật 
và Phát triển (DRD) truyền thông hiệu quả cho dự án Bản đồ Tiếp cận. 

Chị Vy chia sẻ: “Tình nguyện viên khi đến với tổ chức là đã xác định sẽ đóng góp 
thời gian cho tổ chức, do đó họ luôn muốn được giao công việc. Nhiều tổ chức 
ngại tình nguyện viên không có thời gian, nên không chủ động đặt vấn đề, không 
giao công việc hoặc thời hạn cụ thể. Về phía tình nguyện viên, khi đến với tổ 
chức, phải chuẩn bị tâm trạng rằng sự đóng góp của mình là nhằm giúp tổ chức 
đạt được mục tiêu. Như vậy mới tránh cảm giác thất vọng nếu họ không làm 
theo ý mình.” 

Tại sự kiện này, LIN đã bố trí bàn tuyển dụng tình nguyện viên cho bảy tổ chức 
có nhu cầu. Phần kết nối này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tình 
nguyện viên. 

Trước khi tiến hành lễ vinh danh tình nguyện viên, ban tổ chức chiếu một đoạn 
video clip giới thiệu về những gương mặt tình nguyện nổi bật. Sau đó, LIN mời 
đại diện các tổ chức đích thân trao giấy chứng nhận và quà cho tình nguyện viên 
chuyên môn đã hỗ trợ mình trong năm 2012. Chương trình ghép hình và trả lời 
đố vui về dịch vụ tình nguyện viên chuyên môn của LIN đã đem lại nhiều thông 
tin lý thú lẫn tiếng cười sảng khoái cho khách tham gia. 

Chị  Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Nhóm Nụ cười (Smile Group) cho biết: 
“Hôm nay được nghe chia sẻ về TNV chuyên môn, tôi mới thấy tại sao tổ chức 
mình cứ dậm chân tại chỗ mãi. Đúng là không thể ôm hết việc được, phải mở 
rộng cửa đón TNV chuyên môn. Nhưng quan trọng hơn phải có người giúp điều 
phối họ nữa. Tôi sẽ nhờ LIN tư vấn thêm về hoạt động và cách kết nối với TNV 
chuyên môn.” 

LIN xin chân thành cám ơn Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) và Chương 
trình Tình nguyện viên Liên Hiệp Quốc (UNV) đã tài trợ cho chương trình. 

Trung tâm LIN 
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Buổi bán hàng tháng 12 của “Cửa Hàng Cơ Hội Thứ 2” 
 

Sáng ngày 8/12/2012, buổi bán hàng tháng 12 của Cửa hàng Cơ hội Thứ hai do 
Trung tâm LIN kết hợp với CLB tình nguyện Những Ước Mơ Xanh tổ chức tại Số 
5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM thu hút hơn 300 người. Dưới đây là một số 
hình ảnh của buổi bán hàng: 

 
 

 

 
 
 
 

Nhóm Công tác Phát triển Năng lực TP.HCM 
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2013 

 
Bối cảnh 
Nhóm Công t|c Ph|t triển Năng lực TP.HCM nỗ lực l{m giảm khả năng tổn thương của c|c 
nhóm người thiệt thòi ở Việt Nam, bằng c|ch hỗ trợ cộng đồng tổ chức phi lợi nhuận địa 
phương, giúp họ n}ng cao hình ảnh, khả năng hoạt động, hiệu quả công việc v{ tính tr|ch 
nhiệm x~ hội, thông qua hình thức điều phối c|c tổ chức liên quan, tạo ra diễn đ{n chia sẽ 
giữa nhiều đơn vị, mở rộng đối thoại v{ học hỏi lẫn nhau trong việc ph|t triển năng lực, 
đồng thời khuyến khích s|ng tạo trong lĩnh vực n{y.  
 

Hoạt động tháng tới 
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Buổi họp đầu tiên được tổ chức ng{y 19/10/2012 cung cấp những thông tin về hoạt động 
của Nhóm v{ đ}y l{ buổi họp thứ hai nhằm vạch hướng đi trong năm 2013 của Nhóm. 
 
Mục tiêu 

 Tổng kết biểu quyết ở lần họp thứ nhất (19/10/2012); 
 Quyết định hướng đi của Nhóm trong năm 2013; 
 Thông tin quan trọng của c|c tổ chức tham gia Nhóm. 

