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Hội thảo “Giới và Vấn đề phụ nữ” 

 

Vào sáng ngày 25 tháng 
9 năm 2012, Trung tâm 
LIN đã tổ chức buổi hội 
thảo chuyên đề “Giới 
và Vấn đề phụ nữ” tại 
quận 3, TP.HCM. Hội 
thảo đề cập đến nhiều 
vấn đề liên quan đến 
giới thông qua bài trình 
bày của Tiến sĩ Nguyễn 
Bảo Thanh Nghi, 
Trƣởng Bộ Môn và 
Giảng viên, Bộ môn Kỹ 
năng và kiến thức Tổng 
quát, Đại Học Hoa Sen, 

và bà Nguyễn Thanh Xuân, chuyên gia về giới và vấn đề phát triển quốc tế. 

Bà Nghi đã trình bày về những vấn đề mà phụ nữ Việt Nam phải đối mặt ngày 
nay. Ngƣời phụ nữ Việt Nam thƣờng đƣợc miêu tả với tính cần cù bởi vì họ 
thƣờng chăm lo cho gia đình, cho cộng đồng và cho đất nƣớc. Tuy nhiên, phụ 
nữ thƣờng đƣợc xem là yếu thế hơn so với nam giới và chính vì thế họ trở thành 
nạn nhân của sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng và bạo hành. Bên cạnh đó, báo 
cáo của Liên Hiệp Quốc và báo cáo Quốc gia về phòng chống bạo hành gia đình 
cho thấy tình trạng bạo hành phụ nữ xảy ra với khoảng 1/3 phụ nữ đã lập gia 
đình trên toàn quốc. Bối cảnh hiện nay cho thấy nhiều phụ nữ tiếp tục gặp khó 
khăn trong việc yêu cầu mức lƣơng tƣơng xứng với nam giới. Hơn thế nữa, 
truyền thông tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc đƣa ra những hình ảnh định 
nghĩa về vai trò giới và một vài bộ phim nổi tiếng vẫn tiếp tục đƣa đến cho ngƣời 
xem những hình ảnh về giới tính và bạo hành nhắm vào phụ nữ. 

Sau phần trình bày của Tiến sĩ Nghi, bà Nguyễn Thanh Xuân đã trình bày báo 
cáo khảo sát về giới do LIN thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2012 nhằm 
tìm hiểu quan niệm và nhận thức về giới trong cộng đồng dân cƣ TP.HCM. Báo 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 09/2012 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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cáo đƣa ra các số liệu thống kê cho thấy những thách thức mà nữ giới Việt Nam 
đang gặp phải hiện nay trong gia đình, công việc và xã hội. 

Trong phần hai của hội thảo, bà Xuân bắt đầu bằng một vở sắm vai ngắn do 5 
tham dự viên tình nguyện diễn xuất. Đƣợc chuẩn bị ngay trong giờ giải lao, vở 
kịch mang thông điệp về việc phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong một gia 
đình, cũng nhƣ định kiến về nghề nghiệp đối với nam giới và nữ giới. Sau đó, 
các tham dự viên chia thành nhóm để thảo luận các vấn đề về giới đã xuất hiện 
trong vở kịch ngắn. Các nhóm đã trình bày hiểu biết đầy giá trị về vấn đề giới, về 
tính thực tế của vở kịch, về những giải pháp khả thi để giải quyết và ai sẽ là 
ngƣời thực hiện những giải pháp này. 

Hội thảo đã nhận đƣợc sự phản hồi tích cực từ tham dự viên. Chị Nguyễn Thị 
Diễm Trang, sáng lập viên của nhóm A New Day, nhận xét “Ở Việt Nam vấn đề 
bình đẳng giới còn nhiều việc phải làm”, Cô Trang chia sẻ tiếp. “Do đó hội thảo 
hôm nay sẽ giúp các tham dự viên có thêm ý tưởng và quyết tâm hơn nữa để 
thay đổi cộng đồng. Tôi cũng đã có một số ý tưởng và có thể sẽ viết một dự án 
để gửi cho LIN trong vòng tài trợ Cộng đồng tháng 12 này”. 

Bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết bà ấn tƣợng với phần thảo luận của các nhóm. 
“Các bạn đã tiến xa trong vấn đề nhận thức về giới”. Bà Xuân nói. “Bây giờ điều 
quan trọng là làm sao để hỗ trợ họ mạnh hơn để đi sâu vào giải quyết những vấn 
đề này trong cộng đồng được hiệu quả hơn”. 

Kết thúc hội thảo, ông Phạm Trƣờng Sơn,Phó Giáo Đốc Trung tâm LIN, thông 
báo về cơ hội tham gia Vòng Tài trợ Cộng đồng vào tháng 12 năm nay dành cho 
các tổ chức phi lợi nhuận đối tác của LIN tại TP.HCM với sự tài trợ từ GFCF 
(Global Fund for Community Foundation).  

