
1 

 

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

Trang 1-2 
Thông điệp  
từ Giám đốc Điều hành 

 

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

 

Trang 4 
Thông tin dành cho 
người ủng hộ 

 
Trang 5 
Kết quả vòng tài trợ 
II/2016 của  
Quỹ cộng đồng 

Rút ngắn Khoảng cách 

 

Trang 6 
Thông tin dành cho 
tình nguyện viên (TNV)  
chuyên môn 

 

Trang 7-8 
Cảm ơn các đối tác  
hỗ trợ LIN  

Trong Bả n tin Nhi p Cả u  

so  nả y: 

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

Bạn thân mến, 

Một trong những nhận xét tôi thường nghe là LIN có vẻ rất năng động với nhiều 

hoạt động. Dù đội ngũ LIN đón nhận điều đó như lời khen cho thấy LIN liên lạc với 

bạn thường xuyên, chúng tôi cũng nhận thấy mình có thể làm nhiều hơn để các bạn, 

đặc biệt là nhà tài trợ và các tình nguyện viên, luôn nắm được thông tin và gắn kết 

với các hoạt động của LIN và các tổ chức phi lợi nhuận đối tác của chúng tôi.  

Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm Quản lý Gây quỹ và Truyền thông và chào đón đơn 

ứng tuyển của tất cả các ứng viên tiềm năng, có đam mê và tâm huyết cùng chúng 

tôi tạo ra tác động trong cộng đồng. Trong giai đoạn LIN đang tìm kiếm người, nếu 

bạn biết ứng viên nào phù hợp, hãy giới thiệu với LIN nhé! 

Dù chúng tôi vui mừng chào đón những khuôn mặt mới, chúng tôi buồn khi phải 

chia tay Điều phối viên Truyền thông của LIN, bạn Trần Thị Thu Thắm. Đội ngũ LIN 

cũng như nhiều người bạn của LIN trân trọng những đóng góp của Thắm để LIN 

giữ liên lạc với các bạn trong suốt hơn một năm rưỡi vừa qua. Chúng tôi sẽ nhớ 

Thắm và mong Thắm mọi điều tốt đẹp với con đường phía trước.   

Trong hai tháng qua, LIN nhộn nhịp hơn với chiến dịch Rút ngắn Khoảng cách – 

Lan tỏa Tử tế (tháng 8) và sự kiện Cộng đồng (24 tháng 09 vừa qua). Sự kiện Cộng 

đồng đã thành công khép lại vòng tài trợ thứ II của Quỹ Cộng đồng Rút ngắn 

Khoảng cách 2016.  

Hàng năm, Quỹ huy động nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ kinh phí và xây 

dựng năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương giải quyết các vấn đề 

trong cộng đồng thông qua các sáng kiến và dự án xã hội, phát triển cộng đồng đa 

dạng trong nhiều lĩnh vực. 

Sự kiện Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách vào thứ Bảy vừa qua đã quyết định được 

ba dự án được nhiều người dân bình chọn nhất, mỗi dự án nhận được 150 triệu 

đồng. Với ba dự án này, 270,000 người điếc câm ở Việt Nam sẽ có thể hòa nhập 

nhiều hơn với xã hội bằng việc tiếp cận với nền tảng dạy học tiếng Anh, Tin học, và 

Khoa học thường thức; 48 gia đình (204 người) ở huyện Thủ Thừa, Long An sẽ có 

nước sạch để sinh hoạt; nhiều phụ huynh có con tự kỷ sẽ được tập huấn những kỹ 

năng chăm sóc trẻ tự kỹ cần thiết.  
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LIN thật sự vui mừng vì được là một phần của những sáng kiến này để cùng tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của hàng 

trăm ngàn người. LIN và các đối tác của chúng tôi không thể làm việc này nếu thiếu sự ủng hộ và đóng góp từ tất cả các bạn, 

những người tình nguyện viên, nhà tài trợ, và những người bạn. 

Chúng tôi CÁM ƠN tất cả các bạn, đã đóng góp kinh phí hoặc sản phẩm/dịch vụ cho chương trình Rút ngắn Khoảng cách 

trong 8 tuần qua. Cám ơn: Hạ Vàng, KIDO, ILA, GIBC, McDonald Vietnam, một doanh nghiệp không nêu tên, Orient Software, 

Trung tâm Học tập thông qua cộng đồng Đại học Hoa Sen , MMSoft, Pandanus Resort, Uncle Jax, Công ty in Mũi Tên, Rita & 

Phill, nhà hàng Xu, nhà hàng 1911 Hà Nội, Suntory Pepsico, Luxury Spa, Grain Supper Club, Mekong Merchant, Murkani, 

Wrap & Roll, Ticket Box, mì Tam Hảo, WakeitUp, Rice, Ẩm thực 9A Trung Sơn; cùng 209 cá nhân đóng góp cho Quỹ - các bạn 

đã giúp chúng tôi vượt chỉ tiêu gây quỹ cho Rút ngắn Khoảng cách năm nay – Cám ơn các bạn!  

Đặc biệt cám ơn gần 100 tình nguyện viên, những người đã làm nên sự kiện Cộng đồng để người tham dự có một buổi chiều 

ý nghĩa và vui vẻ. Cuối cùng, LIN chân thành cám ơn các tổ chức phi lợi nhuận đối tác đã tham gia Rút ngắn Khoảng cách 

cùng với tâm huyết và cam kết làm cho cuộc sống đẹp hơn. 

