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Bạn đã đăng ký vào Blog của LIN chưa? 
 

Chào các Anh/Chị và các bạn, 

Bạn có biết, ngoài trang facebook, Trung tâm LIN còn liên tục cập nhật thông tin 
trên một trang blog khác không? Tất cả là để tạo điều kiện dễ dàng nhất cho các 
bạn cập nhật tin tức trong lĩnh vực tình nguyện và phát triển cộng đồng. 

Nếu bạn đã thích trang của LIN trên facebook, chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng 
với những thông tin mà LIN đem lại trên blog. Còn chần chừ gì nữa, mời bạn vào 
đường dẫn sau đây để đăng ký: http://linfoundation.wordpress.com/ 

Nếu bạn có thắc mắc về việc đăng ký, vui lòn liên hệ chúng tôi tại địa chỉ email 
truc@LINvn.org hay điện thoại (84 8) 38246091. 

 
 
 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 01/2011 

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

http://linfoundation.wordpress.com/
mailto:truc@LINvn.org
http://linfoundation.wordpress.com/
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Sự kiện nối kết cuối năm  
“Gặp gỡ chuyên gia và tình nguyện viên chuyên môn” 

 
 

Với sự tài trợ của tổ chức 
Irish Aid, Trung tâm LIN 
đã tổ chức sự kiện nối kết 
các tổ chức phi lợi nhuận, 
các mạnh thường quân 
và tình nguyện viên đã 
đóng góp cho hoạt động 
của LIN trong năm 2010. 
Đêm thứ Bảy 22/01/2011 
tại Trường nghiệp vụ Nhà 
hàng Thành Phố 
(SESAME), Q. Bình 
Thạnh – TP.HCM, 90 
tham dự viên đã có cơ hội 
để tìm hiểu, giao lưu và 
kết nối nhằm hỗ trợ hoạt 
động trong năm 2011. 

 
Mở đầu chương trình, Bà Dana Đoàn, sáng lập viên - thành viên hội đồng cố vấn Trung 
tâm LIN, cảm ơn tất cả các người tham dự sự kiện và đặc biệt là đại diện các tổ chức 
đối tác cùng tình nguyện viên đã đồng hành cùng Trung tâm LIN trong năm 2010: “Các 
hoạt động của Trung tâm LIN dựa trên sự tham gia của các đối tác, thành công của 
chúng tôi được đo lường dựa trên thành công của các bạn do vậy tối nay chúng tôi 
muốn cảm ơn các đóng góp của các bạn cũng như học tập từ các tổ chức để hiểu rõ 
hơn cách thức hỗ trợ tốt trong năm 2011”. 
 
Tiếp theo, đội ngũ LIN trình bày báo cáo tổng kết các hoạt động với những con số ấn 
tượng liên quan đến tất cả các hoạt động mà LIN đã thực hiện dành cho cộng đồng phi 
lợi nhuận, tình nguyện viên và nhà tài trợ trong năm 2010 cũng như phương hướng 
hoạt động trong năm 2011 (các bạn có thể tải bài trình bày này từ website của LIN tại 
đây)  
 
Trò chơi LIN Bingo thật sự mang lại không khí kết nối và tìm hiểu lẫn nhau. Hai người 
thắng cuộc đã được nhận một phần quà nhỏ từ Trung tâm LIN cho nổ lực giao lưu của 
mình. Với nước uống và thức ăn nhẹ, các cuộc trao đổi, mạn đàm cá nhân – nhóm nhỏ, 
hỏi thăm hoạt động và trao đổi ý tưởng đã thật sự giúp ích cho các tham dự viên. “Tôi 
đã có cơ hội trao đổi với mái ấm Thiên Ân để biết thêm chút kiến thức về chữa Braille 
cho người khiếm thị và GLINK để hiểu về thế giới thứ 3. Những dịp gặp gỡ như thế này 
rất hữu ích cho những người mong muốn đóng góp cho xã hội như tôi” Từ Mạnh Kỳ, 
tình nguyện viên đánh giá câu chuyện tình nguyện LIN, chia sẻ. 
 
