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+ Bạn đang có một sáng kiến hay ý tưởng phi lợi nhuận? 

+ Bạn đang mong muốn tìm kiếm giải pháp và nguồn lực để thực hiện ý tưởng? 

+ Bạn đang mong muốn nâng cao năng lực phát triển cho tổ chức mình? 

Nếu câu trả lời của bạn là CÓ, vui lòng cân nhắc đăng ký tham gia Chương trình hoàn 

toàn mới của LIN nhằm Thúc đẩy Nội lực Tổ chức Phi lợi nhuận địa phương mang tên: 

HẠT NHÂN THAY ĐỔI 

Đây là cơ hội LIN cùng đồng hành với (tối đa) 15 tổ chức phi lợi nhuận địa phương 

(NPO) đang có mặt hay hoạt động tại TP.HCM. Để có thể tham gia và đồng hành cùng 

LIN, các tổ chức phải cam kết hoàn thành 80% nội dung Chương trình Hạt nhân Thay 

đổi trong thời hạn 12 tháng, bắt đầu từ 6/2017 đến 5/2018. Chi tiết thời lượng và nội 

dung hoạt động chi tiết như sau: 

(1)  Nâng cao nhận thức (20 giờ, chiếm 8.4% tổng thời gian) 

- Đánh giá năng lực tổ chức: 4 giờ 

- Hội thảo xác định và phân tích vấn đề cùng giải pháp: 16 giờ 

(2)  Xây dựng năng lực và kỹ năng lãnh đạo và quản lý/quản trị tổ chức (169 

giờ, chiếm 71% tổng thời gian) 

- Học online ít nhất 3 bộ công cụ phát triển tổ chức: 15 giờ 
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- Sáng kiến lãnh đạo phi lợi nhuận: 154 giờ (tập huấn lãnh đạo tổ chức vào mỗi 

cuối tuần trong tháng 6, 7 và 8/2017, xem chi tiết nội dung và thời gian đính kèm) 

- Tư vấn đồng đẳng phi lợi nhuận: 5 

(3)  Xây dựng mạng lưới và chia sẻ thông tin (18 giờ, 7.6% tổng thời gian) 

- Tham dự Không gian Chia sẻ do LIN tổ chức: 18 giờ 

- Không gian làm việc chung cho các NPO (tùy chọn) 

(4)  Vận động nguồn lực địa phương (30 giờ, chiếm 13% tổng thời gian) 

- Gây quỹ trong nước và Quỹ đối ứng (tối đa 35 triệu): 4 giờ 

- Tiếp cận các nguồn quỹ của LIN và các nhà tài trợ khác: 10 giờ 

- Sự kiện Pitching với các nhà tài trợ do LIN kết nối: 8 giờ 

- Thăm thực địa các dự án tài trợ từ Quỹ RNKC: 8 giờ 

Lưu ý:  

- Quỹ Ươm Mầm: tham gia vào chương trình này, NPO cam kết sẽ nhận được ít 

nhất 30 triệu đồng để dùng cho các hoạt động của mình. 

- Cam kết: NPO được yêu cầu đóng tạm ứng 3.000.000 đồng trước khi tham gia 

chương trình và số tiền này sẽ được hoàn lại cho NPO sau khi kết thúc chương 

trình (12 tháng). Trong trường hợp, NPO không thể tham gia toàn bộ Chương 

trình (80% thời lượng), số tiền tạm ứng cam kết này sẽ được đưa vào seeding 

fund dành cho các tổ chức tham gia thực hiện đầy đủ cam kết. 

Vui lòng hoàn thành đầy đủ Mẫu đơn đăng ký: http://bit.ly/DangkyHatnhanThaydoi 

Hạn chót đăng ký tham gia là: 23h chiều ngày 17 tháng 5 năm 2017. 

Một số mốc chính về tuyển dụng của chương trình: 

- 25/4/2017: Đăng thông tin Chương trình Hạt nhân Thay đổi (HNTĐ) 

- 09/5/2017: Không Gian Chia Sẻ giới thiệu “Chương trình Hạt nhân Thay đổi”. 

- 20 & 21/5/2017: Phỏng vấn các ứng viên của HNTĐ. 

- 24/5/2017: Công bố kết quả 15 tổ chức NPO tham gia HNTĐ. 

- 03/6/2017: Họp định hướng 15 tổ chức NPO tham gia HNTĐ. 

Vui lòng liên hệ Trường Sơn tại email son@linvn.org hay điện thoại (08) 35120092 nếu 

bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Chương trình Hạt nhân Thay đổi. 

