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Hội thảo “Kết nối hiệu quả” 
 

Thật không dễ chút 
nào khi tiếp cận và 
làm quen với một 
người chưa từng 
quen biết và càng 
khó hơn khi bạn có 
tâm lý là mình tiếp 
cận ai đó mà sợ 
người ta suy nghĩ 
mình đến để xin tiền 
tài trợ hay nhờ vả 
sự giúp đỡ…  

Tất cả các suy nghĩ, 
tâm lý e ngại và khó 
khăn đó đã được 
tháo gỡ tại Hội thảo 
chuyên đề “Kết nối 
hiệu quả” do Trung 
tâm LIN tổ chức vào 

sáng Thứ Sáu 12/8/2011 tại nhà hàng Xu, Q.1. Hơn 40 đại diện tổ chức phi lợi nhuận 
đang hoạt động tại TP.HCM đã được bà Nguyễn Thị Việt Thanh, sáng lập viên và CEO 
của Anphabe.com, hướng dẫn thông qua phần bài trình bày và thực hành 7 thói quen 
của các nhà kết nối hiệu quả. 

“Kết nối (networking) là xây dựng mối quan hệ tích cực và bền vững” Bà Thanh bắt đầu 
bài trình bày của mình, trong đó bà nhấn mạnh rằng các tham dự viên phải “kết nối mọi 
lúc mọi nơi”. Nhưng việc làm thế nào để từ bỏ sự e ngại và thói quen nói chuyện với 
người đã quen biết trong các buổi nối kết để bắt chuyện và làm quen với những người 
mình chưa gặp đúng là một trở ngại lớn của bất kỳ ai. Các tham dự viên đã được yêu 
cầu gặp mặt và nói chuyện với người mà mình lần đầu tiên gặp mặt tại hội thảo này để 
phá vỡ dần dần cảm giác e ngại ban đầu là phần thực hành đầu tiên của hội thảo. 

Các nghi thức giao tiếp khác như bắt tay, trao danh thiếp đã được thảo luận rất sôi nổi 
thông qua những hình ảnh và thực hành trực tiếp. Bà Thanh đã chia sẻ những kinh 
nghiệm thực tế mình trãi qua giúp tham dự viên có cái nhìn đúng đắn và xem đây là 
một việc phải được coi trọng cũng như phát huy trong thời gian tới. 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 08/2011 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 

http://www.anphabe.com/user/login
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“Cuộc nói chuyện trong thang máy” (Elevator speech) là kỹ năng giới thiệu ngắn gọn và 
gây ấn tượng trong vòng 2 phút về bản thân cũng như công việc mình đang làm. Việc 
này rất quan trọng nhằm gây ấn tượng cho người đối diện, đặc biệt là các nhà tài trợ 
tiềm năng. Các tham dự viên đã được yêu cầu viết và trình bày lời giới thiệu của mình 
để mọi người có thể đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện và mang lại hiệu quả tốt nhất. 
Việc giới thiệu cần được thực hành nhiều, rút kinh nghiệm từ những lần trước để làm 
tốt hơn ở lần sau và nâng cao kỹ năng sau mỗi lần tiếp xúc là những gợi ý của bà 
Thanh đóng góp trong hội thảo. 

Việc quản lý và nuôi dưỡng các mối quan hệ thường ít được quan tâm ở khối phi lợi 
nhuận, đây là một việc rất cần thiết nhằm giữ những mối quan hệ tiềm năng cũng như 
phát triển nó nhằm giúp ích cho công việc và cuộc sống của chính chúng ta. Trong 
phần kế thúc, bà Thanh đặc biệt nhấn mạnh là việc “thành thật, tin tưởng và hai bên 
cùng có lợi” đều phải được đặt lên hàng đầu trong mọi mối quan hệ trong xã hội. 

