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

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Trong Bản tin Nhip Cảu
so nảy:

Trang 1-2
Thông điệp
từ Giám đốc Điều hành

Chào những người bạn, đối tác của LIN,
Hai tháng qua là khoảng thời gian bận rộn nhưng vô cùng thú vị với đội ngũ LIN!
Chúng tôi đã may mắn là một trong 4 tổ chức phi lơi lợi nhuận (PLN) tại TP.HCM
được hỗ trợ dịch vụ tư vấn tình nguyện (Pro-bono) từ nhóm quản lý của tập đoàn
FedEx (FedEx Global Leadership Corps). Kết nối LIN với FedEx là Pyxera Global, một
tổ chức hoạt động tương tự LIN, hỗ trợ các tổ chức PLN phát triển năng lực thông
qua kết nối TNV chuyên môn với các tổ chức PLN trên toàn cầu.

Trang 2-3
Thông tin dành cho
tổ chức Phi lợi nhuận
(PLN)

Trang 4
Thông tin dành cho
nhà tài trợ

Sau ba tuần làm việc, các tình nguyện viên (TNV) FedEx đã cung cấp cho đội ngũ
LIN những công cụ, kỹ thuật và hướng dẫn rất thực tế không chỉ trong công việc
hằng ngày (như phối hợp làm việc nội bộ, quản trị tổ chức và giới thiệu về LIN) mà
còn trong những chiến lược dài hạn cho sự phát triển giữa LIN và các đối tác như
nhà tài trợ, chính phủ.
Điều quý giá nhất trên tất cả là một tình bạn giữa những cá nhân khác biệt về văn
hóa, môi trường, kinh nghiệm làm việc nhưng cùng hướng đến giá trị chung là lắng
nghe, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng cho những nỗ lực giải quyết các vấn đề xã
hội.

Trang 5
Thông tin dành cho
tình nguyện viên (TNV)
chuyên môn

Trang 6
Cảm ơn các đối tác
hỗ trợ LIN
Đội ngũ LIN và các tình nguyện viên FedEx
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Làm việc với đội ngũ TNV FedEx cũng nhắc chúng tôi về ý nghĩa của những đóng góp về chuyên môn từ các tình nguyện viên
nhằm giúp các tổ chức PLN duy trì, phát triển và tạo ra tác động trong cộng đồng. Điều này thúc đẩy, truyền cảm hứng để
chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình: kết nối các TNV chuyên môn tại Việt Nam với các tổ chức PLN địa phương,
phát triển năng lực cho họ, và tổ chức các sự kiện giao lưu giữa TNV với các tổ chức cộng đồng.
Tháng 3 vừa qua, LIN cũng đã chính thức khởi động một chương trình quan trọng về tình nguyện chuyên môn có tên Sáng
kiến vì Cộng đồng (CPI). CPI 2016 mang đến cơ hội để các chuyên gia đến từ doanh nghiệp đóng góp kỹ năng, kiến thức
nhằm phát triển năng lực lãnh đạo của 17 cá nhân đến từ 15 tổ chức PLN địa phương. Trải qua quá trình lựa chọn khó
khăn, chúng tôi tìm ra được các tổ chức PLN tham gia CPI năm nay. Các tổ chức chưa được chọn vẫn có thể đăng ký tham
gia CPI 2017 cũng như các chương trình phát triển kỹ năng khác của LIN – hãy yên tâm là chúng tôi luôn đồng hành cùng
các bạn!
Bên cạnh đó, LIN cũng nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân cho chương trình CPI 2016: Irish Aid, Dale Carnergie,
chị Nguyễn Thị Bích Tâm, chị Nguyễn Trịnh Khánh Linh, chị Nguyễn Liên Khả, chị Đào Lê Duyên, anh Lê Hồng Phúc, anh
Huỳnh Minh Thảo, anh Tony Williams. LIN chân thành cảm ơn những đóng góp tài chính cũng như chuyên môn từ các anh
chị cho chương trình.
LIN cũng rất vui tiếp tục nhận những đóng góp về tài chính từ GIBC (Global Integration Business Consultants) cho Quỹ cộng
đồng Rút ngắn Khoảng cách, Vinausteel, SIT Study Abroad, Cimigo, MSD, CHUM Bạn đồng hành, Happier, BCNV, các cá nhân
đóng góp qua Global Giving cho các hoạt động chung của Trung tâm LIN. Cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các bạn.
Chúng tôi cũng cảm ơn đến các bạn TNV đã hỗ trợ LIN và các tổ chức PLN đối tác của LIN. Đặc biệt cảm ơn 15 tổ chức PLN
tham gia chương trình CPI 2016 vì những nỗ lực và sự cam kết phát triển vững mạnh để phục vụ cộng đồng tốt hơn.
Cuối cùng, trong nỗ lực minh bạch thông tin hoạt động, chúng tôi rất vui đã chia sẻ đến bạn báo cáo hoạt động năm 2015
của LIN. Bạn có thể xem tại đây. Hiện tại, công ty Ernst & Young đang hỗ trợ LIN hoàn tất báo cáo kiểm toán năm 2015,
chúng tôi sẽ sớm thông báo đến bạn khi báo cáo này hoàn chỉnh.
Trản trong,
Trản Vu Ngản Giảng