“Là người làm việc nhiều năm trong lãnh vực công tác xã hội, tôi thật sự ấn tượng khi 
gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc trong lãnh vực này mà đã lâu rồi ít có dịp để 
ngồi lại trao đổi và chia sẻ những hoạt động với nhau” Phạm Thanh Vân, chủ nhiệm 

 
Giao lưu trong trò chơi kết nối LIN Bingo 

 

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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chương trình Tình Thân – người có hơn 20 năm hoạt động trong lãnh vực công tác xã 
hội tại TP.HCM. 
 
Phần cuối chương trình là những chia sẻ chân tình hoạt động của Trung tâm LIN trong 
năm 2011 cùng những mốc thời gian quan trọng hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận và cộng 
đồng các nhà tài trợ tại TP.HCM. 
 

Trung tâm LIN 
 

 Danh sách các sự kiện năm 2010 
 Hình ảnh sự kiện 
 Báo cáo Năm 2010 của LIN (ra mắt tuần đầu tiên của tháng 2/2011) 

 

  

  

  

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=21&section=news
http://www.facebook.com/LINCenter#!/photo.php?fbid=10150092179762302&set=a.10150091552602302.277985.113456572301
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=23&section=news&lang=en
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Hãy tham gia Nhóm cố vấn phi lợi nhuận… 
 

 Bạn đang làm việc trong lãnh vực cộng đồng và/hay phi lợi nhuận? 
 Bạn có kinh nghiệm về phi lợi nhuận và công tác xã hội? 
 Bạn mong muốn đóng góp cho cộng đồng phi lợi nhuận TP.HCM? 

 
Nếu câu trả lời là CÓ, CÓ và CÓ cho bất kỳ câu hỏi nào trên đây. Chúng tôi mời 
bạn đăng ký tham gia Nhóm cố vấn phi lợi nhuận. 
 
Nhóm cố vấn phi lợi nhuận được Trung tâm LIN thành lập với mục đích đem lại 
sự phục vụ tốt và bền vững hơn cho cộng đồng các tổ chức phi lợi nhuận tại 
TP.HCM. Nhóm sẽ họp mỗi 2 tháng một lần để đóng góp ý kiến, cố vấn và chia 
sẻ thông tin nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ của cộng đồng phi lợi nhuận, 
đem lại lợi ích tốt nhất cho những người thụ hưởng cũng như giúp đỡ các tổ 
chức phi lợi nhuận nhỏ, yếu và chưa đủ năng lực. 
 
Hãy tham gia với chúng tôi!  
 
Vui lòng đăng ký tham gia nhóm tại npo@LINvn.org hay điện thoại cho Trường 
Sơn để có thêm thông tin về nhóm này. 
 

Quỹ tài trợ LIN năm 2011 
 
Năm nay, Trung tâm LIN sẽ có 3 vòng tài trợ với những đặc điểm khác biệt sau: 
 
+ Tháng 03/2011 “Tài trợ nhỏ”: tối đa 27,000,000 đồng. Hạn chót nhận đề xuất dự  án 
vào ngày 31/03/2011. 
 
+ Tháng 09/2011 “Tài trợ hợp tác”: khuyến khích sự hợp tác giữa các tổ chức địa 
phương. LIN mong chờ các bản đề xuất đến từ hai hay nhiều đối tác với số tiền tối đa lên 
đến 54,000,000 đồng. Hạn chót nhận đề xuất tài trợ vào ngày 31/08/2011. 
 
