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Trong Số Này 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN  

180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q Bình Thạnh, TP.HCM 

Tel: (848) 3512 0092 |  Email: Volunteer@linvn.org | Website: www.LINvn.org 

 

 

Chuyên gia tình nguyện vì bền vững tài chính 

Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI), một trong 
những dự án chủ chốt của LIN nhằm kết nối tình nguyện 
viên chuyên môn với tổ chức phi lợi nhuận, đã chính thức 
khởi động vào ngày 23-5-2014, với sự kiện Gặp gỡ & Kết 
nối tại TP.HCM. Đọc tiếp>>> 

Giới thiệu sách Câu chuyện tình nguyện Vol 3 

Sách Câu chuyện tình nguyện Vol 3: Con đường ít người 
đi  tuyển chọn những câu chuyện hay nhất từ các  bài dự 
thi gửi về cuộc thi Câu chuyện tình nguyện 2013 do LIN tổ 
chức. Đọc tiếp>>> 

Chương trình hướng dẫn nữ nhân viên tổ chức phi 

lợi nhuận  

Chương trình do LIN điều phối đã diễn ra từ tháng 4-
2014, với sự tham gia của 14 nữ nhân viên đến từ các tổ 
chức phi lợi nhuận đối tác với LIN, và 17 người hướng 
dẫn là những nữ chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tư 
nhân. Đọc tiếp>>> 

 

Khi “não phải” giúp đỡ cộng đồng  

Tình nguyện viên chuyên môn sáng 
tạo, những đứa con của tự do và 
hứng khởi, đã âm thầm đóng góp cho 
những hoạt động của LIN trong suốt 
thời gian qua. Họ đến với LIN vì cái 
duyên, để rồi luôn đóng góp hết mình 
cho nghệ thuật và đam mê- mà theo 
họ- phải vị nhân sinh.  

Mời bạn gặp hai trong số các tình 
nguyện viên này qua bài viết ở trang 4. 

 

 

Rút ngắn khoảng cách bằng sáng tạo 

Trong số này, LIN mời các bạn gặp gỡ những sinh viên 
đã làm nên các sản phẩm thiết kế của Quỹ Cộng Đồng 
Rút Ngắn Khoảng Cách năm nay.  

Xem bài viết ở trang 5 

 

 

Đáp đền tiếp nối  

Ít người biết rằng đằng sau từng buổi họp, từng bức ảnh, 
đoạn phim, là sự đóng góp đầy vô tư, nhiệt huyết của 
nhóm sinh viên khoa Quan hệ quốc tế - Trường đại học 
KHXH&NV TP.HCM.  

Phan Trần Thiên Thuận, một thành viên của nhóm tình 
nguyện, đã chia sẻ với LIN cảm nghĩ khi tình nguyện cho 
dự án này qua bài viết ở trang 7. 

 

Cơ hội tình nguyện 

LIN đang cần tuyển những vị trí tình nguyện chuyên môn 

sau.  

 6 chuyên gia truyền thông >>>Xem bản mô tả công 

việc tại đây. 

 1-2 vị trí TNV PR, dự án Ong Xanh >>>Xem bản mô 

tả công việc tại đây. 

“Nghệ thuật phải vị cộng đồng, đó 

luôn là phương châm sống, làm việc 

của những người trẻ, nhiệt huyết khi 

theo đuổi nghệ thuật thiết kế như 

chúng mình.”  

- Lưu Thanh Tú  

Chân thành cám ơn bạn Lại Phương Thanh đã hỗ trợ LIN thực hiện bản tin này! 

http://linvn.org/images/Volunteer_opportunities/06.JD_-_Communication_Coaches_for_NTG2014_Finalists_17June14_VN.pdf
http://linvn.org/images/Volunteer_opportunities/06.JD_-_Communication_Coaches_for_NTG2014_Finalists_17June14_VN.pdf
http://linvn.org/images/Volunteer_opportunities/06.BlueeBees_PR_Volunteer_JD_27Jun14.pdf
http://linvn.org/images/Volunteer_opportunities/06.BlueeBees_PR_Volunteer_JD_27Jun14.pdf
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Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) 2014: 

Chuyên gia tình nguyện vì bền vững tài chính 

Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI), một trong những dự án chủ chốt của LIN nhằm kết nối tình 
nguyện viên chuyên môn với tổ chức phi lợi nhuận, đã chính thức khởi động vào ngày 23-5-2014, với sự kiện 

Gặp gỡ & Kết nối tại TP.HCM. 