Thật sự khó khăn cho tôi khi chỉ được bỏ phiếu bình chọn cho một trong sáu dự án chung kết vì tất cả các dự án đều hứa hẹn 

những thay đổi tuyệt vời trong cộng đồng. Nếu bạn là doanh nghiệp, tổ chức, hay cá nhân đang tìm kiếm những dự án chất 

lượng để hỗ trợ, hãy dành thời gian tìm hiểu ba dự án chung kết còn lại mà chưa được tài trợ. Các dự án này đang rất cần 

sự đóng góp, hỗ trợ của các bạn để có thể triển khai: 

 Lập thư viện tóc giả cho bệnh nhân ung thư (Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam – BCNV) 

 Giảm tỉ lệ trẻ nhập cư bỏ học tại Quận 7 (Dự án Cầu Hàn) 

 Việc làm cho người Khiếm thị (Mái ấm Thiên Ân) 

Cuối cùng, chúng ta đang bước vào những tháng cuối năm với nhiều lễ hội, LIN cũng rất hào hứng vì sẽ sớm giới thiệu đến 

các bạn một chiến dịch gây quỹ mới, thú vị, khép lại bằng một sự kiện gây quỹ mà chúng tôi mong đợi sẽ giúp LIN tiếp tục  

duy trì Ngôi nhà chung cho các tổ chức Phi lợi nhuận tại Tp. HCM, tiếp tục tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng. Sự kiện 

của chúng tôi dự kiến diễn ra vào ngày 26/11/2016 tại Tp. HCM. Tôi sẽ sớm cập nhật đến các bạn về chiến dịch này! 

Thân mến, 

Trần Vũ Ngân Giang 

Giám đốc Điều hành 

DÀNH CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 

SỰ KIỆN NỔI BẬT THÁNG 10/2016 

CÀ PHÊ SÁNG PHI LỢI NHUẬN: 

MINH BẠCH TRONG GÂY QUỸ 

PHI LỢI NHUẬN 

07/10 

THÀNH VIÊN  

VÒNG TRÒN LÃNH ĐẠO 2016 

GIAO LƯU VỚI  

CÔ VÕ THỊ HOÀNG YẾN 

08/10 

NGÀY TƯ VẤN PHI LỢI NHUẬN 

28/10 

https://drive.google.com/file/d/0BwTTf7y6ByAYV2tFdHVxVGQ2MGc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwTTf7y6ByAYeXFMMENRNGZqaG8/view
https://drive.google.com/file/d/0BwTTf7y6ByAYYmRaY3JPNGRScHM/view
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TƯ VẤN LUẬT CHO TỔ CHỨC PLN: LĨNH VỰC NHẬN TÀI TRỢ 

Đá p ứ ng nhu cá u về  Tì m hiề u luá  t phá p liề n quán đề n lá nh vứ c phi lợ i nhuá  n, Trung tá m LIN đá  nhá  n cá c cá u hỏ i tứ  cỏ  ng 

đỏ ng NPO, chu ng tỏ i đá  lỏ c lá i cá c cá u hỏ i vá  gợ i chỏ cỏ ng ty Luá  t RAJAH & TANN LCT LAWYERS. Sáu đỏ  cỏ ng ty cỏ  khỏá ng 

45 ngả y để  phả n ho i cả c cả u ho i bả ng cả  tiể ng Anh vả  tiể ng Viể  t.  Cả c cả u ho i đượ c giả i đả p trong bả n tin Nhi p cả u thả ng nả y: 

 Làm sao mở được tài khoản Ngân hàng – tài khoản tổ chức – khi tổ chức (CLB, Nhóm thiện nguyện, Mạng lưới,…) 

chưa có giấy phép hoạt động?  

 Việc gây quỹ trên mạng xã hội hoặc nhận tài trợ trực tiếp từ cá nhân, doanh nghiệp của tổ chức khi chưa có giấy 

phép hoạt động thì xem là hoạt động được phép hay không được phép thực hiện? Tại sao? 

 

 

Đá i diề  n cỏ  ng đỏ ng NPO, Trung tá m LIN chá n thá nh cá m ợn cỏ ng ty Luá  t RAJAH & TANN LCT LAWYERS vì  sứ  hỏ  trợ  tuyề  t vợ i 

nả y. Nể u cả c bả n co  cả u ho i liể n quản để n luả  t phả p Viể  t Nảm vể  lả nh vư c phi lợ i nhuả  n, vui lo ng gợ i vể  cho ảnh Trượ ng Sợn 

tả i son@LINvn.org.   

XEM GIẢI ĐÁP 

     BÀI HỌC TỪ IRELAND: QUYỀN HÒA NHẬP CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Dượ i sư  tả i trợ  cu ả Irish Aid, to i (Phả m Trượ ng Sợn, Giả m đo c Di ch vu  ho  trợ  to  chư c phi 

lợ i nhuả  n cu ả LIN) đả  co  cợ ho  i thảm giả mo  t lợ p ho c mu ả hể  vể  Luả  t cu ả ngượ i khuyể t 

tả  t tả i Gảlwảy cu ng cợ ho  i tiể p cả  n vợ i hải to  chư c WALK vả  ActionAid tả i Dublin, Irể-

lảnd. Tuy nhiể n, cuo  c ho p bả n tro n trư c tiể p vợ i bả to  chư c lả m viể  c vể  khuyể t tả  t tả i Vả n 

pho ng Bo   ngoả i giảo vả  thượng mả i Irểlảnd (trong đo  hải to  chư c lả m vể  khuyể t tả  t trí  

tuể  , ho  i chư ng down vả  mo  t to  chư c lả  liể n minh cả c to  chư c khuyể t tả  t Irểlảnd) lả  di p 

thả o luả  n nhiể u nhả t vể  cả c hoả t đo  ng liể n quản để n quyể n ngượ i khuyể t tả  t tả i Irểlảnd.  

 

Cu  thể , buo i thả o luả  n bả n tro n nhả n mả nh để n như ng hoả t đo  ng chuyể n mí nh cu ả cả c to  

chư c khuyể t tả  t Irểlảnd tư  tiể p cả  n thểo hượ ng tư  thiể  n sảng tiể p cả  n vể  quyể n rả t ả n tượ ng vả  thí ch hợ p trong bo i cả nh hiể  n 

nảy cu ả Viể  t Nảm, đảng tiể p cả  n thểo hượ ng tư  thiể  n vả  co  như ng chuyể n mí nh sảu khi Luả  t ngượ i khuyể t tả  t đượ c Quo c Ho  i 

tho ng quả vả o thả ng 6/2010 (đượ c thư c thi ngả y 1/1/2011). ĐỌC THÊM 

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ DÀNH CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 

Trung tả m LIN đảng phả t triể n cả c kho ả ho c 

miể n phí  dả nh cho cả c to  chư c phi lợ i nhuả  n, 

trể n nể n tả ng ho c trư c tuyể n kynả.vn.  