+ Tháng 12/2011 có hai hình thức tài trợ: 
“Tài trợ cộng đồng”: vòng này, Ban thẩm định dự án LIN sẽ xem xét và lựa chọn 3 bản đề 
xuất tài trợ xuất sắc nhất. Đại diện 3 tổ chức này sẽ được yêu cầu trình bày dự án của 
mình trong sự kiện nối kết cộng đồng các nhà tài trợ tại TP.HCM. Các thành viên này sẽ bỏ 
phiếu bầu chọn và tổ chức có số phiếu bầu cao nhất nhận được ngân sách tài trợ lên đến 
80,000,000 đồng. Hạn chót nộp đề xuất tài trợ vào ngày 30/11/2011. 
 
Cuối cùng, để vinh danh sự đóng góp và hỗ trợ của các đối tác PLN, Trung tâm LIN sẽ  
dành một khoản ngân sách “Tài trợ đóng góp” trước dịp Tết 2012 trị giá 10,000,000 
đồng. Tài trợ này sẽ dành cho tổ chức tích cực nhất tham gia vào các sự kiện và hoạt động 
của chúng tôi. (v.d., tham gia hội thảo, các cuộc họp và sự kiện kết nối và đóng góp kiến 
thức, kỹ năng vào mạng lưới). 
 

Mọi thắc mắc liên quan đến Quỹ tài trợ, vui lòng liên hệ npo@LINvn.org  

mailto:npo@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
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Sinh viên RMIT hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận 
Từ 10 – 22 tháng 02 năm 2011 

 
Ba tổ chức phi lợi nhuận đối tác của LIN đã được chọn để tham gia một hoạt động tình 
nguyện chuyên môn từ các sinh viên Việt Nam và Úc đến từ đại học quốc tế RMIT. Việc khảo 
sát, lên kế hoạch hành động, chương trình và bản đề xuất hoạt động sẽ được ba nhóm sinh 
viên thực hiện với sự giám sát, tư vấn của các giáo sư RMIT. 
 

 Chương trình Tình thân: thiết kế hoạt động bảo vệ môi trường khu xóm nghèo. 
 Trung tâm Khánh Hội và Nhật Hồng: thiết kế tài liệu truyền thông giới thiệu tổ chức. 

 
Thời gian thực hiện dự án từ ngày 10 đến ngày 22/02/2011. 
 

Họp mặt mạng lưới các tổ chức tình nguyện TP.HCM (HVN) 
16 tháng 02 năm 2011 

 
Sau Tết nguyên đáng, Trung tâm LIN trân trọng thân mời các tổ chức tình nguyện tại 
TP.HCM đã, đang và chưa đăng ký danh sách tham gia HVN tham dự buổi họp mặt và chia sẻ 
kinh nghiệm. Như yêu cầu nâng cao năng lực của các thành viên HVN, cuộc họp lần này 
Trung tâm LIN sẽ mời một chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm về hoạt động cộng đồng 
chia sẻ với các tham dự viên về “Tăng cường tính dài hạn trong từ thiện có ý nghĩa”. 
 
Địa điểm: Văn phòng Nhóm Nụ Cười 
Thời gian: 18h30 – 21h00 ngày 16 tháng 02 năm 2011 
 
Vui lòng đăng ký tham dự với đội ngũ LIN tại: volunteer@LINvn.org hay (84 8) 3824-6091. 

Hoạt động tháng tới 

Tình nguyện viên chuyên môn hỗ trợ tổ chức 
 
Hiện nay Trung tâm LIN đang có các tình nguyện viên chuyên môn đăng kí tham gia hỗ 
trợ đối tác phi lợi nhuận của LIN ở những vị trí sau: 
 

- Cố vấn luật:  2 người 
- Cố vấn Công nghệ môi trường/ Quản lý nước sạch: 2 người 
- Cố vấn viết dự án bằng tiếng Anh/ Dạy tiếng Anh cho nhân viên/ Chăm sóc 

trẻ em hoàn cảnh đặc biệt: 1 người (người nước ngoài) 
- Cố vấn Marketing: 1 người 
 

Các tổ chức PLN đối tác của LIN có nhu cầu tìm cố vấn ở các vị trí trên hoặc những vị trí 
khác, vui lòng liên lạc với Trung tâm LIN để được hướng dẫn, bằng cách gửi mail đến 
volunteer@LINvn.org  hoặc gọi điện thoại (08)38246091 (gặp Ms.Trúc). 
 