Bước vào năm thứ ba, CPI 2014, do Irish Aid tài trợ, huy động những chuyên gia Marketing, Truyền thông và 
Tài chính lập nhóm để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) trong nỗ lực tăng cường chiến lược gây quỹ và 

bền vững tài chính về dài hạn. 

Cùng LIN điểm qua những hoạt động nổi bật đã diễn ra trong một tháng vừa qua: 

1. Sự kiện Gặp gỡ và Kết nối 

Mục đích của sự kiện này là để các NPO và tình nguyện viên tìm 
kiếm đối tác. Sau khi dành thời gian trò chuyện tìm hiểu, 3 nhóm 
chuyên gia đến từ các công ty VNG, BMC và MASH, và 6 nhóm tình 
nguyện viên đã được kết nối mỗi nhóm với 1 NPO. Từ tháng 6 đến 
cuối tháng 9-2014, các nhóm chuyên gia tình nguyện sẽ hướng dẫn 
đối tác NPO của mình cải thiện kế hoạch chăm sóc nhà tài trợ, xây 
dựng chiến lược tài trợ và thực hiện một hoạt động gây quỹ. LIN hỗ 
trợ một khoản phí nhỏ để mỗi đội sử dung nhằm mở rộng danh sách 
nhà tài trợ bằng cách tham gia các sự kiện kết nối ở TP.HCM. 

>> Đọc bài viết về sự kiện Gặp gỡ & Kết nối 

2. Các cuộc họp định hướng 

Trong hai tuần đầu của tháng 6, LIN tham gia điều phối cuộc họp định hướng đầu tiên với từng đội nhằm giúp các đội xác 
định mong đợi và mục tiêu cho sự hợp tác. Sau đó, mổi đội tự sắp xếp thời gian để hợp tác với nhau. Đa số các đội chọn 
cách gặp gỡ mỗi tuần một lần để lên kế hoạch hoạt động. Một số đội đã tận dung cơ hội để giới thiệu hoặc có bài trình bày 
về NPO tại các sự kiện kết nối. 

>> Đọc bài cảm nhận về các cuộc họp định hướng. 

3. Huấn luyện Action Learning với HSBC Vietnam 

Để hỗ trợ các đội tham gia CPI trong việc lập kế hoạch và xây dựng chiến lược, ngân hang HSBC Vietnam đã đề xuất 
thực hiện 5 buổi huấn luyện theo phương pháp Action Learning (Vừa học vừa làm) với 5 NPO nhằm giúp các NPO tìm 
hướng giải quyết thách thức trong việc bền vững tài chính. Trong từng buổi huấn luyện, kéo dài khoảng 3 giờ hoặc hơn tại 
Trung tâm Cộng đồng LIN, đội ngũ HSBC Vietnam cùng các tình nguyện viên chuyên môn đã dẫn dắt NPO đi qua thử 
thách của mình, sử dung kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời.  

>> Đọc bài viết tổng kết về các buổi huấn luyện Action Learning với HSBC Vietnam. 

Gặp các đội dự thi 

LIN đã đăng tải hình ảnh và thông tin các đội dự thi lên website. Mời các bạn bấm vào hình ảnh dưới đây để gặp các đội dự 

thi CPI 2014. 

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/241-khoi-dong-sang-kien-vi-cong-dong-2014
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/279-cpi-nha-n-la-i-nha-ng-bua-i-ha-p-da-nh-hua-ng
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/280-action-learning
http://linvn.org/vi/du-an/sang-kien-vi-cong-dong/cpi-2014
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Giới thiệu sách Câu chuyện tình nguyện Vol 3:  

Con đường ít người đi 

Nữ chuyên gia tham gia Hướng dẫn cho nữ nhân viên NPO 

Chương trình hướng dẫn Trao quyền cho nữ nhân viên tổ chức phi lợi nhuận do LIN điều phối đã diễn ra từ 
tháng 4-2014, với sự tham gia của 14 nữ nhân viên đến từ các tổ chức phi lợi nhuận đối tác với LIN, và 17 người hướng 
dẫn là những nữ chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tư nhân. Trong sáu tháng diễn ra chương trình, mỗi nữ nhân viên tổ 
chức phi lợi nhuận sẽ được ít nhất một người hướng dẫn dìu dắt để phát triển bản thân, đạt được cân bằng trong công 
việc và cuộc sống, để cống hiến hiệu quả hơn cho sứ mệnh cộng đồng mà mình đang theo đuổi.  