DÀNH CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN
SỰ KIỆN NỔI BẬT THÁNG 6/2016

16/06/2016

16—18/06/2016

23/06/2016

CÀ PHÊ SÀNG
PHI LỢI NHUÀN

TÀP HUÀN
VÒNG TRÒN LÀNH ĐÀÒ

NGÀY TƯ VÀN
PHI LỢI NHUÀN
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CHÚNG TA CÓ ĐỦ KIÊN NHẪN LẮNG NGHE ĐỐI TÁC CỦA MÌNH?
Đây lâ câu hỏi bâ Nuâlâ O'Bien, Truởng phỏng Phât trien cuâ Đâi sứ quân Irelảnd tải Hả Noi, đưả rả trong buoi Cả phê sảng Phi lợi nhuản thảng 3 do Trung
tảm LIN to chưc vảo ngảy 31/03/2016 xoảy quảnh chu đê thưc hiên dư ản phảt
triên cong đong cuả to chưc PLN trong thưc tê.

Bà Nuala O'Bien (áo trắng) dẫn dắt cuộc thảo
luận Cà phê sáng PLN tháng 03

Trong buoi tro chuyên nảy, bả Nuảlả đưả rả kich bản giải quyêt vản đê tư hải to
chưc khảc nhảu trong muc tiêu giảm bênh truyên nhiêm cho cong đong 5,000
nguợi. Vợi sư gợi y cuả bả Nuảlả Ò'Biên, nguợi thảm giả lản luợt so sảnh tiên
trình hoảt đong cuả hải dư ản vả đảt mình vảo bả vi trì cuả đoi tuợng thu huợng,
to chưc PLN vả nhả tải trợ đê chiả sê kinh nghiêm thưc tê.

ĐỌC THÊM

“CÓ PHẢI AI CHO GÌ MÌNH CŨNG LẤY?”
Chuoi Cả phê PLN tiêp tuc vợi buoi tro chuyên diên rả vảo toi 6/5 vê Tư thiên vả
Phảt triên trong giup đợ cảc đoi tuợng dê bi ton thượng trong cong đong.
Khảch mợi chiả sê lản nảy lả chi Nguyên Thi Bìch Tảm, Chuyên giả Tư vản Phảt
triên vả ảnh Lê Quảng Bình, Chu tich Hoi đong Viên nghiên cưu Xả hoi, Kinh tê
vả Moi trượng (iSÊÊ) vả Chu tich Nhom lảm viêc vì sư thảm giả cuả ngượi dản
(PPWG).
Từ trái sang: anh Trường Sơn, chị Bích Tâm
và anh Quang Bình

Hải chu đê thảo luản nong nhảt tải buoi cảfê lả đoi vợi cả nhản thì “mình lảm tư
thiên vì mình hảy vì nguợi khảc?” vả đoi vợi to chưc phi lợi nhuản thì co phải "ải
cho gì mình cung lảy”?