Xin cám ơn! 
 

mailto:volunteer@LINvn.org
mailto:volunteer@LINvn.org
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Kết quả của Khảo sát Online về từ thiện của LIN 
 
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2010 đến giữa tháng 01/2011, Trung tâm LIN đã thực 

hiện một khảo sát online dành cho những người sống tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Mục 

tiêu của khảo sát này là tìm hiểu thông tin về từ thiện cá nhân trong cộng đồng. Hai trăm 

người đã tham gia khảo sát này bao gồm 152 người thực hiện bằng tiếng Việt và 48 người 

thực hiện bằng tiếng Anh, trong đó nữ chiếm 

tỷ lệ áp đảo là 72% và số người làm việc toàn 

thời gian tham gia khảo sát là 57%. Dưới đây 

là tổng kết sơ bộ về những thói quen và sở 

thích làm từ thiện đúc kết từ khảo sát này. 
 
30% số người đồng ý bỏ thời gian từ 6 giờ một 

tuần để tham gia các hoạt động giúp đỡ ngoài 

giờ. Việc phát triển cộng đồng, môi trường và 

các vấn đề nhân văn được quan tâm nhiều 

nhất, ngược lại là các mối quan tâm về thể thao 

và tôn giáo chỉ chiểm 19% và 21%. 
 

Mức độ quan tâm đến các vấn đề hỗ trợ khác nhau 

 
Câu hỏi liên quan đến định nghĩa về từ thiện (philanthropy) dựa trên một số định nghĩa có 

sẳn. Chúng tôi đã khám phá là mọi người nhìn nhận việc từ thiện rất khác nhau. Hầu hết đều 

xem đây là hoạt động không tính công, ủng hộ hiện vật, và/hay tiền bạc (ít hay nhiều) cho 
việc từ thiện hay cho các tổ chức cộng đồng và hoạt động này được xem như là ví dụ của 

việc làm từ thiện. 
 
Hơn 92% người tham gia khảo sát đã ủng hộ trong vòng 12 tháng qua. Một ghi nhận đáng 

hoan nghênh là mọi người đã ủng hộ nhiều hơn năm ngoái (62%). Chỉ 10% nói rằng họ ủng 

 
Xin chúc mừng 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương (bên trái) 
Người tham gia khảo sát may mắn thắng 

một voucher $50 tại Xu Restaurant! 

Góc nhà tài trợ 
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hộ ít hơn năm ngoái và 20% cho thấy bằng năm ngoái. Câu hỏi về động cơ ủng hộ, phần lớn 
(78%) trả lời là vì họ tin vào mục đích từ thiện, 56% trả lời họ có trách nhiệm ủng hộ. Các lý 

do phổ biến cho việc ủng hộ một mục đích ảnh hưởng trực tiếp đến mình chiếm 12% và các 

yêu cầu ủng hộ cho một quỹ từ thiện chiếm 10%. 
 
Trong số 92% ủng hộ, chúng tôi hỏi họ ủng hộ bằng cách nào. Hầu hết các câu trả lời phổ 

biến là tiền (82%) và thời gian (70%).1 Những người khác thì góp sách vở (36%), dịch vụ tư 

vấn miễn phí (25%), đồ dùng gia đình (15%) hay nhu yếu phẩm (15%).  Ngoài ra, họ còn 

ủng hộ quần áo mới và cũ, thiết bị máy vi tính, thuốc men, New and second hand clothing, 
computer equipment, medicines và đồ dùng trong nhà. 
 