“Hội thảo nay giúp cho tôi tự tin hơn khi giao tiếp với các đối tượng của mình đang hỗ 
trợ. Qua hội thảo, tôi nhận biết được thế nào là giao tiếp đúng và chuyên nghiệp điều 
mà trước đây mình vẫn thường làm khá lộn xôn. Cám ơn LIN đã tạo cơ hội này để các 
tổ chức có thể rút học hỏi và rút kinh nghiệm trong giao tiếp nhằm giảm bớt sự e ngại 
lâu nay.” Sơ. Minh Tâm, hiệu trưởng Trường tình thương Thiên Ân, chia sẻ. 

 
Bài trình bày về 7 thói quen của các nhà kết nối hiệu quả 

Trung tâm LIN 
 

 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật Bà Elizbeth Phạm, thành viên 
hội đồng LIN. Cảm ơn các ý kiến tư vấn của Bà cho các hoạt động LIN 

và những định hướng phát triển tổ chức. 

Khóa tập huấn quản lý tài chánh kiểm toán Phi Lợi Nhuận 
 

 

Được tổ chức Irish Aid tài trợ, 16 tham dự 

viên đến từ 9 tổ chức cam kết tham gia khóa 

tập huấn quản lý tài chánh kiểm toán PLN đã 

được Bà Vũ Thị Thanh Tâm, Quản lý cấp 

cao của công ty kiểm toán Mazars, giới thiệu 

về Kế toán dự án và các vấn đề liên quan. 
 

Đây là buổi học đầu tiên của khóa huấn 

luyện 4 buổi kéo dài từ tháng 8 – 10/2011. 
Buổi tập huấn được thực hiện vào sáng 

20/08/2011 tại văn phòng công ty Horizon 

Capitals Group (công ty hỗ trợ địa điểm cho 

khóa huấn luyện và tài trợ các hoạt động dự 

án LIN). Buổi tiếp theo sẽ được thực hiện 

vào sáng ngày 10 và 24/09/2011. 
 

 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
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Gặp gỡ Giám đốc tổ chức A Child’s Right (Quyền của Trẻ) 
 
Đầu tháng này, 18 
thành viên đến từ 13 
tổ chức đối tác LIN đã 
có buổi gặp mặt với 
Ông Eric Stowe, Giám 
đốc điều hành A 
Child’s Right, một tổ 
chức phi chính phủ 
Mỹ với sứ mệnh cung 
cấp nước sạch cho 
trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn trên thế giới. 
A Child’s Right (ACR - 
tạm dịch là tổ chức 
Quyền trẻ em) là tổ 
chức thực hiện việc 
cung cấp nước sạch 
cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn đang sống tại các vùng đô thị. Trong 4 năm qua, tổ chức đã mang nước 
uống sạch và an toàn cho 250,000 trẻ em trên toàn thế giới. 

ACR cung cấp hệ thống xử lý nước sạch, tập huấn và hỗ trợ 10 năm cho các đối tác 
địa phương bao gồm: các trại mồ côi, mái ấm cho trẻ đường phố, nhà cứu hộ và các 
bệnh viện tại các khu vực đô thị. Gần đây, tổ chức đã mở rộng tài trợ của mình cho 12 
quốc giá mới và Việt Nam là 1 trong số 3 quốc gia mà ACR sẽ tập trung đầu tiên. 

ACR đang tìm kiếm các đối tác ở Việt Nam. Vì mục tiêu này, tổ chức đã tiếp cận Trung 
tâm LIN mong muốn gặp gỡ với các tổ chức làm việc cộng đồng tại TP.HCM.  

Buổi gặp mặt được tổ chức tại văn phòng công ty Horizon Capital Group, quận 1, 
TP.HCM sáng thứ Ba ngày 19 tháng 08 năm 2011, LIN gởi lời cảm ơn chân thành 
Horizon về việc hỗ trợ chúng tôi phòng họp cho sự kiện này. 

Trong suốt buổi gặp mặt, Ông Store mô tả các dịch vụ và lợi ích mà ACR cung cấp. 
Ông cũng chỉ ra các tiêu chuẩn lựa chọn các đối tác địa phương. Thời gian còn lại là 
phần hỏi đáp và chia sẻ với đại diện 13 tổ chức tham dự buổi họp này. 

