“Giúp người địa phương
đáp ứng nhu cầu địa phương”

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Cố Vấn, tôi vui mừng thông báo cô Trần Vũ
Ngân Giang sẽ thay tôi đảm nhận vai trò Giám Đốc Điều Hành từ tháng 8/2015.
Từ khi LIN thành lập vào năm 2009, tôi đã hỗ trợ LIN trong vai trò tình nguyện, bán thời
gian. Nay đã đến lúc LIN cần một người lãnh đạo chuyên nghiệp, tận tình, dành toàn thời
gian để điều hành tổ chức. Đội ngũ LIN vui mừng khi cô Giang đồng ý gia nhập LIN; với
vai trò là thành viên Hội Đồng Quản Trị và Cố Vấn Pháp Lý của mình, tôi sẽ tiếp tục hỗ
trợ cô ấy thực hiện sứ mệnh của LIN.
Qua đây, cô Giang cũng có lời chào gửi đến các bạn.

Ngô Quỳnh Như

Mến chào các nhà tài trợ, đối tác, và những người bạn của
LIN!
Tôi tên Trần Vũ Ngân Giang và tôi vui mừng gia nhập Trung
tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN với vai trò Giám Đốc
Điều Hành từ tháng 8/2015.
Đầu tiên, xin chân thành cám ơn sự hợp tác, đầu tư, và đóng
góp của các bạn dành cho LIN từ trước đến nay, và hy vọng
sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới.
Chắc hẳn có nhiều người chưa biết tôi, tôi đã làm việc gần 8
năm với vai trò Trưởng phòng Chương trình của tổ chức
Saigon Children’s Charity (SCC), một tổ chức Phi chính phủ Quốc tế hoạt động ở Việt
Nam. Trước đó, tôi đã làm 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh. Qua thời gian đồng hành với
SCC, tôi nhận ra làm về Phát triển là đam mê lớn nhất mà tôi muốn dành trọn năng
lượng, nỗ lực, sự tập trung và cam kết của mình.
Tôi đã dõi theo các hoạt động của LIN từ những ngày đầu thành lập, và có lẽ nhiều người
có cùng nhận định giống tôi: tôi thấy thu hút và ấn tượng với những việc làm chuyên
nghiệp, sáng tạo, và hiệu quả mà LIN đang tạo ra trong cộng đồng.
Tôi thấy mình thật may mắn và vinh dự có cơ hội cùng làm việc với một đội ngũ cam kết,
năng động, và đáng tin cậy ở LIN. Và tôi thật sự hào hứng, mong muốn nhân cơ hội này
để được hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, các nhà tài trợ, và các tình nguyện
viên chuyên môn, những người tâm huyết và mong muốn xây dựng cộng đồng vững
mạnh.
Tôi mong đợi được biết các bạn và có cơ hội làm việc với tất cả các bạn trong thời gian
tới!
Thân mến,
Trần Vũ Ngân Giang

Đêm bán kết chiến dịch RNKC 2015 vì Môi
Trường sẽ diễn ra từ 18g30 đến 21g ngày
27/08/2015 tại Đại học Hoa Sen (Số 8
Nguyễn Văn Tráng, Q.1).

Sự kiện Mandala Night đầu tiên là nơi
để tình nguyện viên (TNV) chuyên
môn trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm
và tìm kiếm cơ hội tình nguyện với 6
tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Môi
Trường tại TP.HCM.

Tại sự kiện, lần lượt 6 tổ chức vào vòng
bán kết sẽ trình bày ý tưởng dự án, nghe
phản hồi từ ban chuyên gia và trả lời câu
hỏi phản biện từ khán giả.

Sự kiện diễn ra vào lúc 18 giờ, ngày
25/8/2015.

Cuối chương trình, khán giả sẽ bình chọn
một dự án và Ban chuyên gia sẽ chọn hai
dự án vào vòng chung kết.

Để đăng ký tham gia, bạn vui lòng
gửi email đến volunteer@linvn.org.
LIN sẽ email thông báo địa điểm đến
các cá nhân đăng ký thành công.

Mời bạn email đến thaovy@linvn.org để
mua vé tham gia chương trình.