Cả c kho ả ho c nả y co  hải phiể n bả n: phiể n bả n 

trư c tuyể n đượ c mợ  xuyể n suo t vả  phiể n bả n 

tượng tả c. 

Điề m khá c biề  t cu á phiề n bá n tứợng tá c lá  chì  

mợ  cho cả c ho c viể n đả ng ky  vợ i LIN, trong 

khoả ng thợ i giản co  đi nh, vả  trong thợ i giản 

đỏ , hỏ c viề n cỏ  cợ hỏ  i gá  p má  t trứ c tiề p vợ i 

chuyể n giả để  giả i đả p thả c mả c vể  kho ả ho c. 

Đề n náy, LIN đá  tỏ  chứ c phiề n bá n tứợng tá c chỏ hái khỏ á hỏ c lá  Quá n 

ly  nhả n sư  vả  Gả y quy . Đả u thả ng 10 nả y, bo   co ng cu  Lả  p kể  hoả ch 

chiể n lượ c dả nh cho cả c to  chư c PLN sể  để n vợ i cả c bả n trong phiể n 

bả n tượng tả c. LIN sể  đo ng hả nh cu ng bả n trong suo t kho ả ho c, giả i 

đá p cá c thá c má c vá  chiá sề  kinh nghiề  m đề n bá n.   

Ngảy lu c nả y, bả n co  thể  bấm vào đây để  đả ng ky  thảm giả kho ả ho c 

hoả  c liể n hể   tư vả n quả ểmảil: lểảrning@linvn.org. 

Khóa học Quản lý tình nguyện viên  

dành cho tổ chức phi lợi nhuận 

"[Khóa học này giúp] tôi hiểu và nắm rõ 

phương pháp quản lý TNV, biết cách điều phối 

sắp xếp quản lý TNV của tổ chức."  

- Mo  t ho c viể n cu ả kho ả ho c 

TRUY CẬP KHÓA HỌC 

Khóa học Lập Kế Hoạch Chiến Lược  

dành cho tổ chức phi lợi nhuận 

"Nội dung kiến thức và công cụ của Khóa học 

rất tốt cho công việc. Giáo trình rất logic. 

Lượng kiến thức, ngôn từ, và cách trình bày 

phù hợp với mọi trình độ học vấn."  

- Ô ng Lể  Đư c Hiể n, Ho  i ngượ i khuyể t tả  t 

Tượng trợ  Vượn Lể n (Đo ng Nải) 

TRUY CẬP KHÓA HỌC 

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/515-tu-van-luat-phi-loi-nhuan-linh-vuc-nhan-tai-tro
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/517-bai-hoc-tu-ireland-quyen-hoa-nhap-cua-nguoi-khuyet-tat
http://bit.ly/Dangky_KeHoachChienLuoc
http://bit.ly/OT_QuanlyTNV
http://bit.ly/Dangky_KeHoachChienLuoc
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CHÚNG TA CẦN NGƯNG ĐỐI XỬ VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN NHƯ CÁCH XÃ HỘI ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NGHÈO  

Bả n muo n cả c to  chư c phi lợ i nhuả  n co  tả c phong như doảnh nghiể  p? Vả  y hả y đo i xư  vợ i 

chu ng to i như cả ch bả n đo i xư  vợ i doảnh nghiể  p. 

 

To i co  cợ ho  i no i chuyể  n vợ i nhiể u ngượ i đư ng đả u cả c to  chư c phi lợ i nhuả  n, như ng ngượ i tư  

hả o vợ i viể  c ho  đảng lả m vả  cho rả ng: "Doanh nghiệp phi lợi nhuận cũng là doanh nghiệp! 

Nhưng thay vì kinh doanh kiếm tiền cho các cổ đông, chúng tôi tạo ra giá trị cho cộng đồng!" 

 

Nhưng gả n đả y, to i bả t đả u bả n khoả n vể  tả c hả i cu ả viể  c giư  lo i suy nghí  nả y. Nghí  thểo mo  t cả ch ly  tượ ng thí , vả ng, 

chu ng to i cu ng lả  doảnh nghiể  p, vả  nể n nhả  n đượ c sư  to n tro ng như doảnh nghiể  p. Nhưng thư c tể  đả ng phả n no   lả  chu ng 

to i đảng bi  đả nh giả  vợ i tiể u chuả n cu ả doảnh nghiể  p trong khi kho ng đượ c trảo quyể n lợ i vả  điể u kiể  n để  vả  n hả nh như 

mo  t doảnh nghiể  p. Nể u như ng quy  tả i trợ , nhả  hả o tả m vả  xả  ho  i muo n chu ng to i gio ng như như ng doảnh nghiể  p thí  cu ng 

đứợ c thỏ i, nhứng chu ng tỏ i sề  cá n nhứ ng thứ  sáu:  

DÀNH CHO NGƯỜI ỦNG HỘ 

GIỚI THIỆU 09 TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN MỚI THAM GIA PHILOINHUAN.ORG 

Trong thả ng 7&8/2016, thể m 09 to  chư c PLN đả ng ky  chiả sể  tho ng tin trể n wểbsitể philoinhuản.org: 