ĐỌC THÊM

CÁC NGUYÊN TẮC TRONG ĐẠO ĐỨC GÂY QUỸ
Trong nảm 2015, mot nhom cảc to chưc PLN điả phượng đả cung nhảu phảt triên
nên bản Huợng dản vê Cảc Nguyên tảc Đảo đưc trong Gảy quy.
Bo nguyên tảc nảy đuợc phong thêo Tuyên bo Quoc tê vê nguyên tảc đảo đưc
trong gảy quy cuả Hiêp hoi Gảy quy Quoc tê, nhảm tảo rả mot bo quy tảc ưng xư
phu hợp vợi boi cảnh Viêt Nảm vả chảp nhản đuợc đoi vợi to chưc NGÒs/NPÒs
Viêt Nảm.

XEM CHI TIẾT
CPI 2016 BẮT ĐẦU VỚI 3 CHUỖI TẬP HUẤN
CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

KẾT QUẢ VÒNG TÀI TRỢ I/2016 QUỸ RNKC

XEM CHI TIẾT

XEM CHI TIẾT
Ngảy 06/05, chượng trình
Sảng kiên vì Cong đong (CPI)
2016 vợi chu đê Phảt triên Ky
nảng Lảnh đảo cho cảc to chưc PLN chình thưc khợi đong vợi
chuoi 3 modulê tảp huản kiên thưc dảnh cho 17 lảnh đảo to
chưc PLN. Cảc chuyên giả tảp huản gom:

Ngảy 08/05, 6 dư ản co điêm cảo nhảt vong tải trợ I/2016 đả
thảm dư vong chung kêt sư dung mo hình CrowdPitch vảo tải
Trung Tảm LIN.
Kêt quả cuoi cung dưả trên tong kêt điêm cuả 2 bản giảm khảo
như sảu:




 SÒSUB - Dư ản "SÒSUB"
 Hoi Nản Nhản Chảt Đoc Dả Cảm Cu Chi (VÀVÀ Cu Chi) - Dư
ản "Lợp hoc xoả mu chư cho trê khuyêt tảt"
 CLB TNV Quoc Tê IVC - Dư ản "IVC Cung êm đên truợng"

 CLB Tình Nguyên Bê Khoê Bê Ngoản - Dư ản "Mo hình lợp
hoc vả mảng luợi kêt noi thản nhản bênh nhi tải BV

Truyên mảu – Huyêt hoc TP. HCM, cợ sợ Phảm Viêt
Chảnh"
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Chi Nguyên Thi Bìch Tảm, Chuyên giả Tư vản Phảt triên
Ành Lê Quảng Bình, Chu tich Hoi đong Viên nghiên cưu Xả
hoi, Kinh tê vả Moi trượng (iSÊÊ) vả Chu tich Nhom lảm
viêc vì sư thảm giả cuả ngượi dản (PPWG)
Chuyên giả Dảlê Cảrnêgiê Viêt Nảm: Nguyên Nho Minh,
Trản Minh Hảo, Truong Minh Tư, Huynh Minh Nhưt
Chi Nguyên Liên Khả - Truợng bo phản Đảo tải vả Phảt
triên cong ty VNG

