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

Sự kiện Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2015

Chào những nguời bạn thân mến của LIN!
Đã bao giờ bạn quan tâm đến môi trường và muốn
trở thành nguời thực hành lối sống xanh hàng ngày?
Đã bao giờ bạn từng muốn tham gia lựa chọn dự án
phi lợi nhuận giải quyết các vấn đề xã hội trong chính
cộng đồng bạn sinh sống nhưng chưa có cơ hội thực
hiện?
Hay bạn đang tìm kiếm một sân chơi Trung Thu thân
thiện với môi trường cho con mình?
Ngày 26/9 này, hãy dành tặng bản thân, đồng
nghiệp, bạn bè và gia đình bạn một chiều thứ 7 đầy
những trải nghiệm XANH với sự kiện Cộng đồng Rút
Ngắn Khoảng Cách: Trái tim Xanh do LIN tổ chức.
Trên sân khấu chính, 3 tổ chức phi lợi nhuận
CHANGE, DCOH và ECO Vietnam Group sẽ lần luợt
trình bày dự án bảo vệ môi trường. Bạn cùng 400
khách tham gia khác sẽ bình chọn mức tài trợ cho mỗi
dự án.
Xen kẽ phần trình bày dự án, những cá nhân đang
thực hành lối sống xanh và chuyên gia về môi
trường sẽ chia sẻ kinh nghiệm để bạn có thể bảo vệ
môi trường trong cuộc sống hàng ngày.
Ở khu vực các gian hàng, bạn sẽ đuợc: học cách làm
vật dụng từ vật liệu tái chế, làm khu vuờn mini, mua
sắm vật dụng giá rẻ, vẽ tranh, làm lồng đèn Trung
Thu, thực hiện thử thách bảo vệ môi trường, tham gia
bốc thăm may mắn…

Vé tham gia sự kiện đang
được bán tại Ticket Box
với 2 mức giá:

Đội ngũ LIN và các tình nguyện viên tâm huyết đang
từng bước chuẩn bị cho sự kiện thường niên lớn nhất
trong năm. Chúng tôi rất mong sẽ đuợc đón tiếp bạn
tại sự kiện năm nay.

200.000 VND/phổ thông
50.000 VND/sinh viên.
Mua vé ngay tại đây

Thân mến,
Trần Vũ Ngân Giang
Giám đốc điều hành
Mandala Night: Đêm kết nối TNV chuyên môn tháng 9

Tối 22/9, sự kiện kết nối dành cho tình nguyện viên
chuyên môn - Mandala Night sẽ trở lại.
Tham gia Mandala Night tháng này, LIN sẽ kết nối
các TNV có cùng chuyên môn (thiết kế, dịch thuật,
marketing, kế toán…) thành những vòng tròn nhỏ
để cùng trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến nhằm phát
huy tốt nhất chuyên môn của mình trong linh vực
tình nguyện.

Để đăng ký, mời bạn:
Gửi thông tin họ tên, nơi
công tác/trường học, số
điện thoại liên lạc của bạn
đến volunteer@linvn.org
LIN sẽ thông báo địa điểm
tổ chức cho các bạn đăng
ký thành công.

Sau đó, mỗi nhóm sẽ đuợc kết nối với các tổ chức
PLN đang có nhu cầu tuyển TNV cùng chuyên môn
đó.
Mandala Night do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng
đồng LIN tổ chức với sự tài trợ của Chuong trình
Tình nguyện Liên Hiệp Quốc (UNV).

Hội thảo: Văn hóa tổ chức - Vai trò trong quản trị chuyển đổi
và chuẩn bị lực lượng kế thừa
Bạn có đang loay hoay định hình tính cách cho tổ
chức phi lợi nhuận của mình?
Bạn có đang mơ hồ giữa những yếu tố cấu thành
văn hóa tổ chức?

Để đăng ký, mời bạn:
Gửi tên đầy đủ của bạn,
email, điện thoại và tên tổ
chức bạn đang công tác
đến volunteer@linvn.org
trước 17h ngày 7/9/2015.