Cuối cùng, chúng tôi hỏi về việc đồng ý hay không đồng ý về những thói quen ủng hộ. Dưới 

đây là biểu đồ hình tròn cho những câu trả lời đó: 

  

  
 

Nếu bạn có câu hỏi nào về khảo sát này, vui lòng email cho chúng tôi tại: 
Donor@LINvn.org. 

                                                 
1
 Câu này có thể trả lời cả hai. 

mailto:Donor@LINvn.org
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Khuyến khích các tổ chức PLN đối tác thường 

xuyên thăm website của LIN để nhận thông tin về 

những vật dụng trao tặng tại trang 
CHO/TẶNG. Anh/Chị cũng có thể yêu cầu những 

vật dụng từ cá nhân, trường học/đại học và nhiều  

cơ quan khác. 
Chúng tôi hiện vẫn còn một số sách tiếng Việt và 

tiếng Anh; quần áo; tô chén… cũng như giáo viên 

nghệ thuật. Vui lòng liên hệ đội ngũ LIN tại: 
npo@LINvn.org 

để có thêm thông tin. 
 
 

TÀI TRỢ THÁNG 01/2011 CHO LIN 
 

TRUNG TÂM LIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC 
NHÀ TÀI TRỢ SAU ĐÂY ĐÃ HỖ TRỢ CHÚNG TÔI: 

 
LỄ HỘI TỪ THIỆN CABARET 2010 – ALICE 

(USD $1,000) 
ĐH QUỐC TẾ RMIT VIETNAM (AUD 250) 

CÔNG TY LUẬT YKVN – PHÒNG HỌP 
 

http://www.linvn.org/?mod=donor&act=donation
mailto:npo@LINvn.org
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Một vài kinh nghiệm bổ ích từ đối tác của chúng tôi 
 

Báo cáo thường niên - không tốn kém mà lại cần thiết 
 

Với sự cho phép của tác giả có tên dưới đây, LIN dịch sang tiếng Việt,  
Thông tin từ Ô. Richard Male, of Richard Male and Associates  

(www.richardmale.com) 
 

 

 

Với nhiều người, cụm từ “báo cáo thường niên” gợi đến công việc viết/chỉnh sửa đầy vất vả và 
tất nhiên, việc in màu và gửi đầy tốn kém. Dĩ nhiên các công ty thường phát hành những sản 
phẩm ấn tượng, đẹp mắt với chi phí hình ảnh hoặc thiết kế có khi vượt quá ngân sách tiếp thị 
thường niên của bạn. Tuy nhiên, trên thực tế, bản báo cáo thường niên của các tổ chức phi lợi 
nhuận vừa và nhỏ vẫn có thể đơn giản như một bức thư tay được viết cẩn thận, thậm chí 
chỉ một trang tổng kết tài chính là đủ. 

Bạn đã từng trì hoãn việc chuẩn bị một bản báo cáo thường niên vì nghĩ rằng công việc trên sẽ 
tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc? Đừng chần chừ nữa; thay vào đó, hãy tham khảo bản báo 
cáo mẫu dưới đây. Hãy nhớ rằng, mục đích của bạn là cung cấp những thông tin thiết yếu về tổ 
chức (trả lời những câu hỏi ai/cái gì/khi nào/ở đâu/tại sao) chứ không phải viết một cuốn tiểu 
thuyết vĩ đại. Hãy viết ngắn gọn. Một số câu có thể dùng ở dạng câu đơn.  
 
1. Phần tuyên bố sứ mệnh. Nếu được, bạn hãy đưa vào thông tin về sứ mệnh của tổ chức. 
Nếu lý do tổ chức phi lợi nhuận của bạn tồn tại (vấn đề bạn đang giải quyết) không rõ ràng dễ 
hiểu lắm, thì hãy đưa vào một thông tin cụ thể, ví dụ như: "95% trẻ em gái ở Tanzania không có 
điều kiện hoàn thành bậc trung học phổ thông."  
  