Trong khuôn khổ chương trình, LIN đã tổ chức buổi huấn luyện dành cho các nữ nhân viên NPO tham gia chương 
trình trong hai ngày 9 và 10-5. Xin vui lòng xem thêm bài viết về buổi huấn luyện tại đây. 

Hình ảnh buổi kết nối nữ nhân viên với người hướng dẫn. Ảnh: Quang Trầm 

Sách Câu chuyện tình nguyện Vol 3: Con đường ít người 

đi  tuyển chọn những câu chuyện hay nhất từ các  bài dự thi gửi 

về cuộc thi Câu chuyện tình nguyện 2013 do LIN tổ chức.  

Trong lời mở đầu, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, điều phối 

tình nguyện viên tại LIN, chia sẻ: ―Là một tổ chức may mắn 

được làm việc với nhiều tình nguyện viên chuyên môn tuyệt vời 

trong bốn năm qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 

tin rằng một phong trào mới đã bén rễ và đang dần phát triển ở 

Việt Nam, được thúc đẩy bởi những người như chị Nguyễn 

Hồng Vân, anh Thịnh Nguyễn, bác Phan Cử, và nhiều tác nhân 

thay đổi khác mà bạn sẽ ―gặp‖ ở 100 trang tiếp theo của quyển 

sách này. Những cá nhân này ―đã chọn con đường ít người đi 

hơn, và chính điều đó đem lại sự khác biệt‖*. Đối với LIN, việc 

lưu giữ và chia sẻ chuyện kể về những hành trình khởi đầu của những tình nguyện viên chuyên môn này là vô cùng 

quan trọng. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện đó sẽ là nguồn cảm hứng để có thêm nhiều người dấn thân vào 

hành trình lặng lẽ nhưng đầy đam mê này.‖ 

Sách in bằng hai thứ tiếng Việt và Anh, sẽ được gửi tặng đến những tác giả gửi bài tham gia cuộc thi và các 

nhân vật tình nguyện viên được nhắc đến trong bài viết, cũng như những nhà tài trợ cuộc thi. Để đọc bản pdf, xin vui 

lòng bấm vào đây: Sách Câu chuyện tình nguyện Vol 3: Con đường ít người đi.  

http://linvn.org/vi/du-an/trao-quyen-cho-nu-nhan-vien
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/244-tap-huan-ky-nang-huan-luyen
http://linvn.org/images/Resources/LIN_Volunteer_Stories_Vol_3_2013.pdf
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Khi “não phải” giúp đỡ cộng đồng 

Tình nguyện viên chuyên môn sáng tạo, những đứa con của tự do và hứng khởi, đã âm thầm đóng góp cho 

những hoạt động của LIN trong suốt thời gian qua. Họ đến với LIN vì cái duyên, để rồi luôn đóng góp hết mình cho 

nghệ thuật và đam mê- mà theo họ- phải vị nhân sinh.  

Phạm Vũ Hoàng Giang (Giang Phạm), một người Sài Gòn ít 

nói, thích lang thang, uống cà phê đá, ngồi quan sát, ghi lại và 

kể chuyện qua những bức ảnh.  

