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Trong số này, chúng tôi giới thiệu hai bài viết của Ryan 

Scott, CEO của www.CauseCast.com, một trang thông tin 

bổ ích về hoạt động tình nguyện và trách nhiệm xã hội ở 

khối doanh nghiệp.  

 

Các công ty đang làm gì để đẩy mạnh việc tham gia vào 

cộng đồng? Hãy đọc bài 5 Thói quen của những công ty 

thành công về chương trình cộng đồng. 

 

Bạn có biết rằng hoạt động tình nguyện có liên hệ mật 

thiết đến việc cải thiện sức khỏe không? Tìm hiểu vì sao 

Hoạt động cộng đồng giúp bạn tránh xa bác sĩ. 

 
 

 

PHÍA SAU CÁC BẢN DỊCH 

Nhờ sự hỗ trợ to lớn của các tình nguyện viên dịch thuật 

và biên tập, LIN đã có thể tiết kiệm hàng nghìn đô la mỗi 

năm chi phí sử dung dịch vụ dịch thuật.  

Hãy tìm hiểu các tình nguyện viên dịch thuật tại LIN là ai 
và họ thích gì về công việc này qua bài viết này.  
 
 

 

TÌNH NGUYỆN VIÊN “BÁO CÁO NĂM” 

Mời bạn gặp Lê Thùy Linh, một 

chuyên gia Nghiên cứu thị trường 

có kinh nghiệm chuyên môn và 

sự quan tâm cá nhân hoàn toàn 

phù hợp với công việc viết báo 

cáo thường niên 2013 của LIN.  

Trong bài phỏng vấn này, Linh 

chia sẻ bí quyết để tạo ra một bản 

báo cáo thường niên vừa chuyên nghiệp vừa đẹp mắt. 

 

CÁC DỰ ÁN TÌNH NGUYỆN NỔI BẬT   

 

Mùa hè này, LIN cộng tác với hơn 60 tình nguyện viên 

chuyên môn trong những dự án xây dựng cộng đồng 

vững mạnh ở TP.HCM. Những tình nguyện viên này đóng 

góp các kỹ năng trong nhiều lĩnh vực như truyền thông, 

marketing, thiết kế, huấn luyện và hướng dẫn, tổ chức sự 

kiện, và nhiều hơn nữa.  

Bạn có muốn biết chúng tôi đang thực hiện những dự án 

hấp dẫn nào và làm sao để tham gia? Đừng quên xem 

các dự án nổi bật. 

“Chúng tôi rất tự hào về bản báo cáo mà Linh tạo ra cho 

LIN và thực sự may mắn khi có cơ hội học hỏi từ Linh.” 

- Bà Dana Đoàn, Cố vấn của LIN 

Ảnh: Quang Trầm 



 2  

 

Thêm vào đó, nghiên cứu đưa ra các chứng cứ thuyết phục 
cho thấy các chương trình tình nguyện cho nhân viên có 
thể giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất và sự cam kết 
của nhân viên. 

Cảm thấy tốt hơn 

Không chỉ làm việc tốt, hoạt động tình nguyện còn giúp 
nhân viên cảm thấy tốt hơn. Theo nghiên cứu, hơn ¾ nhân 
viên đã tham gia trong 12 tháng vừa qua nhận thấy mình 
khoẻ mạnh hơn. Đến 94% cho biết rằng tâm trạng họ tốt 
hơn do quá trình tạo nên tác động cộng đồng. Tình nguyện 
viên cũng thường thấy sức khoẻ của mình ở mức tốt hoặc 
tuyệt vời một cách rõ rệt. 

Quản lý stress tốt hơn 

Đây là một phương diện khác khiến việc tình nguyện hấp 
dẫn nhân viên lẫn người sử dụng lao động: trên ¾ nhân 
viên đã đi tình nguyện trong 12 tháng trở lại ít cảm thấy 
stress hơn. Không chỉ nhân viên cảm thấy thư thái và an 
lành hơn, họ còn hăng hái suốt 4 tuần sau đó. Nhân viên 
dồn thêm năng lượng cho công việc, khiến năng suất được 
nâng cao kéo theo thu nhập của công ty. 