 “… tất cả các thiết bị của chúng tôi được sản xuất tại Mỹ. Chúng tôi sử dụng 
cùng một loại thiết bị lọc nước đang sử dụng tại các quán KFC và khách sạn 
hàng đầu TP.HCM… hệ thống không đòi hỏi nhiều kỹ thuật và không quá 
cồng kềnh. Vì lý do phải sử dụng thực tế và lâu dài… nên chúng tôi đã phải 
xây dựng thiết bị này nhắm tới việc dễ sử dụng và dễ bảo trì…”  

Trong khi các đối tác mà ACR đã từng làm việc đều có quy mô lớn hơn các tổ chức phi 
lợi nhuận mà LIN phục vụ (do có số lượng người thụ hưởng nhiều hơn),  hệ thống lọc 
nước sạch này vẫn thích hợp với những cơ sở nhỏ. 

Mười tổ chức đối tác của LIN như đã bước đầu xác lập mối quan hệ đối tác. Và trong 
tháng 9 tới, A Child’s Right sẽ đưa đội ngũ chuyên môn của mình đến các tổ chức để 
khảo sát và phân tích nguồn nước tại cơ sở để xác định (1) nước có thể uống được 
không, và (2) hệ thống lọc nước của ACR có phù hợp với cơ sở không. ACR hy vọng 
sẽ tìm ra các đối tác đầu tiên và bắt đầu thực hiện vào đầu tháng 11. 

 

http://www.achildsright.org/
http://www.achildsright.org/
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ACR gởi lời trân trọng dành cho LIN: 
“Tôi đã làm việc ở hàng chục quốc gia trong vòng 10 năm qua với hàng trăm tổ chức 
NGO, và LIN là một trong những ví dụ đặc sắc về quan niệm hợp tác “xuyên lãnh vực” 
và kết nối chuyên nghiệp mà tôi được chứng kiến. Thật không quá đáng để nói rằng các 
bạn đã giúp tôi tiết kiệm cả tháng trời trong việc khảo sát đối tác bằng cách mang các tổ 
chức thật sự đến với nhau”  –  Eric Stowe, Sáng lập và Giám đốc điều hành ACR  

Trung tâm LIN 
 

LIN tham gia Hội chợ nghề nghiệp RMIT 2011  
 

Hơn 300 lượt khách đã đến tìm hiểu về hoạt động của Trung tâm LIN tại quầy giới thiệu 
trong Hội chợ nghề nghiệp RMIT diễn ra vào ngày 12-8-2011. Đây là sự kiện thường 
niên của trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp và một số tổ chức phi chính phủ giới thiệu cơ hội nghề nghiệp đến các sinh viên 
của trường. Tại sự kiện này, đã có 70 sinh viên RMIT đăng kí trở thành tình nguyện 
viên để hỗ trợ cộng đồng thông qua trung tâm LIN. 

 “Trung tâm LIN chân thành cám ơn trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam đã tạo điều 
kiện để chúng tôi tham gia Hội chợ này. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi tiếp cận sinh viên 
của trường cũng như các doanh nghiệp, tổ chức tham gia hội chợ. Chúng tôi rất vui khi 
nhận được sự quan tâm tìm hiểu của các bạn sinh viên về hoạt động của LIN.” Chị 
Nguyễn Thị Thanh Trúc, điều phối tình nguyện viên của LIN, chia sẻ. 

 Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện này: 

 

 

CÁC TỔ CHỨC ĐỐI TÁC QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ NÀY 
Vui lòng lliên hệ trực tiếp đến A Child’s Right qua email (eric@achildsright.org) hay 
thông qua LIN (npo@LINvn.org). 

mailto:eric@achildsright.org
mailto:npo@LINvn.org
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Tập huấn trò chơi hợp tác PLAY 
 
Thông qua LIN, Agyatmitra và Swati Bhatt (đang điều hành một tổ chức Play for Peace, 
Ấn Độ) đã tận dụng kỳ nghĩ tại Việt Nam của mình để hướng dẫn khóa tập huấn một 
ngày về việc sử dụng Trò chơi hợp tác làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên. Bằng 
kinh nghiệm và kỹ năng điều phối tuyệt vời của mình, hai hướng dẫn viên đã đào tạo 25 
nhân viên đang làm việc tại các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ trẻ em tại TP.HCM.  

