MÔ TẢ CÔNG VIỆC
TÌNH NGUYỆN VIÊN

Vị trí:

Tình nguyện viên Lập kế hoạch/Chiến lược (Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng)

Liên lạc:

Điều phối tình nguyện viên tại LIN

Nơi làm việc:

TP.HCM (địa điểm chính xác sẽ do TNV & NPO quyết định)

Thời gian cam kết:

2 đến 4 giờ/tuần, từ tháng 6- tháng 9/2014

Thử thách
Nhiều tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPO) ở TP.HCM đang hoạt động để giải quyết những thử thách
thực sự và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội như: người nhập
cư, trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và
chuyển giới,..) Những dịch vụ hỗ trợ thiết thực có thể là một mái ấm, một kỹ năng nghề, tư vấn và tạo
điều kiện tiếp cận với y tế, giáo dục . Trước đây, các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động dựa vào nguồn hỗ
trợ từ ngoài nước. Tuy nhiên, sau khi Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình vào
năm 2010, nhiều nhà tài trợ đã chuyển sự giúp đỡ này đến những quốc gia kém phát triển hơn. Từ đó,
các tổ chức phi lợi nhuận phải tìm cách thu hút được sự hỗ trợ từ địa phương. Và để làm được điều đó,
họ cần đến một kế hoạch thực tiễn cùng với những kỹ năng truyền thông và giao tiếp với nhà tài trợ.
Không có kế hoạch tài chính vững vàng, các tổ chức phi lợi nhuận không thể giải quyết triệt để những
vấn đề mà họ đang gặp phải. Các tổ chức muốn hoạt động tốt còn cần nhiều thứ hơn sự nhiệt tình và
lòng hảo tâm, đó chính là nguồn tài chính bền vững và kinh nghiệm hợp tác với xã hội.

Cơ hội
Hãy giúp các tổ chức phi lợi nhuận khám phá được tiềm năng của họ cũng như tự khám phá và hoàn
thiện được tiềm năng của chính bạn bằng cách tham gia chương trình Sáng kiến vì cộng đồng!
Sáng kiến vì cộng đồng ( tên viết tắt tiếng Anh là CPI) là một chương trình trách nhiệm xã hội do LIN
thiết kế và tổ chức nhằm kết nối những tình nguyện viên chuyên môn với tổ chức phi lợi nhuận trong hơn
4 tháng nhằm giải quyết triệt để những vấn đề mà tổ chức đang gặp phải. Sau hai mùa thành công,
chương trình năm nay được tổ chức với chủ đề nâng cao sự bền vững tài chính của tổ chức phi lợi
nhuận. Để đạt được điều này, những nhóm tình nguyện viên chuyên môn sẽ được kết nối với các tổ
chức, sau khoảng thời gian 4 tháng ( từ tháng 6 đến tháng 9), những tổ chức này sẽ được nhóm tình
nguyện viên đồng hành tập huấn và cố vấn các công cụ thu hút tài trợ cũng như thực hiện thành công
một kế hoạch gây quỹ.
Để khích lệ tinh thần các đội, đội có kết quả ấn tượng nhất sẽ giành giải thưởng 40 triệu đồng như một
khoản tài trợ phát triển tổ chức. Trong khi vận động tài trợ, đóng góp ý nghĩa nhất của những tình
nguyện viên chuyên môn là được dùng chính kỹ năng và kiến thức của họ thổi bùng lên tiềm năng ẩn
chứa trong mỗi tổ chức. Những kỹ năng thiết yếu bao gồm: Tài chính, Marketing, Sales, Phát triển kinh
doanh và Quản trị rủi ro. Những cá nhân sở hữu kỹ năng này có thể đóng góp những giá trị thiết thực
trong khi họ nhận được cơ hội mở rộng mối quan hệ và rèn luyện sắc sảo hơn khả năng lãnh đạo và giao
tiếp của chính mình.
Hành động để tạo tác động!

Trách nhiệm của tình nguyện viên









Lập một đội từ 3-5 tình nguyện viên có kỹ năng trong lĩnh vực tài chính, marketing, sales, hoặc
phát triển kinh doanh ( thành viên trong nhóm có thể là đồng nghiệp, bạn bè hoặc do LIN giới
thiệu).
Tham sự kiện “Gặp gỡ và kết nối” kéo dài 2 giờ (diễn ra vào ngày 23 tháng 5) nhằm tìm được tổ
chức đồng hành trong cuộc thi.
Cùng làm việc với tổ chức trong thời gian 4 tháng (từ 1/6 đến 20/9) để lập ra danh sách nhà tài
trợ, công cụ hỗ trợ và một chiến dịch gây quỹ.
Cùng tổ chức lên kế hoạch, xây dựng và thực hiện một kế hoạch gây quỹ.
Giữ liên lạc với LIN và cập nhật tiến độ thường xuyên.
Hỗ trợ tổ chức nộp lại danh sách các nhà tài trợ và báo cáo kết quả hoạt động gây quỹ vào ngày
20 tháng 9.
Tham dự buổi lễ tổng kết chương trình vào trao giải vào ngày 17 tháng 10

Điều kiện tham dự









Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến gây quỹ, tài chính, marketing, sales,
quản trị rủi ro, quan hệ công chúng hoặc phát triển kinh doanh
Thành thạo tiếng Việt. (Đa số các NPO đồng hành gặp trở ngại trong giao tiếp bằng tiếng Anh)
Nhóm cam kết làm việc ít nhất 2 giờ/tuần trong suốt quá trình hợp tác.
Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận là một lợi thế nhưng không bắt buộc.
Có sở thích giúp đỡ người khác, hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng
đồng.
Thái độ làm việc chuyên nghiệp
Có kỹ năng trình bày, giao tiếp và tổ chức tốt.

Quyền lợi
Công ty và tình nguyện viên tham gia CPI 2014 sẽ nhận được sự quan tâm của truyền thông, các bài
báo, đặc biệt đối với đội thắng cuộc. Hơn nữa, tất cả thành viên các đội thi đều được nhận quà lưu niệm
và vé miễn phí tham gia sự kiện cộng đồng “Rút ngắn khoảng cách” diễn ra vào tháng 8, cơ hội để gặp
gỡ và mở rộng mối quan hệ.
Đối với công ty, chương trình CPI như là một chương trình trách nhiệm xã hội do LIN thiết kế sẵn để
giảm bớt áp lực về tổ chức và hậu cần. LIN sẽ đảm nhận toàn bộ những khâu này.

Hãy tham gia ngay!
Chúng tôi chào đón mọi sự quan tâm và tham gia chương trình này, các cá nhân và đội thi vui lòng:
(1) Hoàn thành đơn đăng ký ở đường dẫn http://tinyurl.com/CPI-Signup2014 và
(2) Gửi sơ yếu lý lịch đến địa chỉ email Volunteer@LINvn.org
Hạn chót: 20 tháng 5 năm 2014

Về LIN
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam hoạt động nhằm
mục đích hỗ trợ những tổ chức phi lợi nhuận địa phương, những tình nguyện viên chuyên môn và những
nhà tài trợ có cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh. Tìm thêm thông tin về chúng tôi qua website
www.linvn.org

Giải đáp thắc mắc
Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về chương trình CPI qua điện thoại: 08-3512-0092 hoặc email:
Volunteer@LINvn.org (gặp Ms. Trúc)

