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Thế nào là đóng góp cộng đồng? 

¨  Đóng	  góp	  cộng	  đồng	  cho	  phép	  những	  người	  có	  cùng	  quan	  điểm	  đóng	  
góp	  8ền	  của,	  nghiên	  cứu	  những	  nhu	  cầu	  của	  cộng	  đồng	  và	  cùng	  đưa	  ra	  
quyết	  định	  trao	  tài	  trợ	  cho	  nơi	  nào.	  Đóng	  góp	  cộng	  đồng	  phát	  huy	  tối	  đa	  
sức	  mạnh	  của	  hoạt	  động	  tài	  trợ	  chiến	  lược.	  

¨  Không	  giống	  với	  tài	  trợ	  riêng	  lẻ,	  khi	  tham	  gia	  vào	  nhóm	  từ	  thiện	  các	  cá	  
nhân	  có	  thể	  Vch	  lũy	  thêm	  cho	  mình	  kinh	  nghiệm	  làm	  từ	  thiện	  chiến	  
lược.	  Đóng	  góp	  cộng	  đồng	  là	  một	  quá	  trình	  có	  sự	  tham	  gia,	  bao	  gồm	  các	  
hoạt	  động	  đào	  tạo,	  xem	  xét	  các	  đề	  xuất,	  ra	  quyết	  định	  chung,	  ^nh	  
nguyện	  và	  tham	  quan	  thực	  địa	  đến	  các	  tổ	  chức	  phi	  lợi	  nhuận.	  

¨  Các	  nhóm	  có	  thể	  được	  tổ	  chức	  theo	  nhiều	  cách:	  từ	  các	  nhóm	  ^nh	  
nguyện	  không	  chính	  thức	  cho	  đến	  các	  quỹ	  tài	  trợ.	  
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Quỹ Phụ Nữ Washington 

Tầm	  nhìn	  
¨ 	  Thay	  đổi	  đường	  lối	  tài	  trợ	  từ	  thiện	  chiến	  lược	  của	  phụ	  nữ	  thông	  qua	  sức	  
mạnh	  của	  đóng	  góp	  cộng	  đồng.	  
	  
Sứ	  mệnh	  
¨ 	  Quỹ	  Phụ	  nữ	  Washington	  giáo	  dục,	  truyền	  cảm	  hứng	  	  và	  nâng	  cao	  số	  lượng	  
phụ	  nữ	  cam	  kết	  tài	  trợ	  chiến	  lược	  từ	  đó	  củng	  cố	  sức	  mạnh	  cộng	  đồng	  và	  làm	  
rõ	  các	  tác	  động	  có	  được	  nhờ	  việc	  tài	  trợ	  tập	  thể.	  
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Động lực của những người sáng lập 
1993/1994 

Nhiều	  phụ	  nữ:	  

¨ 	  thừa	  kế	  tài	  sản	  	  

¨ 	  có	  thu	  nhập	  cao	  hơn	  

¨ 	  có	  khả	  năng	  đóng	  góp	  cho	  cộng	  đồng,	  nhưng	  chưa	  tự	  6n	  	  
Những	  nhà	  sáng	  lập	  WWF	  nhận	  thấy	  nhu	  cầu	  về:	  

¨ 	  Giáo	  dục	  về	  hoạt	  động	  tài	  trợ	  chiến	  lược	  

¨ 	  Một	  phương	  6ện	  hỗ	  trợ	  sự	  lãnh	  đạo	  của	  phụ	  nữ	  

¨ 	  đóng	  góp	  nhiều	  hơn	  là	  fnh	  nguyện	  -‐	  Tạo	  ra	  những	  khoản	  tài	  trợ	  mang	  lại	  	  
tác	  động	  lớn	  cho	  cộng	  đồng.	  
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 Những mục tiêu ban đầu 
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¨ 	  Giáo	  dục	  phụ	  nữ	  về	  các	  hoạt	  động	  tài	  trợ	  chiến	  lược	  và	  lãnh	  đạo	  

¨ 	  Tập	  hợp	  các	  nguồn	  lực	  để	  tạo	  nên	  các	  nguồn	  quỹ	  mới	  đáng	  kể	  cho	  cộng	  
đồng	  

¨ 	  Phát	  triển	  một	  mô	  hình	  trao	  tài	  trợ	  mới	  

¨ 	  Thực	  hiện	  các	  khoản	  tài	  trợ	  lớn	  mang	  lại	  tác	  động	  LỚN	  

Khẩu	  hiệu:	  
¨ “	  Hành	  động	  tự	  ,n.	  	  Suy	  nghĩ	  thông	  minh.	  	  Mơ	  ước	  lớn.”	  
	  
	  
	  
	  



 Phương thức họat động 
6	  

¨  Phụ	  nữ	  nào	  cũng	  có	  thể	  trở	  thành	  thành	  viên	  

¨  Mỗi	  người	  đóng	  góp	  như	  nhau	  trong	  mỗi	  năm	  

¤  Cam	  kết	  là	  thành	  viên	  trong	  5	  năm	  

¨  Tất	  cả	  các	  thành	  viên	  có	  thể	  tham	  gia	  vào	  các	  chương	  trình	  đào	  tạo,	  trao	  
tài	  trợ	  và	  ban	  đánh	  giá.	  