  

http://bit.ly/DangkyHatnhanThaydoi
mailto:son@linvn.org
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

CHƯƠNG TRÌNH HẠT NHÂN THAY ĐỔI 

 

 

Giai đoạn 

chính 

Các hoạt động chính 

Số  

Giờ 

Thời gian thực hiện 

Tên hoạt động 

Số 

lượng 

T5/ 

17 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

T1/ 

18 T2 T3 T4 

Thông tin 

và Tuyển 

dụng tổ 

chức 

1. Đăng thông tin "Hạt nhân thay đổi" (IA) 

  

x 

           2. Hội thảo giới thiệu chương trình IA với 

NPO 1 

 

x 

           3. Họp quyết định tuyển NPO 1 

 

x 

           4. Họp định hướng với các NPO được chọn 

tham gia chương trình 1 3 

 

x 

          5. Đánh giá năng lực tổ chức 1 4 

 

x 

          

Nâng cao 

nhận thức 

1. Hội thảo Xác định & Phân tích vấn đề + 

Giải pháp (Design Thinking)  1 16 

   

x 

        2. Không gian làm việc chung tùy chọn  

             

Xây dựng 

Năng lực 

và Kỹ năng 

1. Khóa học trực tuyến: không khống chế và 

uyển chuyển tùy theo đánh giá năng lực tổ 

chức (v.d Communication, Fundraising, SP, 

Governance) 3  15 

   

x x x x x 

    1.1. Xem bài giảng 3 9 

   

x x x x x 

    1.2 Làm bài tập 3 3 

   

x x x x x 

    1.3. Học nhóm 3 3 

     

x 

  

x 

   2. Sáng kiến Lãnh đạo Phi lợi nhuận (L.I.N)  

              2.1. Tập huấn kỹ năng lãnh đạo (xem T5) 11 154 

 

x x x 

        2.2. Chia sẻ đồng đẳng 4 8 

  

x 

  

x 

  

x 

 

x 

 2.3. Làm việc với người dẫn dắt  8 

     

x x x x x x x x 
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2.4. Kết nối với người dẫn dắt 1 3 

     

x 

      3. Tư vấn đồng đẳng NPO 5 5 

 

x x x x x x x x x x x 

Xây dựng 

mạng lưới 

Chia sẻ 

thông tin 

1. Không Gian Chia Sẻ (Hội 

thảo/Takshow/Cà phê sáng phi lợi 

nhuận/Mandala Night) 

6 18 x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Gây quỹ 

(Vận động 

nguồn lực 

địa 

phương) 

1. Gây quỹ trong nước + Quỹ đối ứng (tối 

đa 35 triệu) 1 4 

            2. Tiếp cận Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách 

của LIN (nộp hay gặp) 1 5 

  

x 

  

x 

    

x 

 3. Tiếp cận các Quỹ từ các nhà tài trợ khác 

từ LIN  1 5 

            4. Sự kiện pitching 1 8 

      

x 

     5. Chuyến đi thăm các tổ chức nhận tài trợ 

từ Quỹ RNKC 2 8 

 

x x x x x x x x 

 

x x 

6. Quỹ Ươm Mầm (tối thiểu 30 triệu) 1 

          

x 

  
Báo cáo 

dự án 

1. Retreat (đề xuất tổ chức Bootcamp) 1 48 

           

x 

2. Tổng kết báo cáo dự án 1 4 

           

x 

Hành động 
Theo dõi và cập nhật thông tin về dự án và 

tổ chức (6 tháng sau khi kết thúc dự án) 1 

              

Lưu ý: Đây là kế hoạch dự kiến nên thời gian có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.  
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Hợp phần: Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo Cho 
Các tổ chức Phi Lợi Nhuận TP.HCM 

(Được truyền cảm hứng bởi Khóa học Mùa thu Phát 
triển - ASOD) 

 

Tuần 1 10 tháng 6 
11 tháng 6 

Nhận thức luận  
Diễn Ngôn 
 

 

Tuần 2 17 tháng 6 KN điều phối cho người lãnh đạo PLN  

18 tháng 6 KN điều phối cho người lãnh đạo PLN 
 

 

Tuần 3 24 tháng 6 
25 tháng 6 

Đa dạng Văn Hóa 
Nhà Nước 
 

 

Tuần 4 1 tháng 7 Truyền thông và Truyền thông xã hội  

2 tháng 7 Quyền lực 
 

 

Tuần 5 8-9 tháng 7 Team-building ** 
 

 

Tuần 6 15-16 tháng 7 Lãnh Đạo Bản Thân 
 

 

Tuần 7 22 tháng 7 Lãnh Đạo Bản Thân 
 

 

23 tháng 7 Lãnh Đạo Bản Thân 
 

 

Tuần 8 29 tháng 7 Hoạt động Phong trào và tổ chức cộng đồng 
 

 

30 tháng 7 Tự Do Kinh Tế 
 

 

Tuần 9 5 tháng 8 Lãnh đạo Tổ Chức 
 

 

6 tháng 8 Lãnh đạo Tổ Chức 
 

 

Tuần 10 12 tháng 8 Quyền tự nhiên 
 

 

13 tháng 8 Điện Ảnh & Kết nối 
 

 

Tuần 11 19 tháng 8 Âm nhạc & Kết Nối 
 

 

20 tháng 8 Chuyển động & Kết Nối 
 

 

 

Lưu ý: 

* Tất cả đều là ngày học toàn thời gian từ 9:00 – 17:00 

** Team-building sẽ qua đêm và ngoài thành phố 


