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Thứ hai, 08 Tháng 8, 2011

Tổ chức phi lợi nhuận LIN kỷ niệm 2 năm thành lập

Cập nhật: 06/08/2011
LIN đã có một bữa tiệc sinh nhật thân thiện, ấm ấp bên các tổ chức phi lợi nhuận, nhà tài trợ và tình nguyện viên
đã đồng hành cùng tổ chức từ ngày mới thành lập, diễn ra tại khách sạn Bông Sen tuần vừa rồi.

Các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà tài trợ tham gia mừng sinh nhật của LIN

Trong hai năm thành lập, LIN đã được biết đến như một tổ chức phi lợi nhuận tin cậy cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương và các
nhóm hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, giúp họ tiếp cận với cơ hội phát triển tại Việt Nam.

Một mặt khác, LIN giúp các cá nhân và doanh nghiệp hiểu biết nhiều hơn về hoạt động nhân ái và tình nguyện. Tuy thời gian hình
thành và phát triển chưa lâu, nhưng LIN là tổ chức đi tiên phong trong việc giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu tại chính địa
phương.

Thầy Hà Xuân Trừng đại diện cho tổ chức thấp nến mừng sinh nhật
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Những thành quả mà LIN đạt được qua lời nhận xét của tổ chức phi lợi nhuận khác

Chị Elisabeth, giám đốc của Smile Group, cho biết “Tổ chức thành lập với mục đích mang lại nụ cười cho tất cả trẻ em bị ảnh hưởng
HIV/AIDS tại Việt Nam, nhưng thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn tìm kiếm nhà tài trợ và tình nguyện viên. LIN đã giúp đỡ và hỗ trợ
rất tốt cho Smile Group”

Chị Elizabeth trao đổi và làm quen với thành viên tổ chức phi lợi nhuận về sinh thái

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, tổ chức giáo dục của Mỹ, nhận xét “ Tuy mới tham gia hai sự kiện của LIN, nhưng đây là cơ hội để chị kết
nối và tìm kiếm tổ chức phù hợp với định hướng làm từ thiện của công ty một cách tiết kiệm thời gian và đúng tổ chức. LIN không
những kết nối những TNV trẻ tuổi, năng động và đầy nhiệt huyết mà còn kết nối thành công những tổ chức khác nhau một cách đúng
đắn.”

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh giao lưu với các thành viên mới
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Thầy Hà Xuân Trừng, cố vấn cho LIN, cố vấn hãng dược OPV và thành viên ban quản trị của LIN cho biết “ Tuy LIN chỉ có 2 năm hình
thành và phát triển, nhưng cũng đã đi đúng và đạt được những thành công về liên kết và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức phi lợi
nhuận và các doanh nghiệp trong cả nước. Trong thời gian sắp tới LIN sẽ tiếp tục hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu một cách tích cực hơn
nữa cho các tổ chức và không ngừng cải tiến đúng với định hướng giúp đỡ cộng đồng đã đề ra”

LIN là tổ chức có được sự tham gia nhiệt tình và hăng hái của thanh niên và trung niên

“Chúc LIN 2 năm tới tiếp tục thành công, phát triển hơn nữa để tạo giá trị tốt đẹp cho cộng đồng” Chị Christine, công tác tại công ty
Skydesign gửi lời chúc tới LIN nhân sinh nhật 2 tuổi.
Theo LIN
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