Hội thảo ngày 25 tháng 9 là một phần trong chuỗi hỗ trợ về mặt kỹ thuật của LIN 
nhằm xây dựng năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận trƣớc khi Vòng tài trợ 
cộng đồng diễn ra. Buổi hội thảo thứ hai sẽ đƣợc tổ chức vào ngày 25/10, nhằm 
giới thiệu một số  mô hình hoạt động hỗ trợ phụ nữ tại Việt Nam và TP.HCM. 
Ngoài ra, LIN cũng sẽ dành cơ hội tƣ vấn trực tiếp và kết nối tình nguyện viên 
chuyên môn để hỗ trợ các tổ chức hoàn chỉnh có ý tƣởng đề xuất tài trợ. 

 
Diane Nguyễn   

(Tình nguyện viên Truyền thông của LIN) 
Tải tài liệu tại: NGUỒN THÔNG TIN NPO 

 
 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật:  
Bà Trần Thị Thanh Hương, thành viên ban hội đồng,  

Bà Trần Bảo Ngọc, thành viên ban hội đồng; và 
Ông Lâm Bảo Quang, thành viên ban hội đồng. 

 

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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Chiến thắng của tinh thần vì cộng đồng 

 

Sau hai tháng nỗ lực làm việc hết mình của các đội dự thi, cuộc thi Thử tài 
Doanh nghiệp 2012 do Trung tâm LIN tổ chức đã chính thức khép lại với buổi lễ 
trao giải diễn ra ngày 07/09/2012 tại Q.1, TP.HCM. 

Buổi lễ trao giải bắt đầu bằng một đoạn video clip ngắn, tóm tắt lại quá trình làm 
việc trong hai tháng vừa qua (xem clip). Các tổ chức chia sẻ rằng họ đã học hỏi 
đƣợc rất nhiều về kinh nghiệm làm truyền thông từ các công ty, và tất cả đều tự 
tin sẽ giành chiến thắng. 

Tại buổi lễ trao giải, đại diện năm tổ chức phải vƣợt qua thử thách cuối cùng là 
trình bày về thành quả của mình trƣớc ban giám khảo và khán giả. Ban giám 
khảo, gồm chị Phạm Thanh Thúy Vy – Giảng viên môn Marketing, trƣờng Đại 
học Kinh tế TP.HCM, chị Phan Cẩm Ly – Giám đốc truyền thông Nokia khu vực 
Indochina và the Philippines, và anh Lại Tiến Mạnh – Phó Giám đốc T&A Ogilvy, 
đã đƣa ra những nhận xét, góp ý sau mỗi bài trình bày. Sau đó, các giám khảo 
đã hội ý lần cuối để quyết định đội nào đoạt giải. 

Ban giám khảo nhận xét sản phẩm và chiến lƣợc của đội Brand Maker – 
Ceporer Hóc Môn rất đầy đủ, rõ ràng và hoàn toàn xứng đáng đoạt giải nhất. 
Giải nhì đƣợc trao cho đội công ty Cỏ May Mắn – Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ, bởi 
phần trình bày của cô Thiện, đại diện Mái ấm, cho thấy tổ chức có một kế hoạch 
truyền thông khá chi tiết và rõ ràng. Đội Matterhorn Communications – Cơ sở 
bảo trợ xã hội Thảo Đàn đoạt giải ba. 

Phát biểu sau buổi lễ, chị Nguyễn Trần Hoàng Anh, giám đốc truyền thông công 
ty Brand Maker, chia sẻ: “Tôi xin gửi lời chúc mừng đến cơ sở bảo trợ xã hội Hóc 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=adTdeAP6Dq8&list=UUzkwoRW2jB818KA0uvf80sA
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Môn. Tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến LIN vì đã tổ chức những chương trình ý 
nghĩa như thế này để các doanh nghiệp có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về các tổ 
chức NPO và NGO ở Việt Nam và có thể góp sức để hỗ trợ các tổ chức này.” 

Phần thƣởng dành cho Ceporer Hóc Môn là gói dịch vụ phát triển website và xây 
dựng thƣơng hiệu trị giá 40 triệu đồng từ công ty ViiVue. Tổ chức đoạt giải nhì 
(Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ) nhận đƣợc gói dịch vụ digital marketing trị giá 15 triệu 
đồng từ công ty Emerald Digital Marketing, còn cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn 
nhận một phiếu in ấn trị giá 5 triệu đồng. 

Trung tâm LIN xin chúc mừng các đội đoạt giải. Chúng tôi trân trọng gửi lời cám 
ơn đến các công ty Brand Maker, Cỏ May Mắn, Matterhorn Communications, và 
Lowe Vietnam đã chia sẻ thời gian và kinh nghiệm quý báu để sát cánh với các 
tổ chức trong suốt hai tháng qua. Dù ra về với kết quả thế nào, thì mỗi đội đều 
đã giành chiến thắng, đó là chiến thắng của tinh thần vì cộng đồng. 

Vui lòng xem thêm hình ảnh về lễ trao giải tại đây. 

* Cuộc thi Thử tài Doanh nghiệp 2012 là sáng kiến của Trung tâm LIN nhằm kết nối các công ty 
quảng cáo với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương để giúp nâng cao kĩ năng truyền thông cho 

tổ chức. Từ tháng 6 đến tháng 8-2012, 5 đội, mỗi đội gồm một công ty truyền thông và một tổ 

chức phi lợi nhuận, đã làm việc tích cực cùng nhau. Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm và hướng 

dẫn cho nhân viên tổ chức về kĩ năng truyền thông, các đội còn phải thực hiện thử thách là thiết 

kế một sản phẩm và chiến lược truyền thông để giúp tổ chức đạt được sứ mệnh của mình. 