Khái niệm về việc sử dụng trò chơi trong giáo dục trẻ em thật sự không mới với các tổ 
chức tham gia nhưng việc vận dụng nó có kế hoạch, thường xuyên và đề cao các giá trị 
cốt lõi thì thật sự gây ấn tượng mạnh cho toàn bộ các tham dự viên. Việc tôn trọng trẻ, 
khuyến khích sự tham gia, không phán xét và nhất là trò chơi phải vui vẻ đã mang đến 
một khái niệm mới trong việc vận dụng nó khác xa với cách mà chúng ta đang sử dụng 
tại Việt Nam. 

Trong trò chơi hợp tác, không có thắng hay thua, phạt hay thưởng và ai cũng có thể 
tham gia được. Agyat và Swati đã giới thiệu tổng cộng 21 trò chơi cùng một số thủ 
thuật quản trò dựa trên việc tôn trọng và không phán xét người tham gia, từ đây họ có 
thể sử dụng trò chơi theo những mục đích mà mình mong muốn. 

Các tổ chức cũng có thể tự đăng ký với Play for Peace để trở thành đối tác tại Việt Nam 
giống như họ đã thực hiện tại Ấn Độ. Xin xem thêm thông tin tại website PFP. 

Tập huấn được thực hiện vào ngày Thứ Bảy 27/08/2011 tại Tổ chức Khuyết tật và Phát 
triển (DRD), trân trọng cảm ơn DRD đã hỗ trợ địa điểm để tập huấn được diễn ra tốt 
đẹp. 

 

http://www.playforpeace.org/who-we-are-1/our-programs
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Đội ngũ LIN tham dự hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ 

chức phi lợi nhuận” do PATC/MSD tổ chức 
 

Vào 25/08/2011, đội 

ngũ LIN đã tham gia 

buổi trao đổi kinh 

nghiệm cùng với các 

tổ chức phi lợi nhuận/ 

tổ chức tình nguyện 

tại Việt Nam. Buổi hội 

thảo được Trung tâm 

Huấn luyện Tư vấn 

Dự án (PATC - Đan 

Mạch) tài trợ dưới sự 

điều phối và hỗ trợ từ 

Trung tâm nghiên cứu quản lý và Phát triển bền vững (MSD). Hội thảo này có 38 đại diện đến từ 

19 tổ chức bao gồm 17 NGO quốc tế và 12 NGO Việt Nam tham dự, trong đó LIN cùng Hội Bảo 

Trợ Trẻ em (HCWF), Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ, Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM và NGO 

Fontana là các đại diện tại TP.HCM. 

Tại hội thảo này, Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Chủ tịch MSD, đã có bày trình bày tổng quan về xã 

hội dân sự (CSO) tại Việt Nam bao gồm vai trò, pháp luật và đặc điểm của CSO được nhà nước 

công nhận. Ông cũng chỉ ra các thử thách hiện tại và đề xuất một số giải pháp có thể, “CSO cần 
phải chuyên nghiệp hóa và liên kết với các tổ chức khác nhằm tăng cường năng lực của mình 

cũng như phát triển hoạt động theo nhiệm vụ hơn là chạy theo dự án tài trợ”. Ông cũng khuyến 

khích CSO phải “cất tiếng nói” – chia sẻ kinh nghiệm và trở ngại với nhau và quan trọng hơn là 

với chính phủ, “Nếu đứa bé không cất tiếng khóc, thì người mẹ sẽ không biết để cho con bú” là 
một hình ảnh ẩn dụ rất hay giải thích cho quan điểm trên. 

Vào buổi chiều, Ông Johannes Nordentoft, cố vấn của PATC, chia sẻ những nhận định về tình 

hình CSO tại Việt Nam dựa trên những tìm hiểu của ông trong suốt một tháng gặp gỡ các tổ chức 

NGO quốc tế thuộc Đan Mạch và đối tác của họ. Sau đó, Ông đã yêu cầu các tham dự viên cho ý 

kiến về “những giá trị đóng góp” trong mối quan hệ giữa hai nước nhắm vào việc phát triển tại 

Việt Nam. PATC hiện đang làm việc với 14 tổ chức thành viên tại Việt Nam và 7 dự án tài trợ. 