Cảm thấy có mục đích 

Nghiên cứu  của UnitedHealth chỉ ra rằng đến 96% nhân 
viên tình nguyện tin rằng việc tình nguyện khiến mình có 
mục đích sống hơn. Sống có mục đích không chỉ khiến 
người ta thấy mình thêm ý nghĩa hoặc hạnh phúc, mà nó 
còn gắn liền với sức khoẻ nói chung nữa. 

Các ích lợi khác cho nhân viên 

Nghiên cứu cũng đã yêu cầu các nhân viên cho biết hoạt 

động tình nguyện đã giúp họ thoải mái hơn và tăng năng 
suất như thế nào. Kết quả nói lên giá trị của các chương 
trình tình nguyện tại công ty: 

Quản lý thời gian: Các nhân viên đi tình nguyện tin 
rằng họ rèn được cách quản lý thời gian tốt hơn. Tình 
nguyện viên phải cân bằng không chỉ giữa công việc và 
cuộc sống riêng tư mà còn cả thời gian cho việc tình 
nguyện. Họ tin điều này đã luyện thành kỹ năng quản lý thời 
gian trong công việc. 

Liên kết với đồng nghiệp: 4/5 nhân viên đã tham gia 
tình nguyện cùng các đồng nghiệp trong 12 tháng vừa qua 
tin rằng việc tình nguyện giúp họ hình thành các mối quan 
hệ tốt hơn với đồng nghiệp của mình.  

Làm việc nhóm: Rất nhiều cơ hội tình nguyện đòi hỏi 
phải cộng tác gần gũi với người khác để đạt mục tiêu 
chung. 87% người trả lời tin rằng việc tình nguyện giúp ích 
cho sự nghiệp mai sau, đều cho đó là cơ hội giúp họ học 
được kỹ năng làm việc nhóm họ.  

Kỹ năng công việc: Mặt khác, 75% nhân viên phát 
hiện ra rằng họ rèn được nhiều kỹ năng tương thích với việc 
làm khi đi tình nguyện. Một tỉ lệ tương đương (71%) cho biết 
khi hoạt động tình nguyện, họ kết giao các mối liên lạc làm 
ăn vốn rất quan trọng với những nghề như bán hàng. 

Nghiên cứu của UnitedHealth gửi gắm một thông điệp súc 
tích cho cả nhân viên lẫn người sử dụng lao động: nhân 
viên tình nguyện không chỉ năng nổ hơn mà còn khỏe mạnh 
hơn về vật chất lẫn tinh thần. Điều này giúp tăng lợi nhuận, 
giảm chi phí chăm sóc y tế cho nhân viên và phí tổn nói 
chung. 

5 THÓI QUEN CỦA NHỮNG CÔNG TY CÓ CHƢƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG THÀNH CÔNG 

Tác giả: Ryan Scott   

(Đăng với sự cho phép của tác giả. Đọc bài viết gốc) 

Một báo cáo mới đây của Civic 50 công bố danh sách 50 tập đoàn quan tâm đến cộng đồng nhất nước Mỹ, cùng 
những đặc điểm chung trong các hoạt động cam kết của họ. 

Báo cáo này khẳng định vai trò quan trọng của các công ty 
trong việc tạo nên tác động nên cộng đồng. Nó kết luận 
rằng tác động không chỉ đến từ các quyển ngân phiếu (mặc 
dù sự hỗ trợ tài chính chắc chắn có ích). Thay vì vậy, các 
công ty tận dụng sức mạnh của mình hiệu quả nhất khi 
đóng góp chuyên môn và nguồn lực của doanh nghiệp và 
các nhân viên của mình. 