Mùa hè này, Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách của LIN đặt mục tiêu gây quỹ từ nay đến
25/9 là 15.000 USD. Hiện LIN đã thuyết phục được doanh nghiệp tài trợ 10.000 USD.
Chúng tôi cần thêm 5.000USD (khoảng 100 triệu VND) nữa từ các cá nhân.
Bạn có sẵn sàng góp 100.000 VND/ 10USD/ €20 vào Quỹ ngay hôm nay?

Tài khoản nước ngoài có thể đóng góp thông qua GlobalGiving. Thông tin về dự
án của LIN được đăng tại: Vietnam, Our Hearts Beat Green for the Environment
Tài khoản trong nước có thể đóng góp trực tuyến tại đây: Đóng góp
Chia sẻ thông tin này đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp

“Đôi khi ngôn ngữ không thể hiện hết điều mình
muốn nói...Đôi khi mình chỉ cần ôm người ấy một cái
thật chặt là đã truyền hết thông điệp của mình”
Đó là một trong rất nhiều cách đưa 33 chuyên viên
nhân sự và 11 đại diện tổ chức PLN đến làm quen và
thấu hiểu nhau trong buổi Gặp gỡ & Kết nối của
chương trình Sáng Kiến vì Cộng đồng
2015.

Tháng 7 vừa rồi, LIN có một gian hàng giới thiệu
chiến dịch 100GreenDays tại Phiên Chợ Xanh - Saigon
Green Fair. Hôm đó, LIN đã mời các bạn tham quan
cùng cam kết sẽ chăm sóc cây xanh hoặc cắt giảm khí
thải 7 ngày sau đó.
Một anh tham gia gian hàng đã hỏi LIN thế này:

"Làm sao LIN đảm bảo anh sẽ thực hiện hành động
này, nhiều người hứa mà chưa chắc làm đâu nha."
LIN đã trả lời anh ấy thế nào? Mời bạn

“Tôi nhận thấy đã đến lúc các tổ chức NPO cần phải
thay đổi để hoạt động một cách chuyên nghiệp và bài
bản, chứ không chỉ làm việc dựa trên lòng nhiệt tình
và mong muốn cống hiến xã hội”
- Nguyễn Thủy Tiên (Mạng lưới ung thư vú Việt Nam)
Thủy Tiên, một trong các lãnh đạo trẻ của tổ chức
PLN tham gia Vòng Tròn Lãnh Đạo 2015 còn nhận ra
điều gì nữa sau khi gặp gỡ các Star-up?

Jean Gabriel bắt đầu thực tập tại LIN từ tháng 5 đến
tháng 8 năm 2015. Trong suốt 3 tháng làm việc, Jean đã
hỗ trợ LIN rất nhiều trong việc thiết kế các sản phẩm
truyền thông.
Và đây là những chia sẻ từ Vương Thảo Vy - Nhân viên
làm việc trực tiếp với Jean trong thời gian qua.
“Tháng 4/2015, đội ngũ LIN vốn “âm thịnh dương suy” đã vô cùng hào hứng khi
nhận được tin sắp có một anh bạn người Pháp đang theo học thạc sỹ về tư duy sáng
tạo đến thực tập cho Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách của LIN.
Tháng 5, Jean Gabriel gia nhập LIN! “Làn gió Paris” đã mang đến một sức sống mới
cho cả văn phòng. Anh bạn vừa mang phong cách của một quý ông Frăng xê chính
hiệu với mái tóc vàng hoe bồng bềnh, cử chỉ từ tốn, vừa có những suy nghĩ độc đáo
như kiểu “one – two – tree, race! (thay vì “three”) khi bạn được giao thiết kế một
poster chủ đề môi trường.
Jean Gabriel chuyên môn về tư duy sáng tạo, nghĩa là sẽ cung cấp ý tưởng để người
khác thiết kế hoặc thực hiện chương trình. Thế nhưng do dàn nhân lực mỏng manh
của LIN thiếu đi vị trí nhân viên thiết kế toàn thời gian nên từ ngày vào LIN, bạn đã
được phát triển thêm một chuyên môn: thiết kế đồ họa.
Những thiết kế ban đầu của Jean Gabriel còn mang tính sơ khởi và cần phải chỉnh
sửa nhiều lần. Có những ngày bạn phải ngồi cùng với người điều phối chương trình
đến tận 7- 8 giờ tối chỉ để hoàn thành một khung thông báo chủ đề của chiến dịch.
Dần dà những bản thiết kế của bạn ngày càng đẹp hơn, tinh tế hơn, có khi bản thảo
đầu tiên chỉ cần chỉnh sửa một hai lần đã được đăng tải.
Tháng 8, này Jean Gabriel chia tay LIN, chia tay Việt Nam, nhưng dấu ấn của bạn
qua những hình ảnh thiết kế chủ đề tuần của chiến dịch 100GreenDays, những tấm
nhật ký ngày xanh xinh xắn cho trẻ khó khăn hay những bài ca lãng mạn về kinh đô
ánh sáng sẽ luôn ở lại cùng chúng tôi.
Cảm ơn và hẹn ngày gặp lại, Jean Gabriel!”
Thảo Vy
Những sản phẩm thiết kế của Jean:

Hỗ trợ vận hành trung tâm LIN:
 Betsye Moon Park
 Dana Doan
 Graeme Alexander
 Le Thi Oanh
 Linda Loosie
 Linh Chu
 Nguyen Bao Ngoc
 Nguyen Thi Thuy Tien
 Toan Vu
 Tran Thanh Trung
Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách 2015:
 Chiem Thuy Trang
 Dang Thi Thanh Van
 Dinh Tran Thao My
 Do Hong Lien
 Ho Quang Minh
 Huynh Thi Thu Trang
 Jean Gabriel
 Jessica Schmit
 Le Duy Anh
 Le Minh Tam
 Le Phuong Bao
 Le Trung Quan
 Nguyen Ngoc Tu Tran
 Nguyen Thao Linh
 Nguyen Thi Thanh Binh
 Nguyen Thi Van Anh
 Nguyen Thuy Lam Uyen
 Nguyen Tran Phuong Uyen
 Nguyen Truong Nhat Quang
 Nguyen Viet Nga
 Nguyen Vu An
 Nguyen Xuan Hoang
 Pham Kieu Tram
 Phan Bao Khuyen
 Phan Hoang Mai
 Quynh
 Thai Nhat Ha
 Tran Thi Yen Phuong
 Vu Thi Ha

Website Philoinhuan và LIN ơi, Mình
đi đâu?
 Diep Phuong Dong
 Do Quang Vu
 Duy Nguyen
 Nguyen Thi Giang
 Truong Minh Tri
 Vo Minh Tri
Sáng kiến vì cộng đồng 2015:
 Bui Duc Liem
 Che Thi Thu Thao
 Dao Le Duyen
 Lam Ngoc Anh
 Le Minh Triet
 Mr. Edwards Tran
 Mr. Matthieu Ghins
 Ngo Thi Bich Nga
 Nguyen Bich Thuan
 Nguyen Duc Quy
 Nguyen Lien Kha
 Nguyen Thanh Nga
 Nguyen Thi Kim Ly
 Nguyen Thi Lai
 Nguyen Thi Le Hien
 Nguyen Thi Ngoc Bich
 Nguyen Thi Ngoc Ha
 Nguyen Thi Thanh Tra
 Nguyen Thoai Truc Uyen
 Nguyen Thuy Lien
 Nguyen Thuy Trang
 Nguyen Tran Anh Tuan
 Nguyen Truong Bao Khuyen
 Nguyen Van Anh
 Phuong Vu
 Ton Nu Quynh Nhu
 Tran Le Anh Nga
 Tran Ngoc Thanh
 Tran Sy Son
 Tran Thi Quynh My
 Tran Thi Thu Huong
 Tran Thi Thuy Vy
 Trinh Dinh Minh
 Trinh Thai Bao
 Viet Nguyen

Cá nhân ông Ho Si Hai Nguyen, bà Lam Quynh Anh và các đơn vị sau đã tài trợ cho
các hoạt động cộng đồng trong tháng 7/2015:

Nhóm Sáng Tạo Trẻ Bến Tre
Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên
Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng
Mái ấm Truyền Tin
Jizo Guardian
Là các tổ chức mới gia nhập website PhiLoiNhuan.org trong tháng 7 vừa qua. Đội ngũ quản
trị website Philoinhuan.org sẽ hỗ trợ các tổ chức PLN thành viên tiếp cận nguồn tình nguyện
viên, nhà tài trợ tiềm năng trong mạng lưới đối tác của LIN.
Tổ chức PLN, câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện có thể đăng ký tham gia trang web tại đây.