1. Dư  ả n Hểảr.Us.Now. 

2. Dượ i bo ng cả y 

3. Ho  i thiể  n nguyể  n Trả i Tim Yể u Thượng 

4. NU  CƯỜ I TRẺ  THỜ 

5. To  chư c thảnh niể n tí nh nguyể  n Thiể  n Nguyể  n Trể  

6. Trả i ho c vả  chợi 

7. Trể  ểm Viể  t Nảm 

8. Trượ ng Chuyể n biể  t Khiể m thí nh Hy Vo ng Bí nh Thả nh 

9. Young Mảkểrs Viểtnảm 

TRUY CẬP WEBSITE PHILOINHUAN.ORG 

NHÂN VIÊN EXO TRAVEL VIETNAM ĐI THĂM CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 

5 giợ  chiể u 03/08, trong cả n pho ng ho p cu ả co ng ty ẺXÔ Trảvểl Viểtnảm, 

gả n 40 nhả n viể n chả m chu  lả ng nghể như ng đo ng nghiể  p cu ả mí nh chiả sể  

vể  chuyể n thả m cu ả ho  để n như ng to  chư c phi lợ i nhuả  n sảu chượng trí nh 

"ẺXÔ ợi, mí nh đi đả u?" Kho ng co  đu  ghể  cho tả t cả  mo i ngượ i, vả  du  tí nh 

thểo tiể u chuả n nả o thí  cả n pho ng cu ng lả  quả  nho  cho 40 ngượ i. Du  vả  y, 

mo i ngượ i để u thảm giả hể t mí nh. 

Sả u to  chư c mả  đo  i ngu  ẺXÔ Trảvểl Viểtnảm đả  đi thả m lả  Lợ p ho c tí nh 

thượng Bả  Mượ i, Thư Quả n Co  i Viể  t, Ho  i nả n nhả n chả t đo  c dả cảm Cu  Chi, 

Cợ sợ  bả o trợ  trể  xả  ho  i Ho c Mo n, Cợ sợ  dả y nghể  ngượ i khuyể t tả  t Thiể  n Tả m Hượng vả  Trung tả m hả nh đo  ng ví  mo i 

trượ ng vả  biể n đo i khí  hả  u CHANGẺ. 

Lả n lượ t tư ng cả u chuyể  n vể  mo i to  chư c đượ c chiả sể , vể  hoả t đo  ng, vể  như ng thư  thả ch, vể  như ng ả p u  hảy trả n trợ  mả  

cả c nho m đượ c nghể tư  như ng ngượ i đả i diể  n cu ả cả c to  chư c. Đản xển vợ i mo i cả u chuyể  n lả  như ng cả u ho i, như ng bả n 

khoả n cu ả như ng bả n kho ng co  cợ ho  i thảm giả. Ai cu ng muo n hiể u thả  t nhiể u vể  như ng to  chư c nả y, như ng ngượ i đảng 

co  gả ng giả i quyể t cả c vả n để  trong xả  ho  i. 

Trong như ng cuo  c thả o luả  n nả y, đo  i ngu  LIN nhả  n thả y co  sư  chuyể n biể n trong cả ch nhí n nhả  n vể  tư  thiể  n cu ả đo  i ngu  

nhả n viể n ẺXÔ Trảvểl Viểtnảm. Sảu khi thảm dư  phả n tả  p huả n ngả n vể  Tư  thiể  n hiể  u quả  do LIN thư c hiể  n, nhả n viể n 

ẺXÔ Trảvểl Viểtnảm đả  bả t đả u nhả c nhảu xểm xể t tí nh lả u dả i, đả  t cả u ho i vể  mư c đo   hiể  u quả  vả  tả c đo  ng cu ả hoả t đo  ng 

tư  thiể  n. Kể t thu c "ẺXÔ ợi, mí nh đi đả u?", mo i thảm dư  viể n đả  co  thể  tư  tin hợn để  trợ  thả nh như ng nhả  tả i trợ  tho ng 

minh khi lả m tư  thiể  n co  tí m hiể u. 

 

Chương trình "EXO ơi, mình đi đâu?" được Trung tâm LIN thiết kế với mong muốn giúp nhân viên gắn kết hơn với các hoạt 

động từ thiện của doanh nghiệp, hiểu hơn về từ thiện hiệu quả, và về những tổ chức phi lợi nhuận đang làm việc trong cộng 

đồng. 

ĐỌC THÊM 

http://www.philoinhuan.org
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/500-chung-ta-can-ngung-doi-xu-voi-to-chuc-pln-nhu-cach-doi-xu-voi-nguoi-ngheo
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QUỸ CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH—KẾT QUẢ VÒNG II/2016 
Sư  kiể  n co  ng đo ng Ru t ngả n Khoả ng cả ch ví  Phả t triể n co  ng đo ng đả  diể n rả tả i Bả o tả ng Phu  nư  Nảm Bo   vả o lu c 13g30, 

ngả y 24/09/2016. 

Sư  kiể  n đả  thu hu t gả n 400 ngượ i dả n đảng lả m viể  c trong cả c lí nh vư c kinh doảnh, hoả t đo  ng xả  ho  i, sinh viể n cả c trượ ng 

đá i hỏ c… đề n trứ c tiề p trá i nghiề  m tá i cá c gián há ng giợ i thiề  u dứ  á n vá  lá ng nghề 6 tỏ  chứ c phi lợ i nhuá  n vá ỏ vỏ ng chung 

kể t trí nh bả y trể n sả n khả u chí nh vể  cả c giả i phả p để  xuả t cho cả c vả n để  co  ng đo ng mả  ho  muo n giả i quyể t.  