Cách tốt nhất để thúc đẩy sự tham gia toàn diện này là vun 
đắp văn hóa cam kết cộng đồng, mà dễ nhất là khi công ty 
gắn liền chương trình cộng đồng với năng lực của mình.  

Bạn có muốn biết các công ty này đang làm gì để giữ cam 
kết với cộng đồng không? Đây là 5 thói quen lành mạnh 
của những công ty giỏi nhất trong phương diện này: 

1. 88% đánh giá thành tích nhân viên một phần dựa trên 

mức độ cam kết trong cộng đồng của họ. 

2. 92% đề ra chính sách để thể chế hoá cam kết với cộng 
đồng 

3.  96% mời gọi toàn bộ nhân lực tham gia các nỗ lực cam 
kết cộng đồng. 

4. 96% đánh giá thành tích kinh doanh một phần dựa trên tác 
động từ chương trình cam kết cộng đồng của họ. 

5. Gần 1/3 nhân viên tại các công ty trên tình nguyện hoặc 
đóng góp chuyên môn. Trong năm 2012 con số này là 1/6. 

Nếu bạn đang tìm cách đề cao lòng nhân ái trong công ty 
mình, hãy học theo lối những người đi đầu và tìm cách thể 
chế hoá 5 thói quen cam kết cộng đồng ở trên. 

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG GIÚP BẠN TRÁNH XA BÁC SĨ 

Tác giả: Ryan Scott   

(Đăng với sự cho phép của tác giả. Đọc bài viết gốc) 

Ăn táo hằng ngày giúp tăng cường sức khoẻ, và hoạt động tình nguyện cũng thế. Theo một nghiên cứu của 
UnitedHealth Group, hoạt động tình nguyện có liên quan mật thiết tới việc tăng cường sức khoẻ và, trong vài 
trường hợp, giúp con người kiểm soát các chứng bệnh mãn tính.  

http://www.causecast.com/blog/bid/335476/5-Habits-of-Companies-that-Rock-at-Giving-Back
http://www.causecast.com/blog/bid/310999/Community-Impact-Keeps-the-Doctor-Away
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PHÍA SAU CÁC BẢN DỊCH 

Hàng tuần LIN luôn có nhiều tài liệu cần được dịch từ Anh sang Việt hoặc ngược lại. Nếu không có sự hỗ trợ to lớn của các 

tình nguyện viên dịch thuật, nhiều nguồn thông tin hữu ích sẽ không đến được các tổ chức NPO cần đến những thông tin 

này để cải thiện công việc của họ. Trong bốn năm qua, LIN tự hào được làm việc với nhiều tình nguyện viên đã giúp chúng 

tôi dịch các báo cáo, nghiên cứu, tài liệu tham khảo, tài  liệu tập huấn và nhiều tài liệu hữu ích khác có giá trị cung cấp 

thong tin cho các NPO, nhà tài trợ và tình nguyện viên.  

Vì phần lớn công việc có thể làm qua mạng, nên các tình nguyện viên có thể đóng góp kỹ năng của họ ngay từ ở nhà. Dù 

không phải ai cũng làm trong lĩnh vực dịch thuật chuyên nghiệp, nhưng các tình nguyện viên đã đem đến những bản dịch 

chất lượng, giúp LIN tiết kiệm hàng nghìn đô la mỗi năm chi phí sử dung dịch vụ dịch thuật.  

Các tình nguyện viên dịch thuật tại LIN là ai và họ thích gì về công việc này? Mời bạn gặp hai TNV cam kết của LIN: 
  

 

 

 

 

 

                                      Vũ Thị Thanh Thảo   

                                        Kiểm soát nội bộ, tập đoàn Tân Thuận 

 

 

 

 

                              

                                  Tạ Nhựt Minh 

     Quản trị website tại công ty 99%  

Tại sao bạn chọn LIN?  

Điều giúp mình gắn kết được với tổ chức đó là mong muốn góp 

sức mình làm được điều có ý nghĩa và những điều đó mang lại 

được lợi ích thực tế cho xã hội. Mình nhận thấy LIN có tổ chức 

quy củ và chuyên nghiệp, các hoạt động cũng hết sức thiết 

thực và mình thích điều đó. 

LIN là nơi mình tin cậy để gởi thành quả lao động. Thông 

qua các bài dịch, mình ý thức được rằng đã cùng LIN chung 

tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Mình cảm thấy được 

những đóng góp của cá nhân mình được LIN ghi nhận rất 

cụ thể. Mình cảm thấy rất vui và xem đó là một chất keo đặc 

biệt khiến mình gắn bó với LIN tới ngày hôm nay. 

Khó khăn?  

Khó nhất là những thuật ngữ thuần về chuyên môn, đôi khi 

mình có thể nắm bắt được ý tưởng nhưng tìm đúng từ để 

chuyển tải ý tưởng đó một các ngắn gọn và gần gũi nhất để đối 

tượng đọc bài dịch hiểu được thật sự rất khó. Khi đó đòi hỏi 

mình phải dùng từ khóa để tìm trên mạng các bài có liên quan 

đến thuật ngữ để hiểu tường tận về nó, sau đó tìm cách để 

chuyển tải thành tiếng Việt sao cho đơn giản nhất có thể. 

Đó là sự khác biệt trong lối hành văn. Người Việt quen lối 

hành văn đa nghĩa, còn văn bản tiếng Anh đòi hỏi tính đơn 

nghĩa và tường minh. Khi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, 

nhiều lúc mình rất đau đầu domuốn xác định thật chính xác 

ý nghĩa chủ đạo/duy nhất của câu từ trong văn bản gốc 

nhằm hạn chế tối đa sai lệch ý khi chuyển tải sang tiếng 

Điều bạn hài lòng?  

Có một số tài liệu liên quan đến người khuyết tật hay những 

vấn đề về phụ nữ mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và đồng 

cảm vì thấy cuộc sống của mình dù sao vẫn còn rất may mắn 

hơn rất nhiều người. Họ vượt qua được thì tại sao mình là một 

người bình thường lại không thể? Điều đó giúp mình duy trì 

những suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn. Cảm ơn LIN! 

Ngôn ngữ của mình được giàu thêm, cả tiếng Anh lẫn tiếng 

Việt. Hơn thế nữa qua mỗi bài dịch, mình sẽ có thêm nhiều 

hiểu biết và từ đó có nhiều sự đồng cảm hơn về một vấn đề 

mà trước đó mình xem là xa lạ. 

Ngƣời biên tập 

Sẽ là thiếu sót nếu không tri ân những tình nguyện viên đã giúp biên tập các bản dịch. Một trong những người ủng hộ thầm lăng 

cho LIN là ông Jim Schwartz, tình nguyện viên biên tập cho LIN  từ tháng 8-2013. Hiện đang sinh sống ở Osseo, Wisconsin, Jim 

đã biên tập hầu hết các bản tin Nhịp cầu của LIN trong tám tháng qua và các bài dự thi trong cuộc thi Câu chuyện tình nguyện 

2013. “Tôi rất hài lòng về công việc của tôi với LIN,” ông Jim chia sẻ. “Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để làm việc 

trong khối phi lợi nhuận và tôi rất vui khi giờ đây tôi có thể sử dụng kỹ năng của mình để hỗ trợ các tổ chức đang nỗ 

lực để cải thiện cuộc sống của nhiều ngƣời ở TP.HCM.” 

Khả năng giải quyết một số vấn đề quan trọng trên thế giới – nạn đói, cứu trợ thiên tai, dinh dưỡng, giáo dục,...thường lệ 

thuộc vào khả năng tiếp cận thông tin. Khi những người cần thông tin không thể nhận được chúng bằng tiếng mẹ đẻ của 

mình, họ thường không thể phản ứng một cách thích hợp.”  - Translators without borders 
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LÊ THÙY LINH - TÌNH NGUYỆN VIÊN “BÁO CÁO NĂM” 

Điều gì đã đưa bạn đến với việc viết báo cáo thường niên 

của LIN? 

Tôi biết đến LIN khá lâu trước khi tham gia tình nguyện. Sau 

khi gặp chị Dana Đoàn và nói chuyện thêm về các nhiệm vụ cụ 

thể, tôi được đề nghị hỗ trợ làm báo cáo thường niên của LIN. 

Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để nắm được cái 

nhìn tổng thể về một tổ chức trong thời gian ngắn nhờ được 

tiếp cận với rất nhiều thông tin, cũng như nói chuyện với 

không chỉ nhân viên của tổ chức mà còn cả với các đối tượng 

thụ hưởng và đối tác của tổ chức. Bản thân tôi làm nghề 

nghiên cứu thị trường nên cũng thích được làm những việc 

liên quan đến phân tích và trình bày thông tin. 

Để hoàn thành bản báo cáo này, bạn đã dành khoảng bao 

nhiêu thời gian và làm những công việc gì? 

Để làm báo cáo thường niên, trước tiên tôi phải tổng hợp 

thông tin và hoàn thành một bản cho nội bộ nhằm hệ thống lại 

thông tin; sau đó mới lên nội dung cho báo cáo thường niên 

chính thức. Phần nội dung của bản báo cáo này đều có sự 

tham gia của các thành viên LIN, đặc biệt là chị Dana thông 

qua các buổi thảo luận và phỏng vấn. Vì muốn làm một báo 

cáo ngắn gọn, cung cấp những thông tin quan trọng nhất về 

LIN nên tôi dành khá nhiều thời gian để chắt lọc thông tin và 

làm bản nháp.  

Tuy nhiên, bước tốn nhiều thời gian nhất lại là trình bày. Bản 

thân tôi là người khá khó tính về mặt trình bày nhưng lại 

không biết gì về thiết kế cả. Vậy nên tôi tham khảo nhiều báo 

cáo thường niên của các tổ chức khác để học hỏi từ cách 

trình bày thông tin đến thiết kế của họ. Do không biết cách 

chọn màu thế nào, sắp xếp hình khối ra sao nên phải làm đi 

làm lại khá mất thời gian. Tôi cũng dành nhiều thời gian tìm 

ảnh, lọc ảnh rồi dùng đỡ Instagram. May mắn là bạn trai tôi 

làm về thiết kế nên hỗ trợ thêm một chút về mặt trình bày. 

Toàn bộ thời gian làm báo cáo mất khoảng 1 tháng.  

Theo bạn, báo cáo thường niên có ý nghĩa như thế nào với 

một tổ chức phi lợi nhuận? 

Báo cáo thường niên nói chung là công cụ để một tổ chức chia 

sẻ thông tin về bản thân mình và các hoạt động, thành quả đạt 

được trong năm. Đây cũng là một cách lưu lại thông tin cho tổ 

chức và giúp nhân viên có được cái nhìn toàn cảnh về tình 

hình tổ chức mình trong năm, từ đó có thể lên mục tiêu và 

chiến lược phù hợp cho năm sau. Đối với tổ chức phi lợi 

nhuận, báo cáo thường niên có một ý nghĩa khác không kém 

phần quan trọng. Bản báo cáo này chính là cơ hội để chia sẻ 

với các nhà tài trợ cũng như cộng đồng về thành quả của tổ 

chức, thu hút sự quan tâm và gián tiếp kêu gọi hành động cho 

các vấn đề cụ thể mà tổ chức đang hướng tới.  

Để hỗ trợ một tổ chức hoàn thành bản báo cáo thường 

niên, TNV cần có những kỹ năng gì? 