―Là  một cá nhân yêu nhiếp ảnh và thích sử dụng nó phục 

vụ cho cộng đồng, tôi may mắn được một người bạn hiểu mình 

giới thiệu vào LIN. Môi trường ở LIN rất thân thiện. Tôi được các 

anh chị và các TNV khác giúp đỡ, tạo điều kiện làm việc. Bên 

cạnh đó, thời gian linh hoạt giúp tôi linh hoạt hơn trong các hoạt 

động khác. Đây cũng là cơ hội để tiếp xúc nhiều với các tổ chức 

khác và có điều kiện tìm hiểu, học tập từ những chương trình 

của LIN tổ chức cho đối tác.‖ 

Tác phẩm tâm đắc:  

 Bộ ảnh tại Trung tâm Bình Lợi - khắc họa được 

chân dung cô Lưu Kim Cúc, giám đốc trung tâm, 

một cách chân thực nhất 

 Những hình vẽ minh họa trong blog của LIN - sản 

phẩm thử sức ở một lĩnh vực không chuyên 

nhưng được sử dụng hiệu quả.  

 Những bộ ảnh sự kiện của LIN - vai trò nhật ký, 

ghi lại những gì LIN đã đi qua.  

Đỗ Quang Vũ , một 

chuyên viên Thiết kế 

Game tại Tp. Hồ Chí 

Minh, đam mê thiết kế, 

nhiếp ảnh và game.  

―Mình muốn thiết kế những sản phẩm theo sở 

thích, đam mê. Đó là những sản phẩm sáng tạo, hay 

ho và có ý nghĩa cho cộng đồng bên cạnh việc việc 

thiết kế để kiếm tiền. 

LIN đã tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và 

tôn trọng lẫn nhau cho các tình nguyện viên. Ở đây, 

mọi thành viên đều có chung một mục tiêu là làm việc 

vì cộng đồng nơi mình sinh sống. Điều này rất ý nghĩa 

và đáng trân trọng! ― 

Một số tác phẩm tâm đắc:  

―Mình đã hoàn thành bản thiết kế và bản vẽ minh 

họa cho sách Câu chuyện tình nguyện 1, 2. Bên cạnh 

đó còn có các ấn phẩm thiệp, brochure các chương 

trình hay layout cho website. Mình trân trọng tất cả các 

tác phẩm vì bản thân luôn đặt hết cái tâm và nhiệt 

huyết của mình vào công việc. ― 

Ảnh tại sự kiện cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách 2012 do Giang 

Phạm chụp. Xem đầy đủ bộ ảnh tại đây: http://on.fb.me/1pGngmk  

Một số tác phẩm do Đỗ Quang Vũ tình nguyện thiết kế cho LIN 

trong thời gian qua 
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Rút ngắn khoảng cách bằng sáng tạo 

Công tác tình nguyện cho các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đã và đang 

rất phổ biến trong giới học sinh- sinh viên. Đây vừa là cơ hội để các bạn 

đóng góp một phần sức lực cho cộng đồng, vừa tích góp kĩ năng và kinh 

nghiệm để chuẩn bị tốt cho tương lai.  

Trong số này, LIN mời các bạn gặp gỡ những sinh viên đã làm nên các 

sản phẩm thiết kế của Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn Khoảng Cách năm nay.  

Mỗi người một cá tính  

Họ là những bạn trẻ còn ngồi trên giảng đường đại học RMIT, đến lớp từ sáng sớm. Và họ dành một phần trong ngân 

sách thời gian quý báu để giúp đỡ Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn Khoảng Cách của LIN qua sự giới thiệu từ chính thầy 

giáo của mình - Olivier Llouquet – một TNV chuyên môn của LIN.     

Võ Quốc Huy  

Sinh viên khoa Thiết kế đa 

phương tiện tại RMIT Nam Sài 

Gòn. Thích thực hiện các dự án 

thiết kế cá nhân và trong trường 

đại học, tập thể dục hàng ngày 

và đọc sách. 

 

Nguyễn Thụy Thục Uyên 

Sinh viên ngành Thiết kế đa 

truyền thông. Mong muốn trải 

nghiệm ở thật nhiều lĩnh vực 

ngành nghề khác nhau trước 

khi thật sự chọn cho mình công 

việc chính thức sau này. 