 
Thời gian: 09h00 – 11h00 sáng ngày 18 tháng 01 năm 2013 

 
Đăng ký: son@LINvn.org hay điện thoại cho Sơn 0983.388.993 
 
Địa điểm: Sẽ thông tin cho các Anh/Chị đăng ký tham dự 

 

Sự kiện kết nối cuối năm: 
“Cộng đồng phi lợi nhuận cùng phát triển” 

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 01 năm 2013 

 
Bối cảnh:  
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 2012 tham dự sự kiện 
kết nối cuối năm của Trung t}m LIN mang tên “Gặp gỡ vì cộng đồng phi lợi nhuận”. 
 
Mục tiêu:  

 Tạo cơ hội cho c|c tổ chức PLN tăng cường mạng lưới l{m  việc của mình; 
 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; 
 Trao đổi ý kiến cho việc hỗ trợ v{ hợp t|c trong tương lai; v{ 
 Chung vui những th{nh quả  đạt được trong năm 2012 cũng như chia sẻ mục tiêu 

2013. 
 
Thời gian:  08h30 đến 11h30 sáng Thứ Bảy, 26 tháng 01 năm 2013 
  
Địa điểm:  Văn phòng Công ty Horizon Capital Group, To{ nh{ Vincom 
  72 Lê Thánh Tôn, Q.1,  HCMC – lầu 9 
 
Đăng ký:  Nh{ t{i trợ donor@LINvn.org, tổ chức phi lợi nhuận npo@LINvn.org, tình 

nguyện viên volunteer@LINvn.org hay điện thoại (848) 3824-6091. 

CẬP NHẬT THÔNG TIN PHI LỢI NHUẬN 
 
Bản Ghi Nhớ: Hoạt động Gây quỹ tại Việt Nam do YKVN và LIN thực hiện 
 
Mọi chi tiết thắc mắc hay phản hồi về bản ghi nhớ này, vui lòng liên hệ 

info@LINvn.org hay điện thoại cho đội ngũ LIN tại (08) 38246091. 

mailto:son@LINvn.org
mailto:donor@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
mailto:volunteer@LINvn.org
http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/YKVN%20&%20LIN%20Memo%20-%20NPO%20Fundraising%20Activities%20in%20Vietnam%2002Jan13_VN.pdf
mailto:info@LINvn.org
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Chương trình VACI 2013 
Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013 

Chương trình VACI 2013 nhằm tìm kiếm và  hỗ trợ thực hiện các sáng kiến về tăng 

cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng. Dự kiến có ít nhất 20 

giải thưởng với tổng trị giá trị tài trợ lên đến 6 tỷ đồng sẽ được trao để tổ chức thực hiện 

các ý tưởng sáng tạo và khả thi nhất tại địa phương. 

Chương trình bao gồm hai phần chính: 

• Cuộc thi Sáng kiến – là cuộc thi công khai có ban giám khảo chấm điểm. Tại cuộc thi 

này, kinh phí thực hiện đề án sẽ được trao cho những đề án xuất sắc nhất, sáng tạo nhất, 

đáp ứng các yêu cầu về nội dung, đối tượng, hình thức Chương trình đề ra và có tính khả 

thi cao, nhằm tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, góp phần giảm tham 

nhũng. 

• Trao đổi Kiến thức – là diễn đàn chia sẻ kiến thức pháp luật, diễn biến tình hình, kinh 

nghiệm thực tiễn về phòng chống tham nhũng cũng như những nội dung liên quan đến 

chủ đề tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm góp phần phòng chống tham 

nhũng có hiệu quả, tập trung vào các nội dung như xây dựng nền hành chính phục vụ, 

tăng cường đạo đức công vụ, tăng cường minh bạch và quyền tiếp cận thông tin và nâng 
cao tính trách nhiệm. 

Vòng sơ khảo của Cuộc thi Sáng kiến được tổ chức vào tháng 4/2013, vòng Chung kết 

Cuộc thi Sáng kiến và hoạt động Trao đổi Kiến thức sẽ được tổ chức vào tháng 6/2013 tại 

Hà Nội. Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 18/3/2013. 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: 
Chị Vũ Kim Huế, 
Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ 
ĐT: 080.48070    Fax: 080.48109 
Email: vukimhue@gmail.com 
Hoặc  
Chị Chu Thị Thúy Linh 
Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam  
ĐT: (04) 3934-6600 (máy lẻ 335) 
Email: lchu1@worldbank.org 

“Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013” là Chương trình thứ hai 

trong chuỗi Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI). Chương trình 

VACI lần đầu tiên được tổ chức năm 2011 với 160 sáng kiến dự thi và 34 sáng kiến được tài trợ 

thực hiện.  