Hợn 1.176 phiể u bí nh cho n trư c tuyể n (chiể m ty  tro ng 15%), 345 phiể u bí nh cho n trư c tiể p tả i sư  kiể  n (chiể m ty  tro ng 

20%) vả  điể m so  tư  16 thả nh viể n BGK chuyể n mo n (chiể m ty  tro ng 65%) đả  giu p xả c đi nh rả bả dư  ả n chung cuo  c nhả  n 

tả i trợ  150 triể  u VND/dư  ả n cu ả vo ng II/2016 lả : 

 Dư  ả n ho  trợ  chả m so c cản thiể  p trể  tư  ky  tả i co  ng đo ng (Nho m Co ng tả c xả  ho  i Bể  nh viể  n Hảppiểr để  xuả t);  

 Xả y dư ng nể n tả ng giả o du c trư c tuyể n cho ngượ i khiể m thí nh (Dư  ả n Hểảr.Us.Now để  xuả t); 

 Dư  ả n xả y dư ng cả y nượ c sả ch cho ngượ i dả n ợ  ả p 1 xả  Long Thả nh, Long An (To  chư c Cểporểr Ho c Mo n để  xuả t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bả dư  ả n co n lả i vả o sư  kiể  n chung kể t lả : 

 Thư viể  n to c cho bể  nh nhả n ung thư vu /ung thư tư  nguo n to c thả  t (BCNV) 

 Ngả n ngư ả trể  ểm nhả  p cư bo  ho c sợ m (Dư  ả n Cả u Hả n) 

 Viể  c lả m cho ngượ i khiể m thi  (MATA) 

Tuy bả dư  ả n kho ng đượ c nhả  n tả i trợ , song chu ng to i vo  cu ng trả n tro ng vả  tin vả o tả c đo  ng tí ch cư c bả dư  ả n trể n co  thể  

mảng để n cho co  ng đo ng. Hy vo ng cả c bả n vả n sể  tiể p tu c go p sư c cu ng cả c dư  ả n nả y. 

Bể n cả nh hoả t đo  ng tí m hiể u dư  ả n, sư  kiể  n co  ng đo ng cu ng lả  ngả y ho  i thả n tí nh vả  so i đo  ng dả nh cho ngượ i thảm dư , 

đá  c biề  t lá  ngứợ i trề , vợ i đá dá ng hỏá t đỏ  ng nghề   thuá  t nhứ há t du cá vợ i SáigỏnClássicál, về  chá n dung, tránh cỏ  ng đỏ ng, 

tả o hí nh bong bo ng vả  ru t thả m mảy mả n v.v.. 

Tí nh để n cuo i thả ng 9/2016, Quy  co  ng đo ng Ru t ngả n Khoả ng cả ch đả  huy đo  ng đượ c 1,750,436,000 VNĐ (~US$ 

77,797) tư  209 cá nhân vả  20 doanh nghiệp, tổ chức. So  tiể n nả y sể  đượ c du ng cho 3 vo ng tả i trợ  nả m 2016 cu ả Quy  

Ru t ngả n Khoả ng cả ch (xểm chi tiể t dảnh sả ch nhả  tả i trợ ). 

Đỏ  i ngu  LIN chá n thá nh CA M ƠN tá t cá  cá c bá n đá  thám giá tì nh nguyề  n, đỏ ng gỏ p tá i chì nh, bì nh chỏ n cu ng nhứ lán tỏ á 

tho ng tin vể  sư  kiể  n chung kể t vả  chiể n di ch #LảnToảTuTể. Chiể n di ch đả  nhả  n đượ c 1.075 việc tốt do 495 người dân 

cu ng thư c hiể  n vả  chiả sể  lể n mả ng xả  ho  i trong thả ng 8 vư ả quả.  

Trong hải tuả n tợ i, Quy  RNKC sể  tiể n hả nh thư c hiể  n bả n cảm kể t tả i trợ  vợ i tư ng to  chư c đượ c nhả  n tả i trợ  cu ả vo ng 

II/2016 vả  bả t đả u chuyể n khoả n so  tiể n tả i trợ  để  cả c dư  ả n bả t đả u triể n khải. Chu ng to i cu ng sể  hoả n tả t bả o cả o chi 

tiể t cu ả toả n bo   vo ng tả i trợ  II/2016 vả  sợ m co ng bo  trể n LIN wểbsitể cu ng như gư i để n bả n quả ểmảil.  

Vả o đả u nả m 2017, chu ng to i sể  tho ng tin để n bả n vể  li ch thả m thư c đi ả cu  thể  cu ả 3 dư  ả n đượ c nhả  n tả i trợ  vo ng 

II/2016. Để  cả  p nhả  t liể n tu c tho ng tin vể  Quy  Ru t ngả n Khoả ng cả ch, bả o cả o dư  ả n vả  li ch thả m thư c đi ả, vui lo ng thểo 

do i fảnpảgể Nảrrow thể Gảp Fund/ Quy  Ru t ngả n Khoả ng cả ch. 

Cả m ợn bả n mo  t lả n nư ả ví  đả  u ng ho   cả c hoả t đo  ng chiể n di ch nả m nảy.  

XEM THÊM 

HÌNH ẢNH 

https://drive.google.com/file/d/0BwTTf7y6ByAYSk5FNUp3aUtNUEk/view
https://drive.google.com/file/d/0BwTTf7y6ByAYZFNJUS1nLXpLMEk/view
https://drive.google.com/file/d/0BwTTf7y6ByAYZG1GZHRsSVhGQXc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwTTf7y6ByAYV2tFdHVxVGQ2MGc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwTTf7y6ByAYeXFMMENRNGZqaG8/view
https://drive.google.com/file/d/0BwTTf7y6ByAYYmRaY3JPNGRScHM/view
http://linnarrowthegap.org/vi/trang-chu/
https://www.facebook.com/NarrowTheGapFund/
https://www.facebook.com/NarrowTheGapFund/photos/?tab=album&album_id=552674004916586
https://www.facebook.com/NarrowTheGapFund/photos/?tab=album&album_id=552674004916586
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DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN CHUYÊN MÔN 

THAM GIA BAN QUẢN TRỊ CỦA TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN VỚI MANDALA NIGHT THÁNG 7/2016 

Sư  kiể  n Mảndảlả Night thả ng 07 diể n rả vả o 18g, 26/07, tả i Thể Loft Pảstểur lả  cợ ho  i tí m 

hiể u vể  nhu cả u tí m Bản quả n tri  cu ả cả c to  chư c vả  kể t no i trư c tiể p vợ i cả c to  chư c PLN. Co  

5 to  chư c PLN thảm giả chiả sể  đợ t nả y, bảo go m: Quy  ho c bo ng Huy nh Tả n Phả t; CẺPÔRẺR 

Ho c Mo n; To  chư c SCD; To  chư c Chảngể; To  chư c AWÔ. 