 

Lưu Thanh Tú  

Sinh viên RMIT. Thích mèo, 

phim, game, bánh mì, pizza, 

spaghetti, trolling, digital 

compositing (visual fx)… 

Cái ―duyên‖ với LIN 

Từ sự giới thiệu của thầy giáo Olivier Llouquet, 

các bạn đã tìm hiểu về Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn 

Khoảng Cách để rồi sau đó nhanh chóng nhận ra 

tính nhân văn của dự án này. Đồng thời, Uyên còn 

bật mí với LIN, đây cũng là cơ hội các bạn tiếp xúc 

nhiều hơn với cộng đồng, được làm việc trong một 

môi trường thật sự và mở rộng mạng lưới xã hội của 

mình.  

Điều thuận lợi là tất cả thành viên và người 

hướng dẫn (thầy Olivier Llouquet) của nhóm thiết kế 

đều quen biết nhau từ trước. Đây là một nhóm bạn 

khá thân thiết nên mọi người đều quen với cách làm 

việc của nhau, luôn cùng hỗ trợ nhau trong công 

việc và học tập. Ngoài ra, do thường xuyên gặp gỡ 

tại giảng đường đại học nên việc cập nhật thông tin 

và trao đổi ý tưởng diễn ra thuận lợi.  

Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất của các bạn 

tình nguyện viên vẫn là việc cân bằng học tập và 

công tác tình nguyện. Với quỹ thời gian hạn hẹp, các 

bạn đã phải nỗ lực gấp đôi trong việc tìm ý tưởng, 

lên những thiết kế ban đầu, chỉnh sửa cho đến khi 

hoàn thành được tác phẩm ưng ý nhất. 

Ở mỗi chiến dịch tình nguyện, việc làm sao để 

thu hút nhiều nhà tài trợ, nhà hảo tâm và các đối 

tượng tham gia là rất quan trọng. Đối với một chiến 

dịch gây quỹ như Rút Ngắn Khoảng Cách thì có lẽ 

công tác PR là yếu tố ―sống còn‖. Nắm được nguyên 

căn này, nhóm TNV thiết kế càng quyết tâm hoàn 

thiện hóa phần hình ảnh cho chương trình với 

những ý tưởng độc đáo đầy sáng tạo.  

  

(Xin xem tiếp bài ở trang sau) 

 

Olivier Llouquet  

Giảng viên môn  Advanced 

Web Authoring—Đại học 

RMIT Vietnam 

Logo Quỹ Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách  

do các bạn sinh viên RMIT thiết kế 
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Khi ―sáng tạo‖ rút ngắn khoảng cách‖ 

Cả nhóm định hướng ngay từ đầu mục tiêu của mình là đảm bảo cho 

sản phẩm đáp ứng được yêu cầu truyền thông của chiến dịch: thu hút người 

xem, giúp người xem đọc và tiếp nhận thông tin một cách nhanh nhất. Vì thế 

sản phẩm của mình thường đơn giản và chú trọng vào typography và giao 

diện đơn giản hơn, ấn tượng là một sản phẩm quá nhiều chi tiết. Điều này đã 

giúp sự ghi nhớ lâu dài và một ấn tượng mạnh mẽ đến với đối tượng truyền 

thông của chương trình, Uyên chia sẻ.  

Đến với chủ đề lần này của Rút ngắn khoảng cách—Tiếp cận với  giáo 

dục, các bạn còn học hỏi và trưởng thành hơn, biết quan tâm, chia sẻ cho 

trong cộng đồng mà mình đang sinh sống, làm việc và phát triển. Các ý 

tưởng, thông điệp căn bản qua các vật liệu thiết kế đều dựa trên khẩu hiệu từ 

đầu của chiến dịch là: "Giơ tay vì giáo dục" - "Raise your hand for education". 

“Tôi thấy mình như một đứa trẻ được cống hiến một phần sức lực của mình 

để chung tay vì một cộng đồng tốt đẹp hơn, đó là một điều quý giá và bổ ích 

khi mình may mắn có cơ hội thực hiện nó.”- Quốc Huy chia sẻ!  

Đối với các bạn TNV, không còn gì vui hơn khi tác phẩm của nhóm mình 

được sử dụng vào mục đích xã hội ý nghĩa, là khi chính mình cùng sự đam 

mê, nhiệt huyết và năng lực chuyên môn góp phần xây dựng cộng đồng.  