Cơ hội Phi Lợi Nhuận 

mailto:vukimhue@gmail.com
mailto:lchu1@worldbank.org
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Partage Việt Nam tìm kiếm đối tác phi lợi nhuận 
 

Partage là một tổ chức phi chính phủ của Pháp được thành lập tại Việt Nam vào năm 

1973. Từ trước đến nay, mục tiêu chính của chúng tôi là giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn được đến trường. Chúng tôi can thiệp ở Huế, Lâm Đồng và 4 quận /huyện tại thành 

phố Hồ Chí Minh thông qua phòng Lao động – Thương binh –  Xã hội quận/ huyện và 

Hội Chữ Thập Đỏ.  

 

Hiện nay, chiến lược mới của Partage Việt Nam là muốn hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài 

chính cho những tổ chức phi chính phủ địa phương thực hiện những chương trình hoạt 

động vì trẻ em của chính họ. Đây cũng chính là cách thức mà Partage Pháp đã và đang 

làm với 34 đối tác trên thế giới. Để tìm kiếm những tổ chức có hoạt động phù hợp với 

mục tiêu và yêu cầu, Partage hướng tới những tổ chức có các điều kiện sau: 

 

- Nhu cầu hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ địa phương đang làm việc trong lĩnh vực 

trẻ có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực nội thành và các vùng ngoại thành thuộc 

thành phố Hồ Chí Minh (ưu tiên Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Củ 

Chi); bên cạnh đó, chúng tôi ưu tiên tìm kiếm đối tác ở những tỉnh tiếp giáp với 

thành phố Hồ Chí Minh. Ưu tiên 1 là Bà Rịa, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, 

Long An và Tiền Giang; và ưu tiên 2 là những tỉnh gần kề với những tỉnh nằm 

trong ưu tiên 1, bao gồm Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh. 
- Nhu cầu tìm kiếm những tổ chức phi chính phủ địa phương can thiệp dưới hình 

thức chương trình giáo dục trẻ (chính thức, không chính chức, giáo dục hoà nhập), 

các tổ chức phi chính chủ địa phương đang làm trong lĩnh vực phát triển cộng 

đồng hoặc có các chương trình đồng hành cùng gia đình. 
- Nhu cầu của những tổ chức phi chính phủ địa phương cần có tiềm lực để quản lý 

chương trình đỡ đầu cho ít nhất 100 trẻ trong tương lai. 
 
Hạn chót cho việc tìm đối tác phi lợi nhuận là 16/01/2013. 
 
Mọi thắc mắc xin liên lạc với tổ chức chúng tôi: PARTAGE VIỆT NAM, 80/78 Trần 

Quang Diệu, P14. Q3. Tp.Hồ Chí Minh, ĐT: 39310440. 
nguyennhungpartagevn@gmail.com hoặc lamanhpartage@gmail.com  
 

 
 

mailto:nguyennhungpartagevn@gmail.com
mailto:lamanhpartage@gmail.com
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Trung t}m Hỗ trợ Ph|t triển Cộng đồng LIN xin ch}n th{nh cảm ơn tất cả c|c nh{ t{i trợ c| 
nh}n v{ doanh nghiệp đ~ ủng hộ chúng tôi trong suốt Sự kiện t{i trợ Cộng đồng LIN 2012 
d{nh cho phụ nữ. 

 
 
Chúng tôi cũng ch}n th{nh cảm ơn c|c c| nh}n t{i trợ, đặc biệt l{ c|c th{nh viên Hội đồng 
quản trị LIN v{ một tình nguyện viên chuyên môn đ~ ứng dụng một c|ch g}y quỹ s|ng tạo 
sau: 
 

 Hai chị em “tuyệt vời” l{ B{ Nguyễn Trần Ho{ng Anh v{ B{ Nguyễn Trần Lan Anh 
 B{ Trần Bảo Ngọc v{ nhóm bạn của B{ đ~ tích cực đóng góp cả kinh phí v{ kỹ năng, 

kinh nghiệm cùng những lời tư vấn tuyệt vời cho Quỹ t{i trợ Cộng đồng LIN d{nh 
cho phụ nữ năm nay.  

 
V{ cuối cùng, LIN ch}n th{nh cảm ơn c|c c| nh}n t{i trợ sau đ}y:  
 

 Bà Phuong Hoa Kieu  
 Bà Cindy Phuong và Bà Richard 

Grame  
 Ông Huynh Vinh Long  
 Bà Anh Ngoc  
 Bà Thu Hong  
 Bà Hoai Thu  
 Bà Quynh An Nguyen  
 Bà Mai Nguyen  
 Bà Ly Harris  

 Bà Bich Thu 
 Bà Anh Thu  
 Bà Thanh Hang  
 Bà Duong Minh Ha  
 Bà Phuong Thien  
 Bà Chau Nguyen Minh  
 Bà Thanh Van  
 Bà Duong Quynh Huong  
 Bà Chi Thi Linh Nguyen  
 Bà Hoang Thi Bich Huong  