Hai điểm yếu của các tổ chức PLN Việt Nam (được PATC nêu ra và các đối tác VN cũng nhận 

thấy) là việc thiếu vắng một kế hoạch chiến lược dài hạn cũng như nhu cầu phát triển tổ chức và 

nâng cao năng lực. Thông qua việc hợp tác giữa hai nước, phía Đan Mạch có thể giúp các tổ 

chức NGO Việt Nam trong việc kết nối và liên kết với các tổ chức khác; lồng ghép các chương 

trình nâng cao năng lực dài hạn nhằm cũng cố các tổ chức địa phương. 

Về việc VN đã trở thành một quốc gia thu nhập trung bình và các quỹ tài trợ quốc tế đang rời 

khỏi VN, Ông Johannes Nordentoft đã tóm lược các cơ hội tài trợ dành cho sự phát triển CSO tại 

Việt Nam. Các tổ chức có thể tìm thấy danh sách 40 cơ hội tài trợ và bài trình bày về CSO của 

Ông Lâm tại website của LIN sau đây: 

 40 cơ hội tài trợ dành cho tổ chức CSO. 

 Tổng quan CSO tại Việt Nam – Ông Nguyễn Ngọc Lâm, chủ tịch MSD. 

 

 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=11&section=npo&lang=vn
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MOI! - Kết nối vì cộng đồng  
#1 - “Chống nạn buôn bán người” 

14 tháng 09 năm 2011 

 
 
 

Hoạt động tháng tới 

QUAN TRỌNG: XÉT DUYỆT TÀI TRỢ LIN – vòng 2 năm 2011 
 
Chân thành cảm ơn các tổ chức đối tác đã quan tâm đến Quỹ tài trợ LIN và gởi Bản đề xuất tài 
trợ cho chúng tôi. Ban xét duyệt tài trợ sẽ làm việc vào đầu tháng 9/2011 và ngày 25/09/2011, 
các tổ chức được chọn sẽ có cơ hội gặp mặt và thuyết trình dự án với Ban xét duyệt tài trợ.  
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đội ngũ LIN tại npo@LINvn.org hay (84 8) 3824-6091 

mailto:npo@LINvn.org
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Khóa tập huấn Quản lý tài chánh và kiểm toán phi lợi nhuận 
10 và 24 tháng 09 năm 2011 

 
Trong tháng 9/2011, Khóa tập huấn quản lý tài chánh kiểm toán phi lợi nhuận tiếp tục thực 
hiện hai khóa tập huấn với thời gian cụ thể như sau: 

Phần 2: 10 tháng 09 năm 2011 

Phần 3: 24 tháng 09 năm 2011 

Giờ và địa điểm cụ thể sẽ được thông tin 1 tuần trước buổi tập huấn cho 9 tổ chức đã cam 
kết tham gia. Chi tiết vui lòng liên hệ: npo@LINvn.org hay điện thoại: (84 8) 3824-6091. 

 
 

Buổi họp Nhóm cố vấn Phi lợi nhuận – lần 3 
21 tháng 09 năm 2011 

 
Nội dung buổi họp:  (1) Tổng quan tình hình các tổ chức XHDS Việt Nam; 

   (2) Nâng cao năng lực và chứng chỉ quản lý tổ chức PLN; 

   (3) Tài trợ LIN kết hợp với các nhà tài trợ TP.HCM tháng 12/2011. 

 

Thời gian:  09h00 sáng Thứ Tư 21 tháng 09 năm 2011 

Địa điểm:  Sẽ thông tin cho các bạn đăng ký tham dự 

Tất cả các tổ chức đối tác quan tâm đến các vấn đề trên và mong muốn tham dự buổi họp 
Nhóm cố vấn PLN, vui lòng liên hệ Trường Sơn tại: son@LINvn.org. 