 

“Nghệ thuật phải vị cộng đồng, 

đó luôn là phương châm sống, 

làm việc của những người trẻ, 

nhiệt huyết khi theo đuổi nghệ 

thuật thiết kế như chúng 

mình.”  

- Lưu Thanh Tú  

Thế đó, một tình nguyện viên chuyên môn đóng góp cho cộng đồng mình sinh sống bằng chính những kĩ năng, kiến 

thức chuyên môn của mình luôn là những gì cao quý và ý nghĩa nhất. Nhờ sự giúp đỡ của nhóm TNV thiết kế từ đại học 

RMIT, Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn Khoảng Cách của LIN đã và đang thu hút nhiều nhà hảo tâm tham gia đóng góp rút 

ngắn khoảng cách giáo dục. Thay mặt đội ngũ nhân viên, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã cống hiến, đồng hành 

cùng LIN trong suốt thời gian qua!  

Một số sản phẩm tiêu biểu do các bạn thiết kế, từ trái qua:  

Website www.linnarrowthegap.org, poster sự kiện Ladies’ night, poster sự kiện Community Cocktails  

 

Đoạn clip giới thiệu về Quỹ cộng 
đồng Rút ngắn Khoảng cách do 

các bạn sinh viên RMIT thực hiện 

Website 

www.linnarrowthegap.org 

http://www.youtube.com/watch?v=LSLH6Z7FE34
http://www.linnarrowthegap.org/
http://www.linnarrowthegap.org
http://www.linnarrowthegapr.org
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Đáp đền tiếp nối 

―Tôi đến với CPI khi những nỗ lực tìm 
kiếm công ty thực tập trở nên vô vọng. Tình cờ 
bạn tôi, một TNV chuyên môn, ngỏ lời mời tôi 
tham gia dự án CPI, một dự án còn rất trẻ mà 
LIN đang tuyển TNV, Thực tập sinh. Chính tôi 
cũng không biết rằng, cái duyên tình cờ này đã 
tạo nên sự gắn bó suốt hai năm trời giữa tôi và 
dự án Sáng kiến vì cộng đồng. Và tôi cũng  
nghĩ, đây chính là những khoảng thời gian vui 
vẻ và nhiệt huyết nhất trong thời gian còn ngồi 
trên giảng đường đại học.  

Tôi đã học được nhiều bài học, trên nhiều 
lĩnh vực ở lần thử sức thực tập đầu tiên ở LIN. 
Công việc thực tập của tôi chủ yếu ở mảng 
truyền thông. Cùng với tôi, nhóm TNV CPI lần 
đó cũng các bạn sinh viên chung chuyên ngành 
học với tôi ở trường. Chính vì thế, môi trường 
thực tập ở LIN thân thiện, vui vẻ và các bạn 
chung nhóm luôn tạo động lực và là nguồn 
cảm hứng cho nhau để cùng hoàn thành công 
việc. Các anh chị ở LIN cho phép chúng tôi tự 
do sáng tạo và cống hiến, luôn lắng nghe và góp ý cho những ý tưởng kể cả những gì ―điên rồ‖ nhất. Đây là bài học về sự 
lãnh đạo đầu tiên mà tôi học được ở đây. Rằng một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và thấu hiểu lẫn nhau là tiền 
đề, nền tảng cho những bước phát triển cao hơn ở bất cứ công việc nào. Rồi tôi học được bài học “đáp đền tiếp nối”. 
Rằng những kinh nghiệm tôi tích lũy được hôm nay, cũng như các anh chị ở LIN, sẽ được truyền đạt lại cho thế hệ kế tiếp 
để cùng xây dựng một đội ngũ cùng chí hướng, tổ chức vững mạnh.  

Một trong những công việc của tôi tại CPI là giao tiếp, theo dõi và hiểu các tổ chức PLN tham gia cuộc thi. Và với 
công việc này, kĩ năng giao tiếp của tôi tiến bộ nhanh chóng. Tôi học được cách đặt mình vào tình huống của người khác 
để hiểu họ hơn. Tôi biết được những suy nghĩ, băn khoăn của các tổ chức PLN mà từ trước giờ, một người vô tâm như 
tôi không bao giờ hiểu được. Tôi không còn bối rối khi giao tiếp với người khuyết tật. Tôi cũng hiểu được cái cảm giác khi 
bản thân đặt hết năng lượng và tâm huyết vào những điều ý nghĩa và phi lợi nhuận, mà tôi nghĩ sau này khi đã đi làm và ý 
thức được tầm quan trọng của đồng tiền, tôi không còn tỉnh táo và nhiệt huyết như thế nữa.  