ĐỌC THÊM 

"Sau hơn 2 năm trải nghiệm thực tế với những tủ sách, tụi em nhìn nhận rõ ảnh hưởng của việc thiếu 1 tầm nhìn, 

sứ mệnh rõ ràng để định hướng con đường đi và phương pháp thực hiện hiệu quả cho việc xây dựng dự án và xây 

dựng tổ chức.  

Với những băn khoăn này, TSUM đã tham gia CPI, và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị và đặc biệt là 

chị Khánh Linh. Bằng những câu hỏi gợi mở, cách phân tích các vấn đề, hướng đi sâu sắc và những thấu hiểu về 

giá trị con người và xu hướng tính cách của các thành viên trong nhóm nòng cốt, chị Khánh Linh đã giúp TSUM 

xác định rõ ràng về sứ mệnh của tổ chức mình"  

     - Bạn Nguyễn Thị Nữ, Sáng lập Tủ sách Ước mơ (TSUM) 

“CPI 2016 thực sự là phao cứu sinh của tôi, chương trình giúp tôi nhìn lại bản thân, về ước mơ và khát 

khao hiện thực hóa ước mơ này.  

Sau những ngày củng cố kiến thức nền tôi lại tiếp tục được một chị siêu dễ thương và tận tâm đồng 

hành cùng trong giai đoạn 2, chị ấy gợi ý và hướng dẫn chúng tôi bắt tay vào hiện thực hóa ước mơ đó 

một cách rõ ràng, chi tiết qua việc lên kế hoạch chiến lược cũng như kế hoạch hành động tiếp theo.  

Hành trình của chúng tôi có lẽ khá chậm vì chúng tôi muốn xây những viên đá chắc chắn đầu tiên làm 

nền tảng cho sự phát triển lâu dài” - Bạn Nguyễn Thị Thùy Nhung, Thành viên tổ chức SDC 

Mở đầu chặn đường mang tên Thay Đổi, chị Duyên nói với tôi rằng: “Chị là một con người như bao con 

người khác, cũng có lúc năng lượng của chị đi xuống. Chị sẽ chậm trả lời em. Những lúc như thế, em hãy 

liên lạc chị.” Tôi học được từ chị rất nhiều. Khi lắng lòng nhớ lại cách chị dẫn dắt và kể chuyện, những 

bài học lớn hơn dần hiện ra. Cảm ơn cuộc sống và cảm ơn LIN đã cho tôi một kỳ duyên gặp được một 

người thầy tuyệt vời. - Bạn Lại Đăng Khoa, Thành viên tổ chức VietLearning 

 

CHIA SẺ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN THAM GIA SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG (CPI) 2016 

Ngả y 6/5, chượng trí nh Sả ng kiể n ví  Co  ng đo ng (CPI) 2016 vợ i chu  để  Phả t triể n ky  nả ng lả nh đả o cho cả c to  chư c PLN 

chí nh thư c khợ i đo  ng vợ i chuo i 3 modulể tả  p huả n kiể n thư c dả nh cho 15 lả nh đả o to  chư c PLN thảm giả chượng trí nh 

CPI 2016.Sảu đo , cả c to  chư c bượ c vả o giải đoả n II: kể t no i 1-1 vợ i cả c TNV lả  chuyể n viể n/chuyể n giả co  kinh nghiể  m 

lả nh đả o để n tư  cả c doảnh nghiể  p, to  chư c khả c. Dượ i đả y lả  mo  t vả i chiả sể  tư  cả c thả nh viể n CPI 2016 sảu giải đoả n nả y:  

Tôi đang hỗ trợ chương trình “Sáng kiến vì Cộng đồng CPI 2016” với chủ đề “Nâng cao 

năng lực lãnh đạo cho các tổ chức Phi Lợi Nhuận”.  Tôi tham gia chương trình này để thay 

lời cảm ơn của tôi đến với tất cả những người thân, người thầy, người sếp, người bạn, đồng 

nghiệp… những người đã dẫn dắt và tạo ra tôi ngày hôm nay. Nếu không có họ, có lẽ, con 

đường tôi đi sẽ gập ghềnh hơn và xa xôi hơn. Hành động mà tôi cảm thấy thiết thực nhất là 

chia sẽ kiến thức mà mình đã tích lũy được (sau hơn 20 năm làm việc cho các tập đoàn 

quốc tế) với những con người tuyệt vời, những người đang dấn thân vào hành trình vì cộng 

đồng như Phúc, Khoa, Thắm, Trâm, Châu ……. Tôi tin chắc rằng, những gì tôi góp sức vào sẽ tiếp tục lan tỏa thông qua họ.  

Cân bằng thời gian dành cho công việc, dành gia đình, dành cho chương trình và dành cho bản thân là một thử thách không 

hề nhỏ. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là không nên xem nhẹ nó. Hãy trao đổi trước cùng gia đình trước khi nhận lời tham 

gia chương trình để họ không cảm thấy bạn bỏ rơi họ những ngày cuối tuần.  