Đầu tiên, TNV phải là người thích đọc và quan tâm, muốn tìm 

hiểu về bản thân tổ chức mà mình đang cộng tác. Thứ hai là 

khả năng xử lý và chọn lọc thông tin để tìm ra thông tin phù 

hợp nhất cho báo cáo, thể hiện hay nhất hình ảnh của tổ chức 

mình cộng tác. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là khả năng kể 

được một ‘câu chuyện’, chọn lọc và tổng hợp được thông tin 

để tạo nên ‘mạch chuyện’ và biết cách dùng hình ảnh, thiết kế 

để trình bày câu chuyện đó một cách thu hút nhất.  

Cám ơn bạn! 

“Chúng tôi tự hào về bản báo cáo này!” 

"Đội ngũ LIN đã học được rất nhiều từ Linh trong suốt ba tháng chị làm việc với chúng tôi. Chị luôn chuẩn bị kỹ trước mỗi cuộc 
gặp và đặt nhiều câu hỏi hay. Một trong những việc đầu tiên chị làm là giải thích cách tiếp cận và đề xuất khung thời gian, nhờ 
đớ giúp chúng tôi đặt ra đúng kỳ vọng và đảm bảo chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ những thông tin cần thiết để hoàn thành báo 
cáo. Chị làm việc rất suôn sẻ với đội ngũ LIN và nói chuyện với vài đối tác của chúng tôi, thể hiện sự nỗ lực chân thành để hiểu 
về công việc của chúng tôi.  

Khi mở bản thảo đầu tiên của Linh, tôi cảm thấy tuyệt vời. Chị ấy đã làm được điều mà chúng tôi luôn mong muốn, nhưng 
không biết tự làm như thế nào. Định dạng và thiết kế của bản báo cáo thường niên đã kể được câu chuyện về công việc của 
LIN trong năm 2013, sử dung dữ lieu và hình ảnh một cách ý nghĩa và hiệu quả. Chúng tôi rất tự hào về bản báo cáo mà Linh 

đã tạo ra cho LIN và thực sự may mắn khi có cơ hội học hỏi từ chị.”    - Bà Dana Đoàn, Cố vấn của LIN 

Bấm vào đây để đọc Báo cáo thƣờng niên 2013 của LIN 

Trong ba năm qua, LIN đã mời nhiều tình nguyện viên chuyên môn giúp 

đỡ soạn thảo báo cáo thường niên. Ngoài việc hỗ trợ đội ngũ nhân viên 

LIN cho công việc quan trọng này, có một góc nhìn của người bên ngoài 

tổ chức về công việc của LIN có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi vì 

hai lý do. Thứ nhất, chúng tôi đang học cách giải thích tốt hơn về công 

việc của mình với các bên liên quan. Lợi ích thứ hai là có được một 

người khách quan hỗ trợ cho quá trình xem xét và đánh giá về công việc 

và kết quả của chúng tôi. Năm vừa qua, LIN đã rất may mắn khi gặp được 

chị Lê Thùy Linh, người có kinh nghiệm chuyên môn và sự quan tâm cá 

nhân hoàn toàn phù hợp với vị trí viết báo cáo thường niên 2013 của LIN.  

Trong bài phỏng vấn này, Linh chia sẻ bí quyết để tạo ra một bản báo cáo 

thường niên vừa chuyên nghiệp vừa đẹp mắt. 

    Lê Thùy Linh  

 Tốt nghiệp đại học 
RMIT Vietnam năm 2008.  

 Làm chuyên viên 
nghiên cứu thị trường ở 
Cimigo Vietnam từ 2008-
2013.  

 Hiện đang là chuyên viên nghiên cứu định 
tính freelance. 

       

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/LIN%202013%20Annual%20Report_FINAL-VNE(1).pdf
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CÁC DỰ ÁN TÌNH NGUYỆN NỔI BẬT   

Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) 

CPI là một chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh 
nghiệp được thiết kế sẵn, để kết nối các nhóm tình 
nguyện viên với các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) địa 
phương trong bốn tháng (Tháng 6– 9/2014). Năm nay, 

CPI tập trung vào nâng cao sự bền vững tài chính của các NPO. 
Mỗi nhóm tình nguyện viên sẽ được kết nối với một NPO và dành ra 
hai giờ mỗi tuần để huấn luyện NPO tạo ra những công cụ để kết 
nối nhà tài trợ và thực hiện chiến dịch gây quỹ. 
 
Sự đóng góp lớn nhất mà TNV chuyên môn đem lại là chuyển giao 
kỹ năng và kiến thức nhằm xây dựng năng lực cho các NPO và tạo 
ra tác động dài hạn. Các chuyên gia Tài chính, Marketing, Sales, 
và/hoặc Phát triển kinh doanh  hãy tận dung cơ hội vàng này để 
giúp các tổ chức phát huy hết tiềm năng của họ.   
 
 

Mùa hè này, LIN cộng tác với hơn 60 tình nguyện viên chuyên môn trong những dự án xây dựng cộng đồng vững 

mạnh ở TP.HCM. Những tình nguyện viên này đóng góp các kỹ năng trong nhiều lĩnh vực như truyền thông,     

marketing, thiết kế, huấn luyện và hướng dẫn, tổ chức sự kiện, và nhiều hơn nữa.  

Bạn có muốn biết chúng tôi đang thực hiện những dự án hấp dẫn nào và làm sao để tham gia? Sau đây là những 

dự án nổi bật: 

Quỹ và Sự kiện Cộng đồng Rút ngắn khoảng cách 

Quỹ Cộng đồng Rút ngắn khoảng cách của LIN có vai trò 
quan trọng trong việc tổ chức các thành viên cộng đồng 
nhằm giải quyết những nhu cầu cấp bách trong xã hội. 
Năm nay, đội ngũ LIN và các tình nguyện viên Rút Ngắn 
Khoảng Cách sẽ nỗ lực thu hút sự quan tâm của nhiều 
thành viên cộng đồng trong những hoạt động được thiết 
kế để nâng cao nhận thức, kêu gọi đóng góp ý kiến, và 
tham gia vào việc giải quyết những thách thức lien quan 

đến Giáo dục. 

Sự kiện cộng đồng Rút ngắn khoảng cách dự kiến sẽ diễn 
ra tại TP.HCM vào tháng 8-2014. 

LIN sẽ tổ chức một buổi giới thiệu về CPI cho những tình nguyện 
viên quan tâm vào ngày 11-4. Hãy lien hệ với chúng tôi để biết thêm 
chi tiết! 

Chƣơng trình Hƣớng dẫn cho Nữ nhân viên NPO 

Dự án này là một phần của một sang kiến lớn hơn ở LIN 
nhằm trao quyền cho nữ nhân viên NPO. Chúng tôi rất vui 
mừng khi nhận được sự quan tâm của nhiều nhân sự cấp 
cao từ khối tư nhân và phi chính phủ quốc tế cho chương 
trình này.  

Dự án này nhắm đến việc trang bị kiến thức và công cụ cho 
các nữ nhân viên phi lợi nhuận để họ sử dụng nó phát triển 
bản thân, đạt được cân bằng công việc – cuộc sống, và qua 
đó giữ được động lực cũng như sự tập trung vào sứ mệnh 
tổ chức phi lợi nhuận của họ. Đồng thời, chúng tôi hi vọng 
xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn bằng cách kết nối 
những phụ nữ ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng quan tâm 
đến việc phát triển cộng đồng. 

Gần 20 TNV chuyên môn đã bày tỏ sự quan tâm trở 
thành Ngƣời hƣớng dẫn trong dự án này. Những TNV 
được chọn sẽ được thông báo và mời đến dự buổi 
Gặp gỡ & Kết nối vào giữa tháng 4-2014. 

Ảnh: Quang Trầm 

Bạn muốn trở thành tình nguyện viên tại LIN? 

Hãy liên hệ với chúng tôi:  

Email: Volunteer@LINvn.org | ĐT: 08-3512-0092 

Chân thành cám ơn bạn Bùi Hữu Duyệt đã hỗ trợ LIN thực hiện bản tin này! 