Và tôi nhận rằng, khi những công việc và sự nỗ lực của bản thân trực tiếp hay gián tiếp giúp cộng đồng nơi mình sinh 
sống tốt đẹp hơn, đó cũng là lúc cái tôi của mình đã gặt hái được đôi chút sự trưởng thành.‖ 

Phương Thanh ghi  

Một trong những dự án nổi bật của LIN để kết nối tình nguyện viên chuyên môn với tổ chức phi lợi nhuận là 
chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI). Ít người biết rằng đằng sau từng buổi họp, từng bức ảnh, đoạn phim, 
là sự đóng góp đầy vô tư, nhiệt huyết của nhóm sinh viên khoa Quan hệ quốc tế - Trường đại học KHXH&NV 

TP.HCM.  

Điều gì chờ đợi các bạn khi tình nguyện cho một dự án phi lợi nhuận? Phan Trần Thiên Thuận, một thành viên 

của nhóm tình nguyện, đã chia sẻ với LIN về cảm nghĩ của mình: 

Ảnh: Quang Trầm 

Đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ dự án Sáng kiến vì Cộng đồng của LIN. Từ 

trái qua: Thiên Thuận, Vân Anh, Phương Thanh, Thảo Nguyên, Mỹ Ngọc   

Ảnh: Quang Trầm 

Cơ hội tình nguyện 

LIN đang cần tuyển những vị trí tình nguyện chuyên môn sau. Xin vui lòng bấm vào tiêu đề để xem bản mô tả công việc: 

 6 chuyên gia truyền thông: Công việc chính của vị trí này là hỗ trợ cho NPO có dự án vào vòng sơ tuyển Quỹ tài trợ 

cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách. Trong 3-6 tuần, chuyên gia truyền thông sẽ giúp NPO giới thiệu dự án của mình đến 

cộng đồng thong qua video clip hoặc bài trình bày powerpoint, và quảng bá quầy thông tin tại sự kiện cộng đồng ngày 

23-8. >>>Xem bản mô tả công việc tại đây. 

 1-2 vị trí TNV PR, dự án Ong Xanh: Công việc bao gồm lên kế hoạch và thực hiện hoạt động PR cho một website kết 

nối tình nguyện viên chuyên môn do LIN quản lý. >>>Xem bản mô tả công việc tại đây. 

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV và thư ngỏ đến Volunteer@LINvn.org. Xin cám ơn bạn giúp chuyển thông tin 

này đến những người có thể quan tâm. 

http://linvn.org/images/Volunteer_opportunities/06.JD_-_Communication_Coaches_for_NTG2014_Finalists_17June14_VN.pdf
http://linvn.org/images/Volunteer_opportunities/06.BlueeBees_PR_Volunteer_JD_27Jun14.pdf
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Từ thiện doanh nghiệp thực sự khởi đầu bằng những câu chuyện thật  

Tác giả: Ryan Scott   

(Đăng với sự cho phép của tác giả. Đọc Real Corporate Philanthropy start with real stories) 

Kể chuyện là một từ "nóng" thông dụng trong ngành tiếp thị hiện nay và vì lẽ đó, trong giới kinh doanh, nó là 
hình thức mới nhất của truyền thông doanh nghiệp thông minh. Kể câu chuyện của bạn là bắt buộc trong nhiều lĩnh 
vực kinh doanh và là một thông lệ đặc biệt quan trọng khi làm từ thiện chiến lược.  

Các nhà quản trị các tình nguyện viên và tổ chức chương trình thành công hiểu rằng kể chuyện tạo nên sự 
khác biệt lớn để làm thế nào các nỗ lực của từ thiện doanh nghiệp tác động đến sự nghiệp đã chọn của họ cũng 
như đến các nhân viên của họ và cộng đồng kinh doanh. Làm thế nào, cái gì và ai là đối tượng mà bạn truyền tải 
thông tin về các tình nguyện viên và tổ chức chương trình đều đóng một vai trò tiên quyết trong việc thành bại của 
chương trình tình nguyện của công ty bạn.  