DÀNH CHO NGƯỜI ỦNG HỘ
CẬP NHẬT DỰ ÁN “VÌ MÔI TRƯỜNG” - NHẬN TÀI TRỢ NĂM 2015 TỪ QUỸ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH (RNKC)
Dư ản Vì Moi Truợng - giải I Rut ngản Khoảng cảch vì Moi trượng 2015 (đuợc tải trợ 150,000,000 VNĐ)
cuả ÊCÒ Viêtnảm Group (ÊVG) đả chuyên điả bản thưc hiên dư ản tư Bên Trê sảng Trả Vinh vợi sư chảp
thuản cuả bản giảm khảo cong đong dưả trên cảc khảo sảt thưc tê vả cảm kêt bảng vản bản vợi chình
quyên điả phượng. Nguyên nhản chuyên đoi điả bản mợi xêm tải đảy.
Tình đên nảy, dư ản đả lảp đảt đuợc 4 tui Biogảs vả 8 tui nược tải huyên Cảu Kê, Tình Trả Vinh, to chưc
cảc hoi thảo vê Biogảs tải UBND huyên Cảu Kê, vả tải xả Hoả Àn vả Phong Phu cho chình quyên điả
phượng, cảc to chưc hoi đoản như Hoi Nong dản, Hoi Phu nư, cảc cản bo nong nghiêp vả nguợi dản điả
phượng.
Dư ản đả chi tong cong 103triêu đong cho cảc thiêt bi lảp đảt hê thong biogảs vả hê thong chưả nuợc
HPDÊ, chi phì tiên trảm, to chưc tảp huản, đảnh giả chảt luợng, chi phì cho nhản viên điêu phoi dư ản vả
cảc chi phì in ản tải liêu, ….
Vê kê hoảch sảp tợi, trong thảng 8, ÊVG sê hoản thiên lảp đảt 12 tui nuợc vả 4 tui Biogảs con lải. Đong
thợi, ÊVG sê sợm thong bảo ngảy cu thê đê nhả tải trợ vả cảc tình nguyên viên co thê thảm giả cung dư
ản. Trong thảng 10/2016, ÊVG sê bảo cảo tong kêt kêt thuc dư ản.

LỊCH THĂM THỰC ĐỊA DỰ ÁN THUỘC
18 TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN MỚI TRÊN PHILOINHUAN.ORG
QUỸ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH
Trong thảng 3&4/2016, thêm 18 to chưc PLN đảng ky chiả sê thong tin
Trung tảm LIN xin mợi cảc bản đả, đảng vả sê ho trên wêbsitê philoinhuản.org:
trợ cho cảc dư ản thuoc khuon kho Quy Rut ngản
1. CLB Cong Tảc Xả Hoi Nhản Ài
9. Dư Àn Tu Sảch Trải Tim
Khoảng cảch thảm giả cảc chuyên thảm nảy. Lich
2. Chi Hoi Truyên Thong Moi
10. Hoi Bảo Trợ Trê Êm TP. HCM
trình cu thê như sảu:
Truợng & Phảt Triên Cong Đong 11. Hoi Liên Hiêp Phu Nư phuợng
3. Chượng trình Tình Thản
cảu Òng Lảnh Quản 1
 27/5/2016, 9.30 sảng, Nhom thảnh niên
4.
Cợ
sợ
Bả
o
Trợ
Xả
ho
i
Giả
đì
nh
12.
Mải ảm Hoả Hong Nho
khuyêt tảt trì tuê My Futurê, dư ản Ho trợ
Hoả
Mả
u
Đợn
13.
Nhom CTXH Mot Ngảy Mợi
nhom thảnh niên khuyêt tảt trì tuê
5. Cong ty TNHH Tư vản Nghiên
14. Nhom Tình nguyên Gop Sảng
 28/5/2016, 9.30 sảng, Cêporêr Hoc Mon vả
cưu vả Phảt triên Thảnh Dảnh
15. Nhom tình nguyên Nhưng uợc
CHUM, dư ản Đong hảnh cung trê êm được
(G-link Viêt Nảm)
mợ xảnh
bảo trợ tải CÊPÒRÊR Hoc Mon vả giả đình
6. Trung tảm Khuyêt tảt vả Phảt
16. Quy hoc bong Huynh Tản Phảt
 28/5/2016, 9.30 sảng, Cêporêr Hoc Mon, dư
triên (DRD)
17. Sinh viên trong moi trượng kinh
ản Vượn rảu cong đong Hoc Mon
7. Đỏi Cỏng Tâc Xâ Hỏi truởng Đâi
doảnh vì cong đong (UÊH SISÊ)
 12/6/2016, 9.30 sảng, Hoi nản nhản chảt
hoc Kinh Tê TP. HCM
18. Trung tảm Giảo duc Sưc khoê vả
đỏc dâ câm/diỏxin huyen Cu Chi, dứ ân
8. Đỏi Ý tuởng kinh dỏânh Đâi hỏc
Phảt triên Cong đong Tượng Lải
Phong vảt lì tri liêu dảnh cho trê bi nhiêm
Ngoải Thượng TP. HCM
dioxin vả trê khuyêt tảt tải cong đong
TRUY CẬP WEBSITE PHILOINHUAN.ORG