Từ khi biết đến LIN và bắt tay cùng LIN, tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều niềm vui hơn và ý nghĩa hơn. Cảm giác trọn vẹn 

đến với tôi nhiều hơn. Tôi ý thức rõ hơn vai trò của mình với cộng đồng. Tôi có thêm bạn, những người bạn với những công 

việc thầm lặng mang thêm gia vị cho cuộc sống của bao người khác. Niềm vui và cảm giác trọn vẹn của tôi có lẽ được hình 

thành nhờ những con người này. - Chị Đào Lê Duyên, Cố vấn & tình nguyện viên chuyên môn,  

      Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng (CPI) 2016 

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/519-mandala-night-07-tham-gia-ban-quan-tri-to-chuc-pln
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Hỗ trợ Trung tâm LIN 

Bểtsyể Pảrk 

Bu i Thi  Thảnh Vả n 

Cảrểy Zểsigểr 

Chư  My  Thu y Linh 

Dảnả R.H. DÔAN 

Đá  ng Thi  Ngỏ c Dung 

Dểể Koch 

Diể m Phả m 

Dilshảảd Ali 

Đỏá n Bá ỏ Chá u 

Đỏá n Má nh Khá m 

Grảểmể Alểxảndểr 

Hả  Xuả n Trư ng 

Lể  Ho ng Lản 

Lể  Quo c Thả i 

Lể  Thi  Bả ng Tả m 

Lể  Thi  Thu y 

Lindả Loosể 

Logản Lểung 

Ly  Thi  Ngả n Chả u 

Mảrk Jểromể 

Mảrk Sidểl 

Mảtthểw Nguyển 

Ngo  Quy nh Như 

Nguyể n Anh Huy Vu  

Nguyể n Bả o Ngo c 

Nguyể n Duy Liể m 

Nguyể n Huy Hoả ng 

Nguyể n Phượng Khuể  Thả o 

Nguyể n Phượng Thả o 

Nguyể n Quảng Anh 

Nguyể n Thả i Thảnh 

Nguyể n Thảnh Ho ả 

Nguyể n Thi  Bí ch Ngo c 

Nguyể n Thi  Minh Chả u 

Nguyể n Thi  Thu Hả  

Nguyể n Thi  Thu y Hượng 

Nguyể n Trả n Hoả ng Anh 

Nhảnh Rợ Chả m 

P. Ẻli Angểll MAZUR 

Phả m Anh Tuả n 

Phả m Kiể u Anh 

Phản Hoả ng Lể  Hả o 

Phu ng Thể  Kiể  t 

Phượng Tri 

Quả ch Toả n Long 

Thy Phả m 

Trả n Diể  u Thu y 

Trả n Thả nh Trung 

Trả n Thi  Phượng Anh 

Trả n Thi  Thảnh Hượng 

Trả n Thi  Thu y Tiể n 

 

Tri nh Hoả ng Duy 

Tri nh Thi  Thảnh Thu y 

Vu  Thi  Thu Trảng 

Hỗ trợ CPI 

Dản Thể Dảng 

Đá ỏ Lề  Duyề n 

Hả  Huy nh 

Huy nh Minh Như t 

Huy nh Minh Thả o 

Lể  Ho ng Phu c 

Lể  Thi  Thu y 

Mải Đoả n Anh Thi 

Ngo c Vo  

Nguyển Hải Triểu 

Nguyể n Liể n Khả  

Nguyể n Ngo c Mải Trả m 

Nguyể n Thả i Duy 

Nguyể n Thảnh Tru c Linh 

Nguyể n Thi  Bí ch Tả m 

Nguyể n Tri nh Khả nh Linh 

Tony Williảms 

Tri nh Cả m Trả  Mi 

Trượng Minh Tư  

Vu  Thu y Vy 

Hỗ trợ Quỹ  

Rút ngắn Khoảng cách 

Bu i Thi  Thy 

Cảo Hoả ng Dung 

Chả u Thi  Minh Thư 

Cu  Ngo c Mải 

Đá  ng Đứ c Huy 

Đá  ng Phứợng Uyề n 

Đá  ng Uyề n 

Đá ỏ Huề   Chi 

Diể  p A i Quyể n 

Diể  p Quy  Anh 

Đinh Anh Lán 

Đinh Trá n Thá ỏ My 

Đỏ  Hỏ ng Liề n 

Đỏ  Ngỏ c Tuyề n 

Đỏ  Thu y An 

Đỏá n Trá n Thu y Tiề n 

Dượng Vả n Đả i 

Hả  Duy Khả nh Trả n 

Hả Quảng Huy 

Hả  Viể  t Anh Nguyể n 

Hả  Xuả n Trư ng 

Ngo  Thi  Quy nh Hoả 

Ho  Khả nh Vả n 

Ho  Thi  Ôảnh 

Ho  Thu Thả o 

Hoả ng Lể  Hả  Uyể n 

Hoả ng Ngo c Thảnh 

 

Hoả ng Ngo c Thiể  n Tả m 

Hoả ng Nhả  t My  

Hoả ng Uyể n Bả o Trả n 

Huy nh Ngo c Lảm 

Huynh Viển Huong 

Khoả Lể 

Lả m Trung Quả n 

Lản Anh 

Lể  Chí  Thả nh 

Lể  Hoả Phong Lản 

Lể  Ho ng Quả n 

Lể  Hu ng Cượ ng 

Lể  Nguyể n Ngo c Trả n 

Lể  Thảnh Phượng 

Lể  Thi  Phượng Uyể n 

Liể n Nguyể n 

Lượng Bả o Uyể n 

Ngả n Linh 

Ngo  Phu c Nguyể n 

Ngo  Triể  u Khả nh Ngo c 

Nguyể n Đo  Thả nh Đả t 

Nguyể n Hả i Thảnh 

Nguyể n Hoả ng Dung 

Nguyể n Hoả ng Thu y An 

Nguyể n Hoả ng Tuả n 

Nguyể n Huy Ho ảng 

Nguyể n Huy nh Phượng Linh 

Nguyể n Khảng An 

Nguyể n Lư  Mải Khảnh 

Nguyể n Mải Hả n 

Nguyể n Minh Quả n 

Nguyể n Minh Thuả  n 

Nguyể n My  Chi 

Nguyể n Ngo c Tu  Trả n 

Nguyể n Thảnh Vả n 

Nguyể n Thi  Cả m Tiể n 

Nguyể n Thi  Hả i Dượng 

Nguyể n Thi  Hoả ng Yể n 

Nguyể n Thi  Ho ng Dượng 

Nguyể n Thi  Lản Nhi 

Nguyể n Thi  Mải 

Nguyể n Thi  Ngo c 

Nguyể n Thi  Ngo c Bí ch 

Nguyể n Thi  Ngo c Nhi 

Nguyể n Thi  Như Thu y 

Nguyể n Thi  Phượng Ly 

Nguyể n Thi  Vả n Anh 

Nguyển Thiển Thảnh 

Nguyể n Vu  Luả n 

Nguyể n Yể n Nhi 

Nhu Bui 

Phả m Ho ng Nhung 

Phả m Thi  Ho ng Phu c 

 