 

Nhóm cố vấn Phi Lợi Nhuận là một nhóm nòng cốt các nhân viên tổ chức PLN/NGO 
địa phương hoạt động tại TP.HCM trong mọi lãnh vực phục vụ cộng đồng do LIN điều 
phối. Trong năm 2011, Nhóm cố vấn PLN họp 3 tháng một lần với nhiều chủ đề khác 
nhau liên quan đến việc đóng góp ý kiến, kinh nghiệm phát triển cộng đồng phi lợi 
nhuận TP.HCM vững mạnh và chuyên nghiệp.  

Tất cả các cá nhân quan tâm đang làm việc tại tổ chức phi lợi nhuận đều có thể tham 
gia và chia sẻ ý kiến của mình trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và xây dựng. 

Mọi chi tiết về các cuộc họp của Nhóm, vui lòng liên hệ đội ngũ LIN tại npo@LINvn.org 

mailto:npo@LINvn.org
mailto:son@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
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 Cập nhật tài trợ: 17 tổ chức PLN gởi Bản đề xuất 

hưởng ứng Kêu gọi tài trợ từ công ty Maersk 
 
Vào tháng 7/20011, đội ngũ LIN đã thực hiện một hợp đồng “tư vấn tài trợ từ 
thiện pháp triển” cho công ty vận tải hàng hóa hàng đầu thế giới Maersk Lines 
Vietnam. Đại diện cho công ty, LIN đã gởi thông tin Kêu gọi đề xuất tài trợ có 
tổng ngân sách lên đến 100 triệu đồng cho các dự án liên quan đến vấn đề môi 
trường và/hay nhu cầu giáo dục tại TP.HCM và vùng lân cận. 
 
Trong vòng 3 tuần, 17 tổ chức phi lợi nhuận đã gởi các bản đề xuất trước thời hạn 
và phân nữa các tổ chức trong số này hiện là đối tác của chúng tôi. 
 
Đội ngũ Maersk hiện đang xem xét các bản đề xuất và giữa tháng 9 này họ sẽ 
đưa ra một danh sách các dự án được chọn đáp ứng được các tiêu chuẩn và đặc 
điểm theo yêu cầu của công ty. Và cũng trong tháng 9, Maersk cũng sẽ thăm thực 
địa và/hay liên lạc với LIN để yêu cầu thêm thông tin từ một hay nhiều dự án. 
Sau đó, khi quyết định tài trợ được đưa ra, LIN sẽ hỗ trợ đội ngũ Maersk thiết kế 
bản cam kết tài trợ cho hai bên đối tác. 
 
Trong nỗ lực “Giúp người địa phương đáo ứng nhu cầu địa phương”, LIN đặc 
mục tiêu phát huy môi trường từ thiện phát triển có trách nhiệm hơn và nâng cao 
năng lực của cộng đồng nơi chúng ta sống và làm việc. Nếu bạn quan tâm và yêu 
thích các nỗ lực tham gia cùng cộng đồng, như đóng góp ngân sách, đồ dùng hay 
dịch vụ, hãy liên hệ với LIN ngay để được hỗ trợ tại: donor@LINvn.org.  

Góc nhà tài trợ 

mailto:donor@LINvn.org
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Làm thế nào để cám ơn nhà tài trợ 
 

Tác giả: Hansjuerg Moser (Tình nguyện viên chuyên môn LIN) 
Người dịch: Nguyễn Kim Tiền (TNV LIN) 

 
Thể hiện lòng biết ơn đối với nhà tài trợ là một trong những hoạt động giao tiếp quan 
trọng nhất của một tổ chức phi lợi nhuận. Vì sao? Đơn giản là vì nếu bạn cần cảm ơn 
ai, điều đó có nghĩa là cá nhân, công ty hay tổ chức này đã cam kết quyên góp tiền bạc, 
vật dụng, thời gian hay lời khuyên đến bạn. Nếu bạn hình dung những nhà tài trợ này là 
nền tảng làm nên những hoạt động của tổ chức (và để giữ họ tiếp tục tham gia là 
chuyện khó khăn thế nào) thì chắc chắn bạn đồng ý rằng: cám ơn là một trong những 
công cụ quan trọng nhất hỗ trợ cho hoạt động gây quỹ. Vậy hãy nhìn vào những khía 
cạnh khác nhau để xem cách nào là tốt nhất và hiệu quả nhất để bày tỏ lòng biết ơn: 