ĐĂNG KÝ THĂM THỰC ĐỊA

CHÚC MỪNG 5 NHÀ TÀI TRỢ NHẬN QUÀ KHI THAM GIA KHẢO SÁT TỪ LIN
Trung tảm LIN xin chuc mưng 5 nhả tải trợ sảu đả mảy mản nhản được phản quả vì đả thảm giả khảo sảt tư LIN. Dảnh sảch
nhản quả được Tảm Hảo vả Wrảp&Roll chon ngảu nhiên tư tong so ngượi thảm giả khảo sảt. LIN sê sợm liên lảc vợi 5 nhả tải
trợ nảy:



Ms. Vu Thi Quynh Giao - VND 500,000 Vouchêr from Wrảp & Roll Rêstảurảnt



Ms. Nguyen My - VND 200,000 Vouchêr from Wrảp & Roll Rêstảurảnt



Ms. Pham Thi Phuong Lan - VND 200,000 Vouchêr from Wrảp & Roll Rêstảurảnt



Mr. Dennis Berg - VND 300,000 Vouchêr from Tảm Hảo Frêsh Noodlês Rêstảurảnt



Ms. Nguyen Thu Thuy - VND 300,000 Vouchêr from Tảm Hảo Frêsh Noodlês Rêstảurảnt
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DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN CHUYÊN MÔN
BỐN KINH NGHIỆM HỢP TÁC GIỮA TNV TỪ DOANH NGHIỆP VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

Đỏng hânh vởi đỏi ngu LIN tứ nâm 2009 cung vởi câc dỏânh nghiep khâc, câc nhân vien cuâ Tâp đỏân Hỏrizỏn Câpitâl đâ tình
nguyên thảm giả Hoi đong Quản tri (HĐQT) cuả LIN, nhảm giup LIN giải quyêt cảc vản đê trong quản ly nhản sư, quản ly tải
chình, tư vản phảp ly, chiên luợc phảt triên v.v.. Tải sư kiên Mảndảlả Night thảng 3/2016, chi Ngo Thi Vản Ngả - Đải diên Tảp
đỏân Hỏrizỏn Câpitâl vâ ânh Phâm Truởng Sởn - Giâm đỏc Câc dich vu chỏ tỏ chức PLN cuâ LIN đâ chiâ se kinh nghiem hởp tâc
giưả doảnh nghiêp vả to chưc PLN vợi khảch thảm giả. Duợi đảy lả cảc kinh nghiêm chình đuợc chiả sê tải sư kiên.
* Điều gì là động lực để doanh nghiệp & TNV tiếp tục hỗ trợ tổ chức PLN?
Tư goc đo cả nhản, chi Ngả cho biêt sư phảt triên cuả to chưc lả điêu doảnh nghiêp mong moi nhảt khi thảm giả ho trợ. Sảu 6
nảm gản kêt, cảc TNV tư cong ty Horizon co thê quản sảt đuợc to chưc LIN phảt triên tư 2 lên 8 nhản sư toản thợi giản. Đả co
nhưng bo phản trong to chưc đuợc tảch rợi rả vả khong cản sư ho trợ tư Horizon nưả. Điêu nảy lảm đoi ngu TNV tư Horizon rảt
vui, "giong như lả con chim mình đả tảp bảy giợ co thê bảy đuợc roi vảy".
Ngoải rả, ảnh Sợn cho biêt khi to chưc PLN nhản đuợc sư ho trợ hoảt đong hiêu quả thì uy tìn cuả doảnh nghiêp/TNV cung sê
giả tảng cung vợi uy tìn cuả to chưc PLN. Đảy lả điêu to chưc PLN co thê mảng đên cho doảnh nghiêp & TNV thong quả sư hợp
tảc nảy.