Bạn đã thực sự hiểu hết vai trò của văn hóa tổ chức
trong quản trị chuyển đổi và xây dựng lực lượng kế
thừa?
Hội thảo này chính là cơ hội để bạn thảo luận và
trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực về những
câu hỏi trên!
Chị Nguyễn Thị Bích Tâm – Phó Giám Đốc TT Nâng
Cao Năng Lực Cộng Đồng CECEM sẽ là tình nguyện
viên chuyên môn điều phối chương trình.

Tối 27/8, đêm bán kết chiến dịch Rút
Ngắn Khoảng Cách vì Môi trường 2015 đã
diễn ra tại Đại học Hoa Sen.
Trong 6 dự án vào bán kết, dự án Công
viên góc phố của tổ chức DCOH là dự án
được khán giả bình chọn nhiều nhất với
43/124 phiếu bình chọn.
Hai dự án được ban chuyên gia lựa chọn
là Trại khí hậu của tổ chức CHANGE và
dự án Vì môi trường của tổ chức ECO
Vietnam Group.
Ba dự án này sẽ tiếp tục chuẩn bị cho
phần thuyết trình trong sự kiệnCộng đồng
Rút Ngắn Khoảng Cách (vòng chung kết)
sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tại ĐH
KHXH&NV TPHCM.
Đọc thêm

Cà phê sáng PLN:
KINH NGHIỆM GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG CỦA CHIẾN DỊCH 100GREENDAYS
”Đây là một hình thức hợp tác cùng chiến thắng (win-win). Tôi hoàn toàn tin tưởng là các tổ
chức PLN khác cũng có thể dựa vào hoạt động gây quỹ chia sẻ trong hội thảo này để sáng
tạo thêm các chiến dịch gây quỹ cho tổ chức của họ”, anh Phạm Trường Sơn - Phó Giám đốc
Trung tâm LIN chia sẻ.
Đọc thêm

160 TNV CHUYÊN MÔN THAM GIA
MANDALA NIGHT THÁNG 8
Tối 25/8, sự kiện Mandala Night đầu tiên
đã diễn ra tại Grain by Luke Nguyen.

VÒNG TRÒN LÃNH ĐẠO 2015
CHIA SẺ ĐỒNG ĐẲNG

Gần 160 khách tham gia. sự kiện đã
cùng trao đổi với nhau về TNV chuyên
môn khác TNV phổ thông thế nào? và
TNV chuyên môn có thể đóng góp cho
cộng đồng ra sao?

Sáng ngày 29/8, 10 thành viên tham gia
chương trình Vòng tròn lãnh đạo của LIN đã
có buổi họp mặt chia sẻ đồng đẳng về chủ
đề "Cùng hợp tác phát triển các tổ chức phi
lợi nhuận".

Mời bạn xem video tổng hợp về sự kiện
tại đây:

Chủ đề này đã được chọn thông qua một
cuộc khảo sát nhỏ 15 thành viên tham gia
Vòng tròn lãnh đạo năm 2015.
Đọc thêm

MANDALA NIGHT VIDEO

Linda Loose là tình nguyện viên chuyên môn tuyệt vời
và có tinh thần trách nhiệm cao nhất mà tôi từng gặp!
“Cô gái Hà Lan”, Linda Loose, gia nhập LIN vào tháng 12 năm
2014 với vai trò là một tình nguyện viên phụ trách việc phát
triển hệ thống thông tin của LIN thông qua CiviCRM và Google
Drive.
Là một người tỉ mỉ, chi tiết và luôn hướng đến kết quả tốt nhất
trong công việc, Linda lên kế hoạch cụ thể cho các đầu mục
công việc và thực hiện chúng một cách hiệu quả và rất có
trách nhiệm.
Nhờ Linda mà giờ đây tất cả tài liệu của LIN đã được sao lưu
và tải lên Google Drive, nhân viên LIN vì vậy có thể làm việc ở
bất kỳ đâu.
CiviCRM là dự án thành công nhất của Linda tại LIN, với hơn
7000 địa chỉ liên lạc được cập nhật và phân loại.
Với những ai đã từng làm việc với Linda, tôi tin họ đều sẽ
yêu quý nụ cười rạng rỡ của bạn ấy. Riêng nhân viên LIN
thì cảm thấy thật may mắn khi có được sự hỗ trợ của Linda
trong việc sắp xếp hệ thống thông tin của tổ chức.
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người phụ nữ
tuyệt vời này!
Thanh Phúc,
Nhân viên điều phối tình nguyện viên

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
 Nguyen Quang Anh
 Nguyen Ha Mi

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
Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách 2015:
 Nguyen Thi Lai
 Dang Thi Thanh Van
 Nguyen Thi Le Hien
 Dinh Tran Thao My
 Nguyen Thi Ngoc Bich
 Do Hong Lien
 Nguyen Thi Ngoc Ha
 Ho Quang Minh
 Nguyen Thi Thanh Tra
 Jean Gabriel
 Nguyen Thoai Truc Uyen
 Jessica Schmit
 Nguyen Thuy Lien
 Le Duy Anh
 Nguyen Thuy Trang
 Le Minh Tam
 Nguyen Tran Anh Tuan
 Lam Trung Quan
 Nguyen Truong Bao Khuyen
 Nguyen Ngoc Tu Tran
 Nguyen Van Anh
 Nguyen Thi Van Anh
 Phuong Vu
 Nguyen Thuy Lam Uyen
 Ton Nu Quynh Nhu
 Nguyen Tran Phuong Uyen
 Tran Le Anh Nga
 Nguyen Truong Nhat Quang
 Tran Ngoc Thanh
 Nguyen Viet Nga
 Tran Sy Son
 Nguyen Vu An
 Tran Thi Quynh My
 Phan Bao Khuyen
 Tran Thi Thu Huong
 Thai Nhat Ha
 Tran Thi Thuy Vy
 Tran Thi Yen Phuong
 Trinh Dinh Minh
 Trinh Thai Bao
Website Philoinhuan và LIN ơi, Mình đi  Viet Nguyen
đâu?
 Diep Phuong Dong
 Do Quang Vu
 Duy Nguyen
 Nguyen Thi Giang
 Truong Minh Tri
 Vo Minh Tri

Cá nhân tài trợ cho
Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách(VND)


























CanCham
Horizon Capital
Minh My Software Co. Ltd (MMSoft)
Dennis Berg
Ms. Dana RH Doan
Ms. Dao Le Duyen
Ms. Duong Phuong Hanh
Ms. Duong Thi Hanh
Ms. Le Thanh Tam
Ms. Le Thi Thanh Dung
Ms. Le Thuy Duong
Ms. Nguyen Thuy Linh
Ms. Ngo Thi Van Nga
Ms. Nguyen Khanh Dung
Ms. Nguyen Thi Tuyet Anh
Ms. Ngo Quynh Nhu
Ms. Thao Nguyen
Ms. Tran Ngoc Tu Tran
Ms. Tran Thi Thuy Vy
Ms. Tran Thu Tham
Ms. Tran Vu Ngan Giang
Ms. Vu Thi Quynh Giao
Ms. Vuong Ngoc Vy Van
Ms. Vuong Thao Vy

Cá nhân tài trợ cho
Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách(USD)





Ms. Karen Schmit
Dinh Minh Anh
Thuyen Vu

Doanh nghiệp tài trợ cho Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách 2015

1. Trường Tình Thương Thánh Giuse
2. Thực Phẩm hữu cơ Việt Nam
3. Trung tâm Hỗ trợ & Phát triển Cộng đồng Ánh Dương
Website PhiLoiNhuan.org là danh bạ trực tuyến 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.
Đăng ký tại đây ngay hôm nay để sở hữu trang thông tin riêng cho tổ chức, câu lạc bộ,
đội/nhóm của bạn.