Cuộc thi tự hào được sự tài trợ của Quỹ Châu Á và hỗ trợ dịch vụ của TBWA Vietnam, Viivue và 
Event Channel. 

Trung tâm LIN 

 

 

 

Tiếp nối thành công của sự 
kiện này, Tuần báo Doanh 
Nhân Sài Gòn, số  212, phát 
hành ngày 26/09/2012 đã có 
bài phỏng vấn Bà Nguyễn Trần 
Hoàng Anh, giám đốc truyền 
thông công ty Brand Maker tựa 
đề: Doanh nghiệp hỗ trợ 
cộng đồng: Cho “cần câu” 
hơn cho “cá”.  

Vui lòng xem chi tiết tại BLOG 
của Trung tâm LIN. 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151159208602302.463065.113456572301&type=1
https://linchallenge.wordpress.com/2012/09/26/cho-can-cau-hon-cho-ca/
https://linchallenge.wordpress.com/2012/09/26/cho-can-cau-hon-cho-ca/
https://linchallenge.wordpress.com/2012/09/26/cho-can-cau-hon-cho-ca/
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Bạn đang gặp khủng hoảng diện tích tủ quần áo? 

Bạn có bao giờ ước gì TP.HCM có một hệ thống tái chế tốt hơn? 

Bạn có muốn giúp đỡ những người kém may mắn ở TP.HCM? 

 
Câu thành ngữ “Cũ người, mới ta” sẽ mang một 
ý nghĩa mới từ tháng 10 năm nay, khi LIN tiến 
hành thử nghiệm Cửa hàng Cơ hội thứ hai!  
 
Cửa hàng Cơ hội thứ hai sẽ đem đến cho 
cộng đồng TP.HCM một cách hiệu quả để 
chuyển những vật dụng đã sử dụng nhƣng 
chất lƣợng còn tốt đến các tổ chức phi lợi 
nhuận và ngƣời hƣởng lợi của họ. Bất kì ai 
cũng có thể đóng góp vật dụng, sau đó đội ngũ 
LIN sẽ phân loại và định một mức giá. Toàn bộ 
doanh thu từ việc bán hàng sẽ dùng để trang 
trải chi phí vận hành cửa hàng, phần còn lại sẽ 
đƣợc đầu tƣ vào các chƣơng trình cộng đồng 

của LIN để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện. 
 
Từ nay đến hết năm 2012, LIN sẽ nhận vật dụng quyên góp tại nhiều địa điểm khác 
nhau ở TP.HCM. Hàng tháng, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi bán hàng vào sáng thứ 
bảy. Bất kì ai cũng có thể đến để mua hàng vào ngày này, LIN sẽ tích cực giới thiệu 
cơ hội này đến nhân viên tại các tổ chức phi lợi nhuận địa phƣơng (trong đó nhiều 
ngƣời là tình nguyện viên hoặc có thu nhập thấp) và những ngƣời kém may mắn 
mà họ đang hỗ trợ. Nếu nhận đƣợc sự quan tâm đông đảo, LIN sẽ tìm địa điểm cố 
định để thực hiện hoạt động trao đổi mua bán này thƣờng xuyên hơn từ năm 2013 
trở đi. 

 
Bạn muốn quyên góp vật dụng? 

 
 Địa điểm/ Lịch nhận quyên góp:  

- Quận 1 (Nhà riêng): 12/4E Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng Đa Kao, Q1 
(9g sáng - 5g chiều, thứ hai - thứ sáu)  
- Quận 2 (Doanh nghiệp): OUT-2 STUDIO, 97B Thảo Điền, Q2 (9g sáng -
5g chiều, thứ hai - thứ bảy) 
- Quận Bình Thạnh (Nhà riêng): 54/3 Lê Quang Định, P14 (Bất kì lúc nào!) 

 Hạn chót: Chúng tôi nhận quyên góp cho chƣơng trình thí điểm từ nay đến 
ngày 05/12. Ngày bán hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 06/10. Ngày diễn ra 
chƣơng trình cuối cùng trong năm 2012 là ngày 08/12. 

 
Để biết thêm thông tin về các vật dụng quyên góp, Cửa hàng Cơ hội thứ hai, địa 
điểm, hoặc các hoạt động khác của LIN, xin vui lòng liên hệ với cô Thanh Trúc qua 
email: info@linvn.org hoặc website www.linvn.org.

mailto:info@linvn.org
http://www.linvn.org/
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Yoga dành cho tổ chức phi lợi nhuận lần II/2012 

 
Sáng Chủ Nhật 23 tháng 09 năm 2012, 7 nhân viên tổ chức phi lợi nhuận đối tác 
của LIN đã tham gia lớp học yoga dành cho tổ chức phi lợi nhuận lần II/2012. Dƣới 
đây là một số hình ảnh của lớp học: 
 

 
 
Chân thành cảm ơn công ty Golden Hearts JSC (http://www.ghs.vn/) đã hỗ trợ LIN 
và cộng đồng phi lợi nhuận TP.HCM trong việc mang lại sức khỏe về thể chất và 
tinh thần thông qua lớp học lần II này. 

Trung tâm LIN 

http://www.ghs.vn/
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Hội thảo “Giới và Phụ nữ: mô hình can thiệp tại Việt Nam” 
Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012 

 
Bối cảnh 
Dưới sự tài trợ của tổ chức GFCF cho vòng tài trợ tháng 12/2012, Trung tâm LIN mong 
muốn đem đến cho các tổ chức phi lợi nhuận TP.HCM cơ hội tìm hiểu thêm về vấn đề giới và 
phụ nữ trong bối cảnh của xã hội Việt Nam. 
 
Hội thảo đầu tiên ngày 25/09/2012 đã giới thiệu toàn cảnh những vấn đề liên quan đến 
giới và phụ nữ dưới cái nhìn toàn diện của người làm nghiên cứu và giảng dạy về vấn đề 
này cùng vòng tài trợ cộng đồng của Trung tâm LIN cuối năm 2012. Tiếp theo hội thảo này, 
chúng tôi muốn mang đến các tổ chức phi lợi nhuận hội thảo thứ 2 giới thiệu các mô hình 
can thiệp liên quan đến vấn đề Giới và Phụ nữ tại Việt Nam. 
 
Mục tiêu 

 Nâng cao nhận thức và kêu gọi sự quan tâm đến các vấn đề về giới và phụ nữ đang 
gặp phải; 

 Truyền cảm hứng cho cộng đồng phi lợi nhuận chú ý đến các dự án dành cho phụ nữ 
và trẻ em gái; 

 Giới thiệu các mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng tại Việt Nam liên quan đến phụ 
nữ và giới; 

 Thông tin về Quỹ tài trợ cộng đồng tháng 12/2012 của LIN dành cho các tổ chức đối 
tác. 

 
Thời gian:  08h30 – 11h30 sáng ngày 25 tháng 10 năm 2012  

 
Địa điểm:  Sẽ thông tin cho những Anh/Chị đăng ký tham dự 

 
Người trình bày:  Bà Nguyễn Vân Anh, Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn 

Chủ tịch Hội đồng sáng lập - kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm 
Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị 
thành niên (CSAGA)  

 

Hoạt động tháng tới 
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Họp nhóm Phi lợi nhuận lần III/2012 
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 10 năm 2012 

 
Chủ đề: Kinh nghiệm gây quỹ ở các tổ chức Quốc tế và Trong nước 
 
Mục tiêu: - Giới thiệu cách gây quỹ ở các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước; 

- Chia sẻ kinh nghiệm gây quỹ trong cộng đồng; 
- Thông tin hoạt động phi lợi nhuận tại TP.HCM. 

 
Ngày:   Thứ Sáu, 05 tháng 10 năm 2012 
Thời gian:  Từ 08h30 đến 11h00  
 (buổi họp được thiết kế thân mật bằng hình thức cà phê buổi sáng). 
Người chia sẻ: Bà Đỗ Thị Như Tâm, thành viên Hội đồng Quản trị LIN (Bà có hơn 16 năm 
kinh nghiệm trong công việc phát triển ở Việt Nam với các NGO địa phương và NGO quốc tế) 
 
Địa điểm:  Sẽ thông tin cho những Anh/Chị tham dự. 
Đăng ký:  NPO@LINvn.org  hay điện thoại (848) 3824-6091 (Anh Sơn) 

 

Kêu gọi nộp đề xuất tài trợ 
Quỹ tài trợ cộng đồng LIN 2012 

 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đang kêu gọi đề xuất tài trợ, lên đến 150 
triệu đồng, từ các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) tại TP.HCM và các vùng phụ cận đang hoạt 
động hay có hoạt động với các vấn đề phụ nữ.  
 
Tiêu chuẩn của dự án 

 Địa bàn: TP.HCM và các vùng phụ cận (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Củ Chi, Bến 

Tre,…).  

 Chủ đề: Các vấn đề phụ nữ - giới thiệu và/hay nâng cao hoạt động và dịch vụ đáp 

ứng nhu cầu phụ nữ Việt Nam. 

 Thời gian dự án: Tối đa 1 năm 

 
Ban đánh giá đề xuất tài trợ (tình nguyện) có nhiệm vụ lựa chọn Ba (3) bản đề xuất tốt 
nhất đáp ứng các tiêu chí sau: 
- Đáp ứng: Bản đề xuất phải đáp ứng nhu cầu của phụ nữ trong cộng đồng. 

- Bền vững/ Nhân rộng: Hoạt động can thiệp phải có tiềm năng tạo tác động lâu dài 

đến cuộc sống của đối tưởng thụ hưởng sau khi dự án kết thúc. 

- Sáng tạo: Bản đề xuất phải giới thiệu một sáng kiến mới hay cải thiện sáng kiến mà 

tổ chức đang tiếp tục thực hiện. 

Hạn chót gởi đề xuất là 17 giờ chiều ngày 15 tháng 11 năm 2012.  
 