ĐỌC THÊM

CHỦ ĐỀ DỰ KIẾN CỦA CÁC SỰ KIỆN MANDALA NIGHT TIẾP THEO
28/06: Nêtworking cho nhưng ngượi muon tảo rả thảy đoi 27/09: Hoc tư thảt bải: Cảu chuyên vê nhưng sư hợp tảc
bảt thảnh giưả to chưc vả TNV
26/07: Kêt noi Bản Quản Tri cho to chưc phi lợi nhuản
22/11: Nêtworking cho nhưng ngượi muon tảo rả thảy đoi
30/08: Nêtworking cho nhưng ngượi muon tảo rả thảy đoi
20/12: Liêu cảc doảnh nghiêp co nên bo Ngảy Cong Đong?

CHIA SẺ SAU TRẢI NGHIỆM TÌNH NGUYỆN TẠI LIN TỪ CÁC THÀNH VIÊN FEDEX
"Tôi rất ấn tượng khi nhận ra chúng ta có thể tạo ra được những tác động lớn chỉ từ những nguồn lực có
giới hạn. Dù thế nào thì chúng ta đều là con người với nhau - nền văn hóa có thể rất khác nhau nhưng đều
có chung một nguồn cảm hứng. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội để thực hiện sự "Đáp đền tiếp nối"
để chia sẻ về kỹ năng lãnh đạo đến những người lãnh đạo nữ của LIN ".
- Leslie Snyder, Giám đốc Điều hành, FedEx mặt đất, khu vực Pittsburgh
“Khoảnh khắc "aha" (tâm đắc) nhất với tôi là khi nghe Dana, người sáng lập LIN chia sẻ rằng "Chỉ vì điều
đó khó khăn không có nghĩa là bạn không cố gắng". Trải nghiệm tình nguyện này là một thử thách với cá
nhân tôi. Song, đúng với tinh thần của FedEx, chúng tôi hoàn tất công việc và khách hàng cảm thấy hài lòng.
Khách hàng là người quyết định chất lượng của dịch vụ. Và tôi rất vui khi đội ngũ LIN luôn nhấn mạnh về
sự hài lòng của họ với những gợi ý tư vấn từ chúng tôi."

- Marvin White, Quản lý, Bộ phận Sáng tạo và Lập trình, FedEx TechConnec
"Tôi nhận ra rằng FedEx thật may mắn khi có PSP (People – Service – Profit: Con người – Dịch vụ - Lợi
nhuận) là triết lý hướng dẫn hành động. Việc dành thời gian để suy nghĩ một cách chiến lược là cần thiết,
cho cả tổ chức phi lợi nhuận hay bất cứ ai. Việc quản lý thông tin, nhân sự và các nguồn lực nội bộ một cách
hiệu quả trong tổ chức cũng đóng vai trò cốt lõi, quan trọng. Thời gian trải nghiệm ở LIN cũng giúp tôi
khẳng định rằng việc phải đi công tác thường xuyên cũng là một thử thách trong công việc".
- Bailey Leopard, Trưởng cố vấn Pháp lý, FedEx Express
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LIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG TRONG THÁNG 3&4/2016
CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP CHUYÊN MÔN
Hỗ trợ Trung tâm LIN
Bảilêy Lêopảrd
Bêtsyê Moon Pảrk
Bui Thi Thảnh Vản
Cảrêy Zêsigêr
Chư My Thuy Linh
Dảnả R.H. DÒÀN
Đâng Thi Ngỏc Dung
Dilshảảd Àli
Đỏ Thi Nhứ Tâm
Đỏân Bâỏ Châu
Đỏân Mânh Khâm
Grảêmê Àlêxảndêr
Hả Xuản Trưng
Lê Minh Hảnh
Lê Quảng Bình
Lê Quoc Thải
Lê Thi Bảng Tảm
Lê Vản Khải
Lêsliê Snydêr
Lindả Loosê
Ly Thi Ngản Chảu
Mảc Phượng Tri
Mảrk Jêromê
Mảrk Sidêl

