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Nhấn vào đây để xem album ảnh

https://www.facebook.com/pg/LINCenter/photos/?tab=album&album_id=10155113955147302


Chương trình
Ngày 11 tháng 3 năm 2017



Danh sách những tổ chức phi lợi nhuận
tham gia sự kiện

Số thứ tự Tên của tổ chức

1 ICS Center – Trung Tâm ICS

2 DRD – Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

3 Chương trình Tình Thân



Chân thành cám ơn các nhà tài trợ cho sự kiện



Nhận xét của người tham gia



Những người tham gia đã được yêu cầu làm một bản khảo sát tại chỗ
trước khi họ rời khỏi sự kiện, nhờ vậy họ có thể nhận xét về sự kiện
cũng như tự nhìn nhận xem họ có thể làm gì để xác định và xây dựng
mối quan hệ với những tổ chức phi lợi nhuận.

10 trên 10 người tham gia đã làm bản khảo sát (tỷ lệ trả lời là 100%). 
Những câu trả lời của họ được tổng hợp trong những trang phía sau.



Câu hỏi 1
Trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn đánh giá về chương trình này như

thế nào?

Điểm trung bình = 8.4
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Điều mà bạn thích nhất về chương trình là gì?

- “Mình được tiếp cận với đa dạng lĩnh vực tình nguyện rất “lạ” và siêu ý 
nghĩa.”

- “Được truyền niềm tin, động lực để tiếp tục con đường phía trước.”

- “Các câu chuyện từ các tổ chức được kể rất tốt, truyền tải thông điệp hiệu
quả. Hy vọng các câu chuyện của họ có thể xuất hiện trên các kênh truyền
thông.”

- “Em được đi thăm nhiều tổ chức phi lợi nhuận”

- “Chương trình đã giúp tôi mở mang thêm nhiều hiểu biết về những vấn đề
đang xảy ra trong cuộc sống”

- “Mình đã nhận được nhiều thông tin về việc làm sao để làm việc trong các
tổ chức phi lợi nhuận”

Câu hỏi 2



Bạn đánh giá như thế nào về các hoạt động trong sự kiện?

Câu hỏi 3
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Thông tin trước sự kiện

Chương trình định hướng trước khi 
thăm NPOs

Chuyến đi thăm NPOs

Chia sẻ trải nghiệm và thảo luận 
sau khi thăm NPOs
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Bạn nhận được gì sau khi tham gia sự kiện này?

Câu hỏi 4
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Không được gì

Tôi biết nhiều hơn về các công việc 
của các tổ chức phi lợi nhuận ở 

thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện cho tôi ý tưởng/ cơ hội để 
kết nối nguồn lực của minh với nhu 
cầu của các tổ chức phi lợi nhuận

Tôi học được cách làm từ thiện hiệu 
quả với 7 cách làm từ thiện có tìm 

hiểu

Tôi biết nhiều hơn về các lĩnh vực 
hoạt động của các tổ chức phi lợi 
nhuận ở thành phố Hồ Chí Minh

Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ



Sự kiện đã thay đổi hoặc củng cố những quan điểm nào của bạn về
công việc của các tổ chức phi lợi nhuận địa phương?

Câu hỏi 5

2 ý kiến cho rằng họ đã có những phát triển bản thân.
 “Củng cố niềm tin, thêm kiến thức, mở lòng hơn và sẵn sàng để hành động”
 “Tôi đã học được cách làm từ thiện hiệu quả trong 7 bước”

2 người trả lời rằng sự kiện đã giúp họ có thêm nhiều quan điểm về trách nhiệm xã
hội
 “Tôi đã có khoảng thời gian vui cẻ và học được nhiều thứ và nó sẽ thay đổi về

cách nhìn cũng như hướng tiếp cận đến những dịch vụ xã hội trong tương lai của
tôi”

 “Tôi được biết nhiều hơn về những vấn đề xã hội đang xảy ra ở Việt Nam”



6 người trả lời đã đánh giá cao cơ hội để biết thêm về tổ chức phi lợi nhuận và cách họ làm
việc.

 “Tôi hiểu được nhiều hơn về NGOs, NPOs và tôi muốn cống hiến cho xã hội thông qua 
các hoạt động của NGOs và NPOs”

 “NPOs đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau”

 “Những tổ chức phi lợi nhuận Việt Namm đang trở nên chuyên nghiệp hơn trong việc
giải quyết các vấn đề xã hội”

 “Uy tín của một tổ chức không thể hiện ở mặt ngoài (nhiều nhân viên, văn phòng lớn,…), 
mà là trong các họ đang cống hiến cho xã hội như thế nào”

 “Sứ mệnh và tầm nhìn của NPO thật sự rất da dạng và họ đang sử dụng các nguồn lực
hiệu quả”

Câu hỏi 5 (tt)
Sự kiện đã thay đổi hoặc củng cố những quan điểm nào của bạn về 

công việc của các tổ chức phi lợi nhuận địa phương? 



Sự kiện đã thay đổi hoặc củng cố quan điểm nào của bạn về cách bạn
có thể hỗ trợ cho sự phát triển cộng đồng?

Câu hỏi 6

5 người trả lời đã có tinh thần hỗ trợ hơn sau khi tham gia sự kiện.
 “Tôi có thể giúp đỡ cộng đồng bằng nhiều cách khác”
 “Tôi cảm thấy tôi có thể làm được nhiều hơn nữa”
 “Mình có cái gì thì mình có thể hỗ trợ cái đó”
 “Làm từ thiện nhất định phải có cái Tâm”

2 người trả lời rằng họ đã có hiểu biết sâu hơn về các tổ chức phi lợi nhuận.
 “Em phải học hỏi hơn nữa để biết nhu cầu của xã hội là gì để có thể hỗ trợ đúng”



Theo bạn LIN có thể làm gì để chương trình tốt hơn?

Câu hỏi 7

2 người đánh giá về công tác chuẩn bị của LIN có thể nên làm tốt hơn.
 “Nên cải thiện về phương tiện di chuyển”
 “Kiểm soát thời gian tốt hơn”

3 người nói về việc phân bổ thời gian đi đến các tổ chức NPO
 “Những tổ chức nên có nhiều thời gian hơn để nói chuyện, chia sẻ”
 “Thời gian làm buổi định hướng trước khi thăm NPO nên kéo dài ra ”



• 1 người nói về vấn đề truyền thông của chương trình

• “Nên đẩy mạnh về truyền thông cho chương trình này để nhiều người biết đến vì
chương trình rất hay”

• 1 người nói về vấn việc chọn lựa các NPO.

 “Nên có thời gian cho người tham gia đi thăm người thụ hưởng của dự án”

Theo bạn LIN có thể làm gì để chương trình tốt hơn?

Câu hỏi 7 (tt)



Câu hỏi 8
Bạn có dự định giới thiệu chương trình “LIN ơi, Mình đi đâu?” tới bạn

bè hoặc đồng nghiệp không?
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Bạn có dự định giới thiệu “www.philoinhuan.org” tới bạn bè hoặc 
đồng nghiệp không?

Câu hỏi 8
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Cảm ơn

Giữ liên lạc với LIN nhé!
www.Linvn.org

www.facebook.com/LINCenter


