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Gây quỹ hỗ trợ người lao động nhập cư tại TP.HCM 

19/12/2011 16:24 

PNO - Sự kiện “Tài trợ cộng đồng 2011” là sáng kiến của Trung tâm Hỗ
trợ phát triển cộng đồng LIN nhằm gây quỹ hỗ trợ cho người lao động
nhập cư dễ bị tổn thương.

Thông qua hình thức viết dự án, các đơn vị hoạt động xã hội có nhu cầu tìm tài trợ gửi
dự án của mình đến LIN trước ngày 11/11/2011. Đây là cơ sở cho hội đồng xét tuyển
của LIN tìm ra ba dự án tiêu biểu nhất, sau đó tiến hành tổ chức sự kiện vào chiều hôm
qua, 18/12/2011, để người dự khán trực tiếp bầu chọn và xếp hạng.

Trong số 13 dự án tham gia, 3 dự án được chọn vào chung kết là dự án SPI “Hội nhập
nghề nghiệp xã hội cho thanh thiếu niên đường phố có nguy cơ và nạn nhân bị bóc lột,
bị xâm hại” thuộc Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM; dự án “Nâng cao hiểu biết về luật pháp

và kiến thức xã hội cho thanh thiếu niên nhập cư tại quận Thủ Đức” của nhóm tình nguyện A New Day (tạm dịch Một Ngày
Mới) và dự án “Dạy nghề cho người khuyết tật nhập cư” của mái ấm Thiện Tâm Hương. Với số phiều bình chọn cao nhất, dự
án của Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đoạt giải nhất và “ẵm” luôn giải thưởng tài trợ 80 triệu đồng của Quỹ Global Fund for
Community. Ngoài ra, cả ba dự án vào chung kết đều được hưởng khoản tiền thưởng 2.000 USD do công ty SRI Việt Nam tài
trợ.

Bỏ phiếu bầu chọn, xếp hạng các dự án

 

 

Gây quỹ hỗ trợ người lao động nhập cư tại TP.HCM | Phunu - Tin Tức http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/gay-quy-ho-tro-nguoi-lao-do...

1 of 2 20/12/11 09:55



Niềm vui chiến thắng của các nhóm đoạt giải

Riêng tổng số tiền gây quỹ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện là 46.110.000 đồng sẽ được phân bổ cho dự án hạng nhì của
cơ sở Thiện Tâm Hương và hạng ba của nhóm A New Day.
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