Hãy bắt đầu bằng CÁI GÌ?  

 Chương trình của bạn nói về gì? 

 Nếu có, thì vấn đề chính của nỗ lực doanh nghiệp của 

bạn là gì? Hoặc doanh nghiệp của bạn có hỗ trợ danh sách 
những mục tiêu khác nhau hay không? 

 Các hoạt động mà chương trình của bạn tham gia để hỗ 

trợ các mục tiêu tận tâm đó là gì? 

 Sáng kiến của doanh nghiệp gắn liền với chương trình 

của bạn là gì, nếu có? 

 Về phân bổ quà tặng phù hợp khi quyên góp từ thiện, 

kinh phí dành cho các người thực hiện và tài trợ đám đông 
cạnh tranh hay những sáng kiến khác là gì? 

 Bạn đang làm gì để tùy chỉnh chương trình của bạn cho 

phù hợp với đặc trưng văn hóa doanh nghiệp của bạn? Ví 
dụ, bạn có đang tạo bước tiếp cận để các nhân viên bỏ phiếu 
bình chọn mục tiêu tập trung khác hàng năm hay không? 
Nếu không thì các góc độ tươi mới khác mà bạn mang đến 
thảo luận trên bàn họp để giữ cho chương trình của bạn hấp 
dẫn là gì? 

Gia vị đặc biệt của việc tổ chức chương trình và tình nguyện 
viên để tạo khác biệt hoặc xứng đáng để mọi người nói đến 
là gì, nếu có? 
 

Tiếp theo là AI? 

Bạn muốn một sự cam kết từ các nhân viên của bạn và sự 
tham gia của họ - hoặc ít nhất là một sự nhận thức từ cộng 
đồng lớn hơn. Giả sử bạn có một câu chuyện hay và bạn kể 
chuyện tốt thì khi càng nhiều người biết đến câu chuyện của 
bạn thì bạn sẽ càng tìm được người muốn tham gia vào 
chương trình và doanh nghiệp của bạn. Vì vậy, bạn hãy tự 

hỏi bản thân bạn điều này; liệu bạn có đang truyền tải câu 
chuyện của bạn đến:  

 Nhân viên trong công ty của bạn không? 

 Ban giám đốc của bạn không? 

 Các đối tác chiến lược của bạn không? 

 Những cổ đông công ty khác không? 

 Những khách hàng hiện hữu không? 

Những khách hàng tiềm năng không? 
 

Cuối cùng là NHƯ THẾ NÀO?  

Điều quan trọng là phải làm cho câu chuyện kể của bạn dễ 
thuyết phục mọi người tham gia trong chương trình của bạn. 
Đó là lý do tại sao các diễn đàn tình nguyện trang bị cho 
nhân viên các công cụ truyền thông xã hội bên trong để kể 
câu chuyện doanh nghiệp của họ cho các nhân viên và đây 
chính là cách đích thực và đáng tin cậy để thắp sáng ngọn 
lửa các điều thiện trong một tổ chức. Các phương tiện tiếp 
thị, từ thư điện tử tầm thường đến các chương trình tiếp thị 
chính thức cũng đóng vai trò quan trọng khi bạn phác họa 
cách tốt nhất để kết nối cộng đồng vào tầm nhìn mục tiêu 
của bạn. Vì vậy, bạn hãy lưu tâm đến hai câu hỏi sau:  

 Bạn đã mang câu chuyện của bạn đến thế giới như thế 

nào? 

Bạn thu hút nhân viên của bạn tham gia vào các nỗ lực của 
bạn như thế nào và bạn đang mang ý tưởng gì vào những nỗ 
lực này? 
 
Mời bạn đọc phần còn lại của câu chuyện ở đây.  

Người dịch: Thanh Yên 

http://www.causecast.com/blog/bid/342186/Real-Corporate-Philanthropy-Starts-with-Real-Stories
http://www.causecast.com/blog/bid/342186/Real-Corporate-Philanthropy-Starts-with-Real-Stories