Phả m Thi  Minh Ngo c Phả m 

Thi  Quy nh Chi 

Phản Minh Thả nh 

Phản Nguyể n Thả nh Đả t 

Phản Quo c Thả i 

Phản Thi  Thu y Trả m 

Phản Thi  Tu  Uyể n 

Phản Vu  Ngo c Tho  

Philippể Lảndry 

Phượng Mả  c Tri 

Quả ng Lể  Tru c Giảng 

Quảng Nguyể n 

Quy nh Trả m 

Tả  Thi  Thảnh Ngả 

Thảnh Lải 

Thu y Nguyể n 

To  Huy nh Như 

To  Vả n Thả ng 

Trả n Bả o Anh 

Trả n Bả o Ngo c 

Trả n Đo  Thu Trảng 

Trả n Ngo c Mả n Nhi 

Trả n Ngo c Phu ng 

Trả n Ngo c Phượng Thả o 

Trả n Phả m Ngo c Diể  p  

Trả n Thả o 

Trả n Thi  Thảnh Hượng 

Trả n Thi  Yể n Phượng 

Trượng Nguyể n Bả o Trả n  

Trượng Quảng Bả o 

Viể  t An 

Vo Thi Diểu Lản 

Vo  Thi  Ngả 

Vu  Lản Anh 

Vu  Thi  Hả  

Vu Thi Hong Phuc 

Vượng Ly 

Vượng Ngo c Vy Vả n 

CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP CHUYÊN MÔN 

LIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG TRONG THÁNG 7,8&9/2016  
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08-3512-0092 
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CÁC TỔ CHỨC ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH 

Nhả  tả i trợ  ả n dảnh 
Cả c cả  nhả n tả i trợ  quả  
Globảl Giving 
Alản Ô’ Lểảrt 
Anh Du 
Anh Luu 
Briản Millington 
Bu i Nguyể n Bả o Ngo c 
Cảmillả Christonsển 
Cảrểy Zểsigểr 
Chảu Tả 
Chinh Phảm 
Dảnả Doản 
Đá ng Hỏ ng Ngỏ c 
Đá  ng Tu  Linh 
Đá ỏ Duy Thá nh 
Dểể Koch 
Dểnnis Bểrg 
Diểp Quy Anh 
Do Huu Chi 
Đỏ  Thi  Thánh Huyề n 
Đỏá n Y  Nhá  t 
Dung Trản 
Dượng Hư u Quyể n 
Giảng Lả m 
Hả  Ngo c Quyể n 
Hản Nguyển 

Ho Nguyển Ngoc 
Hoả ng Nguyể n Trượ ng Phu c 
Hong Hoảng Thi 
Hong Trản 
Huong Truong 
Jảnể Trản 
Jonảh Lểvểy 
Kimbểrly Hoảng 
Lảm An 
Lản Anh Nguyển 
Lể Bảo Minh 
Lể  Ngo c Bí ch 
Lể Thảng 
Lể  Thả nh Nhả n 
Lểảnn Luong 
Liển Do 
Lucic Kểtểlsển 
Mải Thu y Tiể n 
Mảrk Sidểl 
Michểllể Mểmrản 
Ngo  Thi  Vả n Ngả 
Ngoc Nguyển 
Ngoc Vo 
Nguyể n Diể  u Linh 
Nguyển Hoảng Thoải Uyển 
Nguyển Khảnh Dung 
Nguyển Minh 

Nguyển Ngoc Bich Tuyển 
Nguyển Nhu Y 
Nguyển Tản Dảt 
Nguyể n Thảnh Bí nh 
Nguyể n Thi  Lợ i 
Nguyể n Thi  My  Phu ng 
Nguyể n Thi  Phượng Dung 
Nguyển Thi Thảnh Truc 
Nguyển Thi Thu Hảng 
Nguyể n Thi  Thu y Hả ng 
Nguyển Tiển 
Nguyể n Trả n Hoả ng Anh 
Nguyể n Trượng Nhả  t Quảng 
Nguyển Vản 
Pểtểr Pảnnings &  
Lindả Looisể 
Phả m Thả i Dượng 
Phả m Thi  A nh Huyể n 
Phả m Thi  Ho ng Anh 
Phả m Vả n Hoả t 
Phản Dinh Tuản Anh 
Phản Hả nh Tả m 
Qui Cảo 
Quyểt Vản 
Khả ch muả hả ng tả i cả c chợ  
phiể n cuo i tuả n 
Sả m My  Phu ng 

Shih-hung Shiểh 
Tả m Nguyể n Thi  
Tảm Nhản 
Tả ng Lể  Tuả n 
Tảng Minh Nguyểt 
Thảnh Trản 
Thảnh Xuản Dảng 
Trả Vo 
Trả n Anh 
Trản Cong Binh 
Trả n Phượng Linh 
Trả n Thi  Minh Trảng 
Trả n Thi  My  Hả nh 
Trả n Thi  Thảnh Hượng 
Trản Thu Thảm 
Trản Vu Ngản Giảng 
Trinh Thi Ngoc Lản 
Truong Huong 
Trượng Quảng Bả o 
Ung Vu  
Vản Anh Nguyển 
Vản Minh Vo 
Vo  Đí nh Thi 
Vo Vản Minh 
Vu Thi Quynh Giảo 
Yảsuhiko Imải 

CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH 

http://www.LINvn.org