¨  Quỹ	  tài	  trợ	  được	  quản	  trị	  bởi	  Ban	  giám	  đốc	  và	  vận	  hành	  bởi	  một	  nhóm	  
nhỏ	  nhân	  viên	  được	  trả	  lương	  

¤  Trong	  những	  năm	  đầu	  đội	  ngũ	  nhân	  viên	  đều	  là	  fnh	  nguyện	  viên	  

¨  Quỹ	  hoạt	  động	  không	  phân	  biệt,	  có	  sự	  tham	  gia,	  hợp	  tác	  và	  linh	  hoạt	  



    
Cách thức các thành viên trao tài trợ 
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¨  Các	  thành	  viên	  tham	  gia	  vào	  các	  chương	  trình	  giáo	  dục	  về	  các	  vấn	  đề	  của	  
cộng	  đồng	  hiện	  tại	  và	  tài	  trợ	  chiến	  lược.	  

¨  Các	  NPO	  nộp	  đề	  xuất	  tài	  trợ	  cho	  chương	  trình	  thường	  niên	  của	  WWF	  

¨  Hội	  đồng	  xét	  duyệt	  tài	  trợ	  được	  điều	  phối	  bởi	  các	  thành	  viên	  
¤  Gồm	  10	  –	  12	  thành	  viên	  
¤  Các	  thành	  viên	  được	  đào	  tạo	  để	  xem	  xét	  các	  đề	  xuất	  tài	  trợ.	�
¤  Thưc	  hiện	  các	  nghiên	  cứu	  và	  thẩm	  định,	  xét	  duyệt	  các	  đề	  xuất	  tham	  quan	  thực	  địa.	  

	�
¨  Xét	  duyệt	  của	  Hội	  đồng	  &	  quy	  ^nh	  đánh	  giá	  xác	  định	  những	  ứng	  viên	  cuối	  

cùng	  
¤  Hai	  ứng	  viên	  cuối	  cùng	  thuộc	  2	  trong	  năm	  danh	  mục	  tài	  trợ.	�

	�

¨  Tât	  cả	  các	  thành	  viên	  của	  quỹ	  bầu	  chọn	  để	  ^m	  ra	  người	  nhận	  tài	  trợ	  cuối	  
cùng.	  
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WWF hiện tại 
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¨  Thời	  gian	  hoạt	  động:	  19	  năm	  
¨  Thành	  viên	  

¤  100	  thành	  viên	  trong	  năm	  đầu	  6ên	  
¤  Hiện	  tại	  có	  hơn	  500	  thành	  viên.	  

¨  Tổng	  số	  8ền	  đã	  tài	  trợ	  :	  hơn	  13	  triệu	  đô	  la	  Mỹ	  

¨  Các	  khoản	  tài	  trợ	  thường	  niên:	  5	  khoản	  tài	  trợ	  tập	  hợp	  với	  giá	  trị	  
100,000US$	  mỗi	  khoản,	  cộng	  thêm	  500,000US$	  cho	  các	  khoản	  tài	  trợ	  nhỏ	  
lẻ	  với	  giá	  trị	  USD	  1,000	  mỗi	  khoản	  
¤  Văn	  hóa	  nghệ	  thuật,	  Giáo	  dục,	  Môi	  trường,	  Dịch	  vụ	  về	  sức	  khỏe	  và	  con	  người	  

¨  Đóng	  góp	  cá	  nhân	  hằng	  năm:	  USD	  2,500	  
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Tương lai 
 

¨  Tạo	  cảm	  hứng	  cho	  30	  quỹ	  tương	  tự	  trên	  khắp	  nước	  Mỹ	  	  
¤  Tất	  cả	  được	  kết	  nối	  bởi	  Mạng	  Lưới	  Tài	  Trợ	  Cộng	  Đồng	  của	  Phụ	  Nữ	  (Women’s	  

Collec6ve	  Giving	  Grant	  Makers	  Network)	  
¤  Chia	  sẻ	  những	  bài	  học	  kinh	  nghiệm	  

¨  Mô	  hình	  mẫu—	  có	  thể	  áp	  dụng	  và	  điều	  chỉnh	  dễ	  dàng	  

¨  Hiện	  đang	  mở	  rộng	  ra	  quy	  mô	  toàn	  cầu	  
¤  Các	  đối	  tác	  từ	  thiện	  chiến	  lược	  của	  Phụ	  nữ	  toàn	  cầu	  đang	  hoạt	  động	  tại	  Trung	  

Quốc	  và	  Úc.	  
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Lợi ích của tài trợ từ thiện tập thể 
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¨  Tất	  cả	  các	  cộng	  đồng	  có	  nguyện	  vọng	  và	  nhu	  cầu	  chưa	  được	  đáp	  ứng	  có	  
thể	  hưởng	  lợi	  từ	  tài	  trợ	  chiến	  lược	  	  

¨  Chia	  sẻ	  các	  kiến	  thức	  địa	  phương	  đáp	  ứng	  những	  mong	  mỏi	  lớn	  nhất	  từ	  
cộng	  đồng	  

¨  Hỗ	  trợ	  bền	  vững	  cho	  địa	  phương	  
	  
¨  Các	  nhà	  tài	  trợ	  chiến	  lược	  địa	  phương	  làm	  việc	  cùng	  nhau	  	  để	  có	  thể	  đạt	  

được	  những	  tác	  động	  mạnh	  mẽ	  và	  xây	  dựng	  cộng	  đồng	  



  	�
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       Xin cảm ơn! 
       	�

	  	  Global	  Women—Partners	  in	  Philanthropy,	  a	  special	  ini6a6ve	  	  of	  the	  Sea:le	  Interna6onal	  Founda6on	  