 

Nội dung và thông điệp 

Hãy lưu ý rằng việc đóng góp, tài trợ luôn xuất phát từ một động cơ nhất định, hoặc một 
số lý do của nhà tài trợ, ví dụ như muốn tạo nên sự khác biệt, liên quan đến vấn đề cá 
nhân, giúp vượt qua sự bất công. Việc tài trợ chỉ là hành động bề ngoài có thể nhìn 
thấy. Đối với nhà tài trợ, quan trọng hơn cả là cảm giác đạt đuợc những mục tiêu và có 
thể là ước muốn thầm kín của họ. 

Do đó việc cảm ơn đúng cách nhà tài trợ đồng nghĩa với việc thể hiện sự biết ơn vì 
những thành quả mà tổ chức phi lợi nhuận của bạn đạt được nhờ vào sự quyên góp 
của họ. “Cảm ơn số tiền mà bạn đóng góp” là một câu cảm ơn hay, thế nhưng “Sự 
đóng góp của bạn đã giúp cho 10 đứa trẻ có thể đến trường”, hoặc hay hơn nữa là “Gia 
đình ông bà Năm chưa hề nghĩ rằng bé Vân, con gái của họ, có thể học hết trung học, 
nhưng nhờ sự đóng góp của bạn, cô bé đó hiện đang học y tá” thì sẽ ý nghĩa hơn 
nhiếu.  

Tiền bạc hoặc những hình thức quyên góp khác không quan trọng, quan trọng là những 
thành quả cụ thể. Nếu có thể, hãy đặt ra mục tiêu về những hoạt động và nhu cầu 
tương lai, bằng cách này bạn sẽ tạo động lực để nhà tài trợ gắn bó với tổ chức và họ 
sẽ tiếp tục đóng góp, bởi vì bạn đã cảm ơn họ vì sự thành công của chính bản thân họ 
trong việc làm điều ý nghĩa, và qua đó làm tăng sự tự tin của họ vào bản thân mình. 

 

Hình thức và kiểu mẫu 

Sự cam kết của nhà tài trợ luôn mang tính cá nhân, do đó lời cảm ơn của bạn cũng 
phải tương tự như vậy. Vì thế lời cảm ơn phải xác thực, cụ thể, và súc tích, thể hiện 
được mục tiêu cũng như ý định của nhà tài trợ, do đó nên tránh những lời nói chung 
chung, và vô nghĩa. Đừng sử dụng những bài văn mẫu. 

Dưới đây là một số ý tưởng về hình thức cảm ơn có thể tham khảo: 

 Những bức thư tự viết 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 
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Hình thức cổ điển là viết thư. Sử dụng chính xác tên họ đầy đủ của người quyên góp ở 
phần địa chỉ và nội dung. Trình bày tên họ đầy đủ của 2 người gửi, chức danh và chữ 
ký. Không bao giờ dùng một thư cám ơn in sẵn hoặc chép lại. 

Tránh sử dụng email vì nó là được xem như phương tiện thông tin quá đại chúng. 

Những hình thức khác có thể là: 

 Tổ chức một cuộc họp để ghi nhận sự đóng góp của nhà tài trợ. 

 Tổ chức một buổi tiệc dành cho nhà tài trợ. 

 Chuẩn bị một cuộc họp giữa những nhà tài trợ và những người hưởng lợi. 

 Công bố ảnh chân dung của nhà tài trợ ở vị trí đặc biệt trên trang web của tổ 

chức. 

 Tạo câu lạc bộ những nhà tài trợ trên facebook, và những diễn đàn thông tin xã 

hội khác. 

Bày tỏ sự biết ơn của bạn theo những cách này có thể là đòi hỏi nhiều cố gắng và mất 
thời gian, nhưng phần thưởng giành cho bạn sẽ là sự ủng hộ lâu dài của những nhà tài 
trợ.  

 

Hội thảo “Vai trò của các tổ chức Xã hội Dân sự (XHDS) tham gia 
phòng chống AIDS” 

 
 
 

 

Chiều Thứ Sáu 12/08/2011, Nhóm làm 
việc kỹ thuật về HIV tại TP.HCM (TWG) 
kết hợp với Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp 

tác Phòng chống AIDS (VCSPA) tổ chức 

Hội thảo “Vai trò của các tổ chức XHDS 

tham gia phòng chống AIDS” nhằm chia 

sẻ các mô hình hoạt động phòng chống 

AIDS tại TP.HCM, trao đổi kinh nghiệm 

và kết nối các tổ chức quần chúng nhân 

dân, các nhóm tự lực và tổ chức 

PLN/NGO hoạt động tại TP.HCM. 
 
Nếu bạn mong muốn tham gia hay nhận 

thông tin về các buổi họp của TWG, vui 

lòng liên hệ: tranthingoc.tram@gmail.com  
 

http://www.scdi.org.vn/Pages/1088/vcspa.aspx
http://www.scdi.org.vn/Pages/1088/vcspa.aspx
mailto:tranthingoc.tram@gmail.com
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Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) 
Địa chỉ: 4 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM 

Điện thoại: 84-8 6683 7494 
Email: founder.ced@gmail.com  

Website: www.trungtamkhiemthinh.org  
 

  

Giới thiệu các khóa học của trung tâm CED tại TP.HCM 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (Trung tâm Khiếm thính - CED) 
thông báo các chương trình học tại trung tâm: 
 

1. Chương trình dạy văn hóa cho người khiếm thính trưởng thành không biết 

chữ 
 
Chương trình học bao gồm: 

 Học tiếng Việt, ý nghĩa từ vựng, đồ vật 
 Học ngôn ngữ ký hiệu 
 Học kỹ năng diễn đạt để người khác hiểu mình 
 Học quy luật cuộc sống và các nguyên tắc xã hội 

 
2. Chương trình dạy tiếng Anh cho người khiếm thính chuẩn bị định cư  

 Luyện kỹ năng đọc hiểu, viết 
 Giao tiếp bằng bút đàm 
 

Học phí, học viên có thể trả phí theo các hình thức: 
 100.000 VNĐ/giờ/người 
 1.500.000 VNĐ/tháng, đóng vào ngày học đầu tiên trong tháng 

 
 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ cô Nhàn Nguyễn: 
 Email: founder.ced@gmail.com  
 Điện thoại: 84-8 6683 7494 hoặc di động 01647 513 817 
 Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (8 giờ - 12 giờ, 13 giờ 30 – 17 giờ) 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 

mailto:founder.ced@gmail.com
http://www.trungtamkhiemthinh.org/
mailto:founder.ced@gmail.com
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 Khóa học "Đánh giá dự án phát triển " diễn ra từ ngày 12/09 đến 16/09 năm 2011 tại 

trường Đại học Tôn Đức Thắng do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) tổ chức.  
 
Kết thúc khóa học, các học có thể: hiểu được quá trình đánh giá; làm quen với các khái 
niệm về đánh giá, các vấn đề liên quan và phương pháp đánh giá; thiết kế và thực hiện một 
dự án đánh giá; và trở thành một chuyên gia đánh giá của tổ chức. 
 
Hạn chót đăng ký khóa học đến hết ngày 05/09/2011. 
 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 
Lê Trung Bảo  
Executive of Based-Community Training 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (SDTC) – ĐH TÔN ĐỨC THẮNG 
Địa chỉ:   P.C007. đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM 
Điện Thoại:  (84 8) 2242 6789 - Fax: (84 8) 3840 4894 
ĐTDĐ:  (84) 93 797 5445 
Email:   sdtc@tdt.edu.vn - Website: http://sdtc.tdt.edu.vn 
 

mailto:sdtc@tdt.edu.vn
http://sdtc.tdt.edu.vn/