Góc nhà tài trợ 
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Kinh nghiệm làm báo cáo năm 
(Bài này dịch từ Tips on Annual Report dưới sự đồng ý của Richard Male and Associates- RMA) 

 

Phát hành một báo cáo năm giúp cho nhà tà trợ, bạn bè và các đối tác cùng cập nhật thành quả 

của tổ chức trong năm trước. Đây là một dụng cụ quan trọng của trách nhiệm giải trình, báo cáo 

năm minh chứng cho những người đã hỗ trợ chúng ta biết được tổ chức đã sử dụng tiền của họ 

như thế nào và bào đảm cho họ thấy rằng sự đầu tư của họ đúng là một quyết định khôn ngoan.   

Đối với các tổ chức đang gây quỹ từ nhiều nguồn lực khác nhau, báo cao năm có thể là một 

phương tiện thông tin và truyền thông quan trọng. Hầu hết báo cáo năm được hoàn thành và gởi 

tới họ trong vòng 6 tháng khi kết thúc năm tài khóa của tổ chức (fiscal year). 

Sau đây là các nhân tố quan trọng của báo cáo năm và làm thế nào BẠN có thể thành công khi 
thực hiện nó. 

1. Thơ ngõ từ chủ tịch hội đồng quản trị. Thư ngõ cần được để ở trang đầu của báo cáo năm 

để đánh dấu một bước đường của tổ chức. Trong thơ này, chủ tịch cần đưa một bối cảnh chung 

của tổ chức và những tác động nào tổ chức đạt được trong năm qua. Thư ngõ cũng cần phải bao 

gồm một số công việc mô tả vai trò của Hội đồng quản trị đang điều hành. 

2. Thơ ngõ từ Chủ tịch/CEO hay giám đốc điều hành. Thơ này thường nằm ở trang hai của 

báo cáo năm và nên mô tả công việc của nhân viên, các chương trình hoạt động và tổng quan về 

mục tiêu và mục đích của tổ chức. Thơ cũng cảm ơn các nhà tài trợ và các bên đối tác đã hỗ trợ 

và tài trợ cho tổ chức. 

3. Chủ đề của báo cáo năm. Trước khi báo cáo được thiết kế hay thực hiện, bạn cần phải có 

một chủ đề tổng quát của năm phản ánh ở đầu báo cáo cũng như xuyên suốt tài liệu này. Thông 

qua chủ đề này là thông điệp đại diện cho nó được thực hiện xuyên suốt năm qua. 

4. Cho thấy báo cáo tài chính đơn giản và rõ ràng. Đây là một phần quan trọng mà mọi người 

sẽ xem cuối cùng khi đọc báo cáo năm. Nếu bạn có một báo cáo kiểm toán bởi một công ty kiểm 

toán, hãy chắc là báo cáo năm của tổ chức phải có thơ kiểm toán từ công ty này. Bạn phải LUÔN 

LUÔN bao gồm thông tin về cân bằng tài chánh, một bảng cho thấy chi tiêu và thu nhập, và sau 

đó là bản mô tả doanh thu và chi tiêu bằng biểu đồ hình tròn hay hình cột khác. 

5. Danh sách Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là một cơ chế chính thức chịu trách nhiệm 

hiệu quả chức năng hoạt động của tổ chức. Phải lập danh sách Hội đồng này với các chức danh 

của họ trong năm báo cáo năm; điều này sẽ làm cho người đọc hiểu được tầm quan trọng của họ 

đối với tổ chức. Nếu bạn có một ban cố vấn, phải lập luôn danh sách này cùng chức danh của họ. 

Hội đồng này luôn là người chứng minh trách nhiệm giải trình của tổ chức. 

6. Những nhân viên quan trọng. Trong khi mà hầu hết tổ chức hoàn thành mục tiêu của mình 

thông qua đội ngũ nhân viên, đây là một ý hay khi liệt kê họ và trách nhiệm của mỗi cá nhân 

trong hoạt động, quản lý và lãnh đạo của tổ chức. 