2. Lịch sử. Tổ chức của bạn được thành lập như thế nào, khi nào, và do ai. Mô tả ngắn gọn sự 
phát triển của các chương trình, các hoạt động diễn ra ở đâu, tổ chức bạn có trụ sở riêng hay 
không. Viết ngắn gọn nhưng đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết.  
  
3. Danh sách thành viên ban điều hành, bao gồm chức danh công việc chuyên môn của họ. 
Tùy vào quy mô của tổ chức, hãy cung cấp danh sách những nhân viên có thâm niên cùng với 
chức danh và bằng cấp của họ. 
  
4. Thông tin chính về dự án. Đây có thể là một điểm yếu trong hoạt động truyền thông của tổ 
chức phi lợi nhuận. Đừng lặp lại sứ mệnh của tổ chức mà hãy cung cấp những số liệu cụ thể về 
kết quả của dự án, bao gồm đối tượng phục vụ, mức độ tham gia dự án, tỉ lệ thành công, và kết 
quả vừa/dài hạn. Hầu như các con số luôn yêu cầu thông tin về bối cảnh, ví dụ: “Trong năm 
vừa qua, chúng tôi đã tư vấn cho 1.119 gia đình, tăng 12% so với năm 2009.” Nhấn mạnh các 
chương trình, khóa tập huấn, dịch vụ, hay thành quả nổi bật của tổ chức. Chú ý: tránh viết tắt và 
hạn chế các biệt ngữ khó hiểu. 
  
5. Báo cáo chi phí. Tổng kết các chi phí dành cho 3 mảng:  chi phí dự án, chi phí gây quỹ, 
và chi phí điều hành/quản lý. Phương pháp minh họa đồ thị thường gặp nhất cho mục này là 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://www.richardmale.com/


10/12 

biểu đồ tròn mô tả việc chi tiêu tài chính. Lưu ý rằng chi phí dự án của tổ chức nên đạt mức tối 
thiểu là 75% (tùy thuộc vào khả năng phát triển của tổ chức).  
  
6. Báo cáo ngân sách. Tổng kết thu nhập từ 3 nguồn: nhà tài trợ, các khoản viện trợ hoặc 
hợp đồng, và thu nhập từ dự án. Viết ngắn gọn và dễ hiểu (một lần nữa, phương pháp minh 
họa bằng biểu đồ tròn để biểu thị thu nhập được dùng phổ biến). Một bản báo cáo ngắn gọn 
nhưng truyền tải những thông tin sinh động sẽ tạo nên điểm khác biệt giữa việc thu hút những 
người ủng hộ và nhà tài trợ mới trong năm tới… với việc để lại những dấu hỏi lớn không lời giải 
đáp. 
 
7. Các chi tiết thêm thú vị. Nếu được hãy đưa vào những bức ảnh của những đối tượng mà tổ 
chức bạn phục vụ, những lời nhận xét từ nhà tài trợ hoặc người nhận được giúp đỡ từ tổ chức 
của bạn, hoặc 1-2 câu chuyện thành công của dự án. Một số tổ chức cũng gửi lời cảm ơn đến 
các nhà tài trợ trong 12 tháng vừa qua bằng cách nêu tên/ tặng quà cho họ.  
  
8. Các chi tiết quan trọng. Đừng quên báo cáo thuế, địa chỉ trụ sở văn phòng và thông tin liên 
lạc. Kiểm tra xem bạn đã hoàn thành bản kiểm toán chưa. Ghi ngày tháng trên văn bản để đảm 
bảo độ tin cậy. 
  
9. Kêu gọi giúp đỡ/hành động. Một bản báo cáo thường niên thuyết phục sẽ truyền cảm hứng 
hành động cho các nhà tài trợ và tình nguyện viên. Vì thế, bạn nên đưa vào lời kêu gọi hành 
động dưới hình thức một địa chỉ website, một phong bì kêu gọi tài trợ, và/hoặc một danh sách 
liệt kê những cách thức giúp đỡ tổ chức.  
  
10. Còn gì nữa? Nếu còