
 BUỔI TRAO ĐỔI VỀ TÀI TRỢ CHIẾN LƯỢC HIỆN ĐẠI  

“Mỗi xã hội đều có những truyền thống và cách làm 

từ thiện của riêng mình… [nhưng] những cách làm 

đó cần được hiện đại hóa. Trao đổi với những xã hội 

khác có thể giúp chúng ta mở rộng quy mô và đa 

dạng hóa các cách, phương thức và quy trình của 

việc cho đi để mang lại một tác động lớn hơn.” 

                                Xem thêm 
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Trung tâm LIN đang tìm kiếm ứng viên cho 

vị trí Trợ lý Quản lý. Hạn chót nhận hồ sơ 

là ngày 15/10/2014. 

HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 

Cà phê sáng NPO + Nhóm làm việc phát triển  
năng lực NPO, 16/10/2014 

Ăn trưa với nữ doanh nhân thành đạt, 
17/10/2014 

Cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai, 19/10/014 

Lễ trao giải CPI, 22/10/2014 

Ngày Tư vấn LIN, 31/10/2014 

Thông tin sẽ được gửi đến email của các tổ chức. 

NÂNG CẤP TRANG WEB 
PHI LỢI NHUẬN 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN trân trọng 

gửi đến các tổ chức phi lợi nhuận thông tin về vòng 

tài trợ cuối năm 2014 của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn 

Khoảng Cách. Ngân sách tài trợ lên đến 50 triệu 

đồng/1 dự án, dành cho dự án có thời gian thực hiện 

tối đa 1 năm tại TP.HCM hoặc khu vực lân cận. Xem 

bản kêu gọi đề xuất dự án. 

ICS tổ chức chiến dịch Spirit Day  

SDTC chiêu sinh khóa "Phân tích số liệu và viết báo cáo dự án" 

CED tổ chức hội thảo “Trẻ Khiếm thính và Tiềm năng học nói”   

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

Đọc bài viết Bridge the Gap - những chia sẻ của chị Dana Đoàn về đóng góp 
cộng đồng ở Việt Nam trên Tạp chí Ơi Việt Nam số ra tháng 9. 

CHIA SẺ  

THÔNG TIN 

 QUỸ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH KÊU GỌI ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ  VÒNG 3—2014 

 10.2014 

Chúng ta giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương. 

Khách mua hàng tại cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai. Ảnh: Quang Trầm 

THÔNG BÁO TỪ CỬA HÀNG 

CƠ HỘI THỨ HAI  

Ngày 19/10, cửa hàng Cơ Hội Thứ Hai sẽ tổ 

chức buổi bán hàng dành riêng cho nhân viên, 

TNV và người hưởng lợi của các NPO đối tác. 

Chúng tôi sẽ gửi thông báo trong tuần sau.  

Đây là buổi bán hàng cuối cùng của cửa hàng. 

LIN chân thành cảm ơn sự ủng hộ của cộng 

đồng dành cho Cơ Hội Thứ Hai trong 2 năm 

qua. Mô hình này sẽ được chuyển giao cho 

một số NPO khác. Khi có thông tin chính thức, 

LIN sẽ thông báo để cộng đồng có thể tiếp tục 

mua sắm và đóng góp.   

Vừa qua, trang web Phi Lợi Nhuận đã nâng cấp 
và bổ sung một số tính năng hỗ trợ các tổ chức 
cập nhật thông tin thuận tiện hơn cũng như 
quảng bá các tổ chức nhiều hơn trên trang chủ. 
Xem thêm 

Đăng ký tham gia Phi Lợi Nhuận tại đây. 

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/318-buoi-trao-doi-song-phuong-ve-tai-tro-chien-luoc-hien-dai
http://linvn.org/images/JD-Assistant-to-Management-Team-Sep14.pdf
http://linvn.org/images/JD-Assistant-to-Management-Team-Sep14.pdf
http://linvn.org/images/Narrow_the_gap/Keu-goi-de-xuat-tai-tro-Rut-Ngan-Khoang-Cach-vong-3-2014.pdf
http://philoinhuan.org/npo/index/ics-equal-rights-for-lgbt-people-in-vietnam
http://sdtc.tdt.edu.vn/index.php/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-cong-dong/537-thong-bao-chieu-sinh-khoa-hoc-phan-tich-so-lieu-va-viet-bao-cao-thang-9-2014
http://philoinhuan.org/npo/index/center-for-research-and-education-for-the-deaf-and-hard-of-hearing
http://linvn.org/images/Media/Bridge-the-Gap-OiVietnam-Sep2014.pdf
http:/linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/317-thong-bao-ve-viec-nang-cap-trang-phi-loi-nhuan/Untitled-115.jpg
http://philoinhuan.org/join


Tầm nhìn  

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG LIN 

Một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, 

tất cả mọi người đều được tôn trọng 

Sứ mệnh Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức 

phi lợi nhuận địa phương, tình nguyện 

viên chuyên môn và nhà tài trợ - những 

người cam kết xây dựng cộng đồng 

vững mạnh.  

Chúng ta giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương 

www.linvn.org 

là tổ chức chuyên trách hỗ trợ nền tảng cho các đơn  

Thông tin liên lạc 

Địa chỉ: 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08-3512-0092 

Email: info@linvn.org 

vị, cá nhân phi lợi nhuận và các nhà từ thiện trong phạm vi nội thành và các vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, LIN tạo nên một cầu nối mà thông 

qua đó những nhà hảo tâm có thể đóng góp kinh nghiệm, hiểu biết và năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận. Với 

nỗ lực giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương, LIN hướng tới môi trường nhân đạo năng động, hiệu 

quả và tăng cường sức mạnh cho cộng đồng địa phương.  

www.linvn.org 

Cảm ơn các nhà tài trợ cho Quỹ và Sự kiện  

Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2014! 

Xem danh sách tại đây 

Trung tâm LIN chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cá nhân và doanh nghiệp đã ủng hộ LIN  

trong tháng Chín vừa qua! 

Và các bạn tình nguyện viên đang hỗ trợ các hoạt động của LIN! 

Xem danh sách tại đây 

Nhấp chuột vào hình để xem video tổng kết sự kiện cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2014—

Hãy giơ tay vì giáo dục! 

http://www.linvn.org
http://linnarrowthegap.org/vn/donate/index.html
http://linvn.org/vi/ve-lin/doi-ngu-lin/thuc-tap-va-tinh-nguyen-vien
http://youtu.be/evwzYNeZTHs