Mảrvin Whitê
Ngo Quynh Như
Nguyên Ành Huy Vu
Nguyên Bảo Ngoc
Nguyên Duy Liêm
Nguyên Phượng Thảo
Nguyên Thải Thảnh
Nguyên Thảnh Hoả
Nguyên Thi Minh Chảu
Nguyên Thi Thảnh Vản
Nguyên Thi Thảnh Vu
Nguyên Thi Thu Hả
Nguyên Thi Thuy Hượng
Nguyên Trản Hoảng Ành
Nhảnh Rợ Chảm
P. Êli Àngêl Mảzur
Phảm Ành Tuản
Phảm Kiêu Ành
Phảm Viêt Ành Minh
Phản Hoảng Lê Hảo
Quảch Toản Long
Rảy Wilkinson
Trản Bảo Ngoc
Trản Diêu Thuy
Trản Thi Cảm Thảch

Trản Thi Phượng Ành
Trản Thi Thảnh Hượng
Trản Thi Thuy Tiên
Trinh Thi Thảnh Thuy
Hỗ trợ CPI 2016
Đâỏ Le Duyen
Huynh Minh Thảo
Lê Hong Phuc
Nguyên Liên Khả
Nguyên Thi Bìch Tảm
Nguyên Trinh Khảnh Linh
Tony Williảms
Hỗ trợ tổ chức PLN
Đâỏ Minh Le
Mải Đoản Ành Thi
Hỗ trợ Quỹ Rút ngắn
Khoảng cách
Bui Thi Thy
Cu Ngoc Mải
Đinh Anh Lân
Đinh Trân Thâỏ My
Đỏ Hỏng Lien

Hoảng Ngoc Thiên Tảm
Huynh Ngoc Lảm
Lảm Trung Quản
Lê Hung Cượng
Lượng Bảo
Ngo Phuc Nguyên
Nguyên Hải Thảnh
Nguyên Hoảng Dung
Nguyên Hoảng Thuy Àn
Nguyên Hoảng Tuản
Nguyên Khảng Àn
Nguyên Mải Hản
Nguyên Ngoc Tu Trản
Nguyên Thi Cảm Tiên
Nguyên Thi Hải Dượng
Nguyên Thi Vản Ành
Phản Quoc Thải
Trản Đo Thu Trảng
Trản Ngoc Phung
Trản Thi Thảnh Hượng
Trản Thi Yên Phượng
Vo Thi Ngả
Vu Thi Hả
Vượng Ly
Vượng Ngoc Vy Vản

CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH
Nhả tải trợ ản dảnh
Khảch thảm giả sư kiên Mảndảlả Night thảng 03/2016
Đinh Thi Quynh Anh
Ms. Lêsliê Snydêr

Phảm Trượng Sợn
Tony Williảms
Trản Thu Thảm
Trản Vu Ngản Giảng

CÁC TỔ CHỨC ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH

180/47 Nguyên Hưu Cảnh, Phượng 22, Quản Bình Thảnh, TP.HCM, Viêt Nảm
info@linvn.org

08-3512-0092
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