7. Nhà tài trợ. Bảo đảm là bạn đã liệt kê đầy đủ nhà tài trợ, mạnh thường quân và các đối tác 

quan trọng của tổ chức. Nhiều tổ chức liệt kê các nhà tài trợ theo cách đóng góp của họ từ lớn 

đến nhỏ. Tuy nhiên, cần nhớ là phải hỏi họ xem họ muốn được có tên trong báo cáo hay không 
vì một vài nhà tài trợ muốn tên mình được giữ kín. Trong một vài báo cáo, phần này chiếm rất 

nhiều trang, nhưng nhiều tổ chức cảm thấy nó có giá trị khi in tên họ cho cộng đồng biết được ai 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://richardmale.com/tips-on-annual-reports/
http://richardmale.com/tips-on-annual-reports/
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đang tài trợ mình. Rõ ràng là nếu bạn có hàng ngàn nhà tài trợ, phần cần phải mô tả họ ở nhiều 

cấp độ khác nhau cũng như cảm ơn họ như là các cá nhân tài trợ, quỹ tài trợ cá nhân, các nhà tài 

trợ chính phủ và các tập đoàn doanh nghiệp đã đóng góp cho mình. 

8. Hình ảnh lúc nào cũng quan trọng cả. Mỗi báo cáo năm phải có hình chụp, hình vẽ hay hình 

nghệ thuật từ các trẻ em… mà nó biểu hiện một tình cảm của sứ mệnh tổ chức. Hình ảnh không 

chỉ làm cho báo cáo năm hấp dẫn người đọc mà còn chiếm cảm tình của họ. 

9. Các lời phát biểu và câu chuyện. Hãy bảo đảm là khi viết báo cáo năm, bạn phải sử dụng 

những dấu ấn tích cực thay vì tiêu cực. Và hãy sử dụng càng nhiều lời phát biểu và câu chuyện 

thành công cho báo cáo năm càng tốt. Nó giúp người đọc cảm thấy báo cáo sống động. 

10. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn lần nữa. Lời cảm ơn không bao giờ là đủ cả! Hãy nhớ cảm ơn 

các tình nguyện viên, hội đồng quản trị và đội ngũ nhân viên – KHÔNG PHẢI CHỈ là các nhà tài 

trợ. 

 
 Báo cáo Tóm tắt: Thành Tựu LIN 2012 

 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN rất vui mừng chia sẻ với các nhà tài 

trợ, bạn bè, đối tác phi lợi nhuận, tình nguyện viên chuyên môn và tất cả những 

người đã hỗ trợ LIN bản báo cáo thành tựu LIN 2012. Với sự hỗ trợ nhiệt tình và 

chân thành của Quý Anh/Chị chúng tôi đã đạt được những thành quả nhất định 

trong năm qua. Xin vui lòng xem những thành quả này tại: 
 

Báo cáo tóm tắt: Thành Tựu LIN 2012 

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/LIN%27s%202012%20Achievements.pdf
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Kế hoạch khai giảng các khóa tập huấn ngắn hạn 2013 của  
Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) 

 
 

TT Khoá học 

Học 

phí*/

ngày 

Số 

ngày 

học 

T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1 
Khảo sát nhu cầu có 

sự tham gia (PRA) 
410,000

VNĐ 
4  

11 
– 

14 
        

 

2 
Kỹ năng viết đề án 

xin tài trợ 
410,000

VNĐ 
4   

01 
– 

04 
  

15 
– 

18 
    

 

3 

Xây dựng hợp tác 

trong môi trường có 

nhiều bên liên quan  

410,000
VNĐ 

3   
22 
- 

24 

       

 

4 

Lập kế hoạch phát 

triển cộng đồng có sự 

tham gia 

410,000
VNĐ 

4    
13 
– 

16 
      

 

5 Quản lý dự án 
410,000

VNĐ 
4     

03 
– 

06 
   

07 
- 

10 
 

 

6 

Kỹ năng điều hành 

buổi họp hiệu quả với 

nhiều bên liên quan 

410,000
VNĐ 

3     
24 
– 

26 
     

 

7 

Kỹ năng lãnh đạo 

trong tổ chức phi lợi 

nhuận/ phi chính phủ 

410,000
VNĐ 

3       
05 
- 

07 
   

 

8 
Đánh giá dự án phát 

triển 
410,000

VNĐ 
4       

26 

- 
29 

   

 

9 

Kỹ năng phân tích số 

liệu và viết báo cáo 

dự án 

410,000
VNĐ 

4        
16 
- 

19 
  

 

10 

Kỹ năng gây quỹ 

trong doanh nghiệp, 

cá nhân và tổ chức 

sự kiện gây quỹ 

410,000
VNĐ 

4         
28 - 
31 

 

 

11 
Quản lý tài chính dự 

án 
410,000

VNĐ 
4          

18 
- 

21 

 

 
*Học phí chưa bao gồm phí cấp chứng nhận (Phí cấp chứng nhận: 150,000 VNĐ), không bao gồm chi phí ăn 
trưa, chỗ ở, đi lại… 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 