Xem thông tin chi tiết tại: Kêu gọi Tài trợ Cộng đồng 2012. Tải Bản đề xuất tài trợ 

mailto:NPO@LINvn.org
http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Keu%20goi%20Tai%20tro%20Cong%20dong%20LIN%202012.pdf
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=9&section=npo
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CHƢƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC 
TƢ PHÁP (JPP) 

QUỸ HỖ TRỢ SÁNG KIẾN TƯ PHÁP  
THƯ MỜI NỘP ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ 

(Lần 5) 
  
Chƣơng trình Đối tác Tƣ pháp là Chƣơng trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Đan 
Mạch, Thụy Điển và Liên minh Châu Âu nhằm hài hòa nỗ lực của các nhà tài trợ hỗ trợ 
quá trình cải cách tƣ pháp tại Việt Nam. Thông qua Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tƣ pháp 
(JIFF) – Hợp phần III của Chƣơng trình, Chƣơng trình Đối tác Tƣ pháp hƣớng tới tăng 
cƣờng năng lực cho các tổ chức phi chính phủ, góp phần nâng cao nhận thức về 
quyền, tiếp cận công lý nhằm hỗ trợ cải cách tƣ pháp. Quỹ JIFF hỗ trợ thông qua mời 
và phê duyệt đề xuất dự án hai lần mỗi năm, chƣơng trình kéo dài tới năm 2015. 
 
Các tổ chức thuộc đối tượng được mời nộp đề xuất phải là: 

 Phi chính phủ, phi quốc tế và thành lập vì mục đích phi lợi nhuận  
 Có điều lệ hoặc quy chế hoạt động, đã đăng ký hoạt động trên 1 năm, và có tài 

khoản ngân hàng do hơn 1 ngƣời ký  
(Tổ chức có đề xuất dự án quy mô nhỏ, tổ chức nghiên cứu hoặc truyền thông có thể 
được miễn trừ một số điều kiện trên đây) 

  
Các Lĩnh vực Hỗ trợ chủ yếu: 
Các đề xuất dự án phải hƣớng tới đạt đƣợc ít nhất một trong số bốn lĩnh vực kết quả 
chủ yếu sau đây:  

1.     Tăng cƣờng nhận thức chung về quyền và cơ hội mà hệ thống luật pháp và 
tƣ pháp đem lại 

2.     Tăng cƣờng cơ hội tiếp cận tƣ vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý độc lập 
3.     Nâng cao hiểu biết về cải cách tƣ pháp thông qua nghiên cứu 
4.     Tăng cƣờng đối thoại và chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan tới đẩy 

mạnh cải cách tƣ pháp 
 
Để phù hợp với các chủ đề xuyêt suốt của JPP và chương trình JIFF vào thời 
điểm hiện tại, Những đề xuất dự án sau đây sẽ được ưu tiên: 

1.     Tăng cường khả năng tiếp câṇ tư vấn pháp luâṭ và trợ giúp pháp lý 
cho các nhóm người thiệt thòi; và/hoặc 

2.     Nâng cao hiểu biết về cải cách tư pháp thông qua nghiên cứu; và/hoặc 
3.     Từ các tổ chức phi chính phủ ở ngoài Hà Nội  

  
 Các loại hình hỗ trợ: 
1.     Dự án quy mô nhỏ và dự án nghiên cứu dƣới 280 triệu đồng Việt Nam. 
2.     Dự án quy mô vừa và dự án nghiên cứu từ 280-700 triệu đồng Việt Nam. 
3.     Dự án tài trợ cơ bản tối đa 2,5 tỷ đồng Việt Nam/năm trong tối đa 3 năm. 
4.     Dự án hỗ trợ kỹ thuật và tăng cƣờng năng lực. 
   

Cơ hội tài trợ Phi Lợi Nhuận 



10/16 

Đề xuất dự án viết theo mẫu bằng tiếng Việt gồm bản cứng và bản mềm (in đĩa CD) 
phải đƣợc gửi tới Quỹ JIFF trước 17:00 ngày 2/11/2012 theo địa chỉ: 
  

Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp(JIFF) 
Phòng 708, 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: (04) 39336034/35 | Fax: (04) 39336040 
  

Mọi thông tin chi tiết hƣớng dẫn, tiêu chí và quy trình xét duyệt dự án, mẫu hồ sơ dự án 
có trên trang web: www.jpp-jiff.org.vn. 
  
Nhằm hỗ trợ thông tin và hƣớng dẫn viết đề xuất dự án, Quỹ JIFF tổ chức các cuôc̣ 
họp về Sáng kiến Tƣ pháp tại TP Đà Nẵng ngày 01 và 02/10/2012, tại Đà Lạt ngày 04 
và 05/10/2012, và tại TP Hồ Chí Minh ngày 10 và 11/10/2012 để gặp các tổ chức và 
hƣớng dẫn về cách xây dƣ̣ng đề xuất dƣ̣ án. Tổ chức nào có nhu cầu tham dự đề nghị 
đăng ký với Quỹ JIFF năm (5) ngày trƣớc thời gian hop̣ theo địa chỉ email info@jpp-
jiff.org.vn hoặc gọi về số 0904233923. 
 
 

Kêu gọi tài trợ từ Quỹ Bill & Melinda Gates 
 
Quỹ Bill & Melinda Gates đang nhận các đơn đề xuất tài trợ cho vòng 10 của Grand 

Challenges Explorations, một sáng kiến khuyến khích các giải pháp sáng tạo, mới và 

độc đáo trong việc phát triển và sức khỏe toàn cầu. Cơ quan/Người nộp đề xuất có thể 

có nhiều hay ít kinh nghiệm; đến từ bất cứ đâu; và bất kỳ loại hình cơ quan nào như: 

đại học, cao đẳng, phòng thí nghiệm của chính phủ, viện nghiên cứu, tổ chức phi lợi 
nhuận và các công ty có lợi nhuận. 
 
Bản đề xuất 2 trang được chấp nhận online cho đến hạn chót là ngày 07/11/2012 theo 
các chủ đề sau:  
 
+ Sáng kiến Tiết kiệm lao động cho các Người nữ nông dân mức độ nhỏ; 
+ Các tiếp cận mới trong Hệ thống mô hình, Chẩn đoán, và Thuốc cho việc điều trị các 

bệnh nhiệt đới đặc biệt từng bị quên lãng.  
+ Tiếp cận mới cho các hợp chất trị bệnh sốt rét.  
+ Tài trợ để “Aid is Working. Tell the World”. 
 
Tài trợ ban đầu là 100.000 đô la Mỹ/dự án, các tổ chức phải chứng tỏ có đủ khả năng 

nhận tài trợ lên đến 1 triệu đô la Mỹ. Bản mô tả chi tiết về chủ đề và hướng dẫn nộp dự 

án có thể tìm thấy tại: www.grandchallenges.org/gce 
 
Để biết thêm về chương trình Grand Challenges Explorations và Grand Challenges in 
Global Health, vui lòng xem bản đồ của 813 dự án đã được Quỹ tài trợ trên 49 quốc gia 

tại: www.grandchallenges.org/Pages/GrantsMap.aspx 

http://www.jpp-jiff.org.vn/
mailto:info@jpp-jiff.org.vn
mailto:info@jpp-jiff.org.vn
http://www.grandchallenges.org/gce
http://www.grandchallenges.org/Pages/GrantsMap.aspx
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Tài trợ 100.000 đô la Mỹ (không bắt buộc) từ STARS Foundation 
thông qua Giải thưởng Tác động 

STARS Foundation thông tin cơ hội tài trợ hàng năm 100.000 đô la Mỹ thông 
qua Giải thƣởng Tác động 2013. Đây là tài trợ không bắt buộc và hỗ trợ kỹ thuật 
cho các tổ chức Phi chính phủ trong khu vực Châu Phi-Trung Đông và khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dƣơng đang hoạt động về Sức khỏe, Giáo dục, Phòng chống, 
WASH (Nƣớc và Vệ sinh môi trƣờng) và tập trung vào việc giúp đỡ trẻ em thiệt 
thòi. 

Giải thƣởng Tác động (Impact Award) sẽ chọn 4 tổ chức thắng giải ở mỗi vùng 
(mỗi tổ chức làm việc ở một vấn đề nêu trên). Gói tài trợ bao gồm: 

 100.000 đô la Mỹ tài trợ không bắt buộc; 
 Một gói tƣ vấn và hỗ trợ về PR; 
 Tập huấn về Truyền thông; 
 Một danh mục hình chất lƣợng cao; 
 Một phim trình bày hoạt động của họ; 
 Một tuần tại London, Anh cho những đại diện tổ chức nhận đƣợc Giải 

thƣởng nhằm gặp gỡ các đối tác tiềm năng. 

Hơn nữa, các Giải thƣởng nhỏ hơn sẽ đƣợc quyết định bởi STARS’ Board of 
Trustees cho vòng Runners Up và Rising Stars bao gồm tài trợ không bắt buộc; 
Một gói tƣ vấn và hỗ trợ về PR; Tập huấn về Truyền thông; Một danh mục hình 
chất lƣợng cao; Một phim trình bày hoạt động của họ. Rising Stars sẽ đặc biệt 
khuyến khích các sáng kiến từ STARS nhắm vào việc phát triển dành cho các tổ 
chức làm việc với ngƣời dân chứng minh đƣợc tiềm năng của họ. 

Mỗi tổ chức sẽ đều có lợi ích từ cơ hội làm việc cùng với STARS trong vòng 1 
năm để phát triển kế hoạch của họ đối với các nhà tài trợ tiềm năng. 

Hạn chót đề xuất là ngày 12 tháng 11 năm 2012. 

Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin tại ĐÂY. 

http://www.starsfoundation.org.uk/apply/
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BẠN CÓ BIẾT? 
 
Trong bốn (4) tuần vừa qua, 

LIN đã làm đối tác với 

OneVietnam, một website 

kết nối người Việt Nam trên 
thế giới hỗ trợ các hoạt động 

phát triển cộng đồng tại Việt 

Nam. 
  
LIN đã chấp nhận tham gia 

Thử thách gây quỹ online 

đầu tiên trên OneVietnam. Chúng tôi cần phải gây quỹ bất cứ số tiền nào (thậm chí chỉ là 

1 đô la Mỹ) từ ít nhất 50 người đóng góp (nhà tài trợ) nhằm vượt qua thử thách này để 

tiếp tục gây quỹ cho các dự án đang diễn ra ở LIN. Số tiền này sẽ được sử dụng cho các 

hoạt động nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo tại TP.HCM và nâng cao năng lực cho 

các cá nhân và tổ chức phục vụ nhu cầu cộng đồng. 
 
Và kết quả là chúng tôi không chỉ đạt được yêu cầu của Thử thách đầu tiên này mà còn 

vượt qua mức 50 người đóng góp. Tại OneVietnam, chúng tôi được ghi nhận là một trong 

những tổ chức đứng đầu trong danh sách. 
 
Chúng tôi đã gây quỹ được 1.158 đô la Mỹ 
Chúng tôi nhận khoảng ngân sách này từ 76 nhà tài trợ. 
 
Tất cả khoản tiền này sẽ hỗ trợ cho:  
 

o Hoạt động tư vấn trực tiếp (một-một) cho các tổ chức NPO nhằm xây dựng 

năng lực cho tổ chức; 
o Hội thảo về Kế hoạch kế nhiệm; 
o Cuộc họp nhóm Cố vấn phi lợi nhuận tháng 10 này với chủ đề gây quỹ ở 

các tổ chức NGO quốc tế và trong nước; và 
o Một cổng thông tin cộng đồng NPO online. 

 
LIN chân thành cảm ơn các nhà tài trợ về sự đóng góp này. Tất cả các hoạt động trên sẽ 

không thể diễn ra nếu không có các bạn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục theo dõi, cập 

nhật và hỗ trợ chuyển thông điệp này cho bạn bè trong mạng lưới của mình. 
 
Hỗ trợ LIN tại đây: http://www.OneVietnam.org/lincenter 

Góc nhà tài trợ 

http://www.onevietnam.org/
http://www.onevietnam.org/lincenter
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Làm thế nào để tập hợp một nhóm tiêu điểm 
(……dịch từ bài How to convene a focus group dưới sự đồng ý của Richard Male and 

Associates- RMA) 
 
 

Trong những bước đầu của chương trình 

phát triển thường những phác họa hay ý 

tưởng được lưu hành nội bộ. Nhưng 

cùng với thời gian, khi ý tưởng của 

chương trình lớn mạnh, có ảnh hưởng và 

bắt đầu được chỉ mặt đặt tên, thì cũng là 

lúc nên mang vào đó một nhóm tiêu 

điểm. 

Một nhóm tiêu điểm thường có từ 6-12 
người thuộc các tầng lớp khác nhau và 

có thể giúp bạn quyết định liệu chương trình mới của bạn có chiếm được thị hiếu của 

cộng đồng và mang đến cho bạn sự hiểu biết về cộng đồng mục tiêu của bạn là ai.  Mặc 

dù hầu hết các buổi thảo luận của nhóm tiêu điểm là không chính thức, tuy nhiên bạn vẫn 

luôn nên chuẩn bị một danh sách các câu hỏi quan trọng để giữ cho cuộc thảo luận đi 

đúng hướng. 

Dưới đây là một vài “mẹo” nhỏ khi làm việc với nhóm tiêu điểm: 

1.  Hãy dùng nhóm tiêu điểm để thử nghiệm một chương trình mới, dịch vụ mới hay một 

sản phẩm hoặc khi bạn muốn đánh giá các kết quả. Đây là 2 trường hợp tiêu biểu mà một 

nhóm tiêu biểu có thể mang lại rất nhiều giá trị cho tổ chức của bạn... 

2.  Phải đảm bảo là bạn luôn lên kế hoạch trước. Đây là một bước quan trọng trong tiến 

trình và sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Hãy lên kế hoạch những ai sẽ tham gia nhóm, 

những câu hỏi chính và những mảng nội dung chính là gì, thảo luận nhóm sẽ như thế nào, 

và những chuẩn bị/sắp đặt cần thiết/phù hợp gì. 

3.  Chủ động chọn nhóm tiêu điểm của bạn với các thành viên “thích hợp”. Hãy giữ cho 

số lượng người trong nhóm từ 6-12 người và phải kiểm tra những người này để đảm bảo 

họ đại diện cho những quan điểm khác nhau xung quanh chủ đề chính. 

4.  Tránh phỏng vấn những người là bạn bè của nhau vì dễ lập nên bè phái. Nếu bạn phát 

hiện ra họ là bạn thân khi bạn bắt đầu lập nhóm, hãy tách họ ra. 

5.  Nên dùng câu hỏi mở, không cấu trúc và có xu hướng lôi kéo mọi người vào thảo 

luận. Hãy nhớ luôn giới hạn số lượng câu hỏi không quá 12 câu. 

6.  Nếu trong nhóm có một người trầm tĩnh/ ít nói, hãy cho nhóm nghỉ ngơi chút, sau đó 

gặp riêng người đó để hỏi ý kiến của họ hoặc khuyến khích họ phát biểu ý kiến trong 

nhóm. 

 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://richardmale.com/how-to-convene-a-focus-group/
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7.  Thuê một người trung gian để tập hợp nhóm, hỏi những câu hỏi và giữ cho mọi người 

tập trung. Người trung gian phải có khả năng tổ chức nhóm và phải là người biết lắng 

nghe. 

8.  Phải có thêm một người quan sát khách quan ngồi chung với nhóm để giám sát động 

lực của nhóm và ghi chép lại những phản ứng cũng như trả lời của nhóm. (Trong trường 

hợp có điều kiện, có thể thu xếp cho người đó quan sát tiến trình sau một tấm kính chỉ 

nhìn được một chiều) 

9.  Buổi thảo luận nhóm tiêu điểm chỉ nên kéo dài từ 90-120 phút. Phải luôn giữ cho mọi 

người trong nhóm tập trung vào chủ đề, và phải yêu cầu rõ ràng việc bắt đầu và kết thúc 

đúng giờ. 

10. Một khi buổi thảo luận nhóm tiêu điểm kết thúc, tập trung người trung gian và người 

quan sát lại để cùng làm một bản phân tích với những đề nghị được đưa ra trong vòng 1 

tuần sau khi buổi thảo luận kết thúc. Bạn sẽ cần phải đưa ra thời hạn báo cáo ngắn như 

vậy để đảm bảo thông tin là mới và cập nhật. 

 
 

LIN đón chào thành viên mới 
 

 

 
Tôn Thọ Đăng Khoa, hiện đang theo lớp 

học về ngành công tác xã hội tại trường Đại 

Học Mở TP.HCM. Trước đây, Khoa từng 

làm việc trong ngành tổ chức sự kiện, một 

công việc năng động. Sau khi rời khỏi 

ngành tổ chức sự kiện, song song với việc 

học, Khoa tham gia các hoạt động thiện 

nguyện ở nhiều tổ chức khác nhau và luôn 
mong muốn có cơ hội được tham gia vào 

lĩnh vực phát triển cộng đồng.  
 
Đăng Khoa gia nhập vào đội ngũ của LIN, 
trong vai trò điều phối viên dịch vụ Tư vấn 

Từ thiện Chiến lược, nơi sẽ giúp Khoa tiếp 

cận được một tầm nhìn hoàn toàn mới về 

phát triển cộng đồng ở Việt Nam. 
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Chiêu sinh khóa tập huấn 
“Kỹ năng viết dự án vận động tài trợ”  

 
Bạn là ngƣời năng động muốn có nguồn kinh phí hỗ trợ cho cộng đồng? 
Bạn là ngƣời có nhiều ý tƣởng sáng tạo muốn triển khai giúp ích cho cộng đồng? 
Bạn là ngƣời đam mê các hoạt động hƣớng đến cộng đồng? 
Bạn là ngƣời là ngƣời đang thực hiện dự án, muốn thấy dự án đƣợc tiếp tục? 
Bạn là ngƣời muốn triển khai dự án theo cách phát triển bền vững? 
Nếu câu trả lời cho tất cả của bạn là CÓ! Hãy để chúng tôi GIÚP ĐỠ bạn. 
 

I. Thông tin về khóa học 
Thời gian: Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012 
Địa điểm: TP.HCM 
Tập huấn viên: Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và 

Phát triển Cộng đồng Tƣơng Lai 
 

II. Học phí: Giá hữu nghị 800.000đồng/khóa học 3 ngày (bao gồm học phí, photo tài 

liệu, học cụ và bánh nƣớc giải lao) 
 

III. Đối tượng tham gia: Sinh viên, thành viên 
các đội nhóm, câu lạc bộ, các đơn vị, tổ 

chức xã hội Việt Nam. 
 

IV. Mục tiêu khóa học: Sau khi hòan thành 
khóa học, tham dự viên có thể: 

o Phát triển một dự án theo khung hợp lý  
o Xây dựng một bản đề nghị dự án theo một 

cấu trúc thuyết phục 
 

V. Tập huấn viên: Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Tƣơng Lai là ngƣời có 

kinh nghiệm gần 20 năm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài 

nƣớc. Ông Hải là ngƣời đã viết nhiều dự án vận động tài trợ thành công từ các nhà 

tài trợ nhƣ: World Bank, Target, Cabaret, JIFF, HSBC, Asia Foundation, CSIP… 
Trong quá trình tập huấn ông Hải luôn biết cách ứng dụng các bài học thực tế lồng 

vào các kiến thức cơ bản để giúp học viên dễ dàng thực hành các kỹ năng. Bên 

cạnh đó áp dụng các phƣơng pháp giáo dục chủ động nhằm tạo đƣợc sự tham gia 

của học viên cũng là thế mạnh của ông Hải. Vì vậy lớp học luôn sinh động và hấp 

dẫn ngƣời học. 

ĐỂ GHI DANH XIN LIÊN HỆ 
Mr Tƣ, Trung tâm Tƣơng Lai, số 413 

Hai Bà Trƣng, P.8, Q.3, TP.HCM 

(Cổng sau). 
Tel: 0985391074 - (08) 38203916 
Email: dinhtu@tuonglaicentre.org  
Website: www.tuonglaicentre.org  
Hạn chót đăng ký: 16/10/2012 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 

mailto:dinhtu@tuonglaicentre.org
http://www.tuonglaicentre.org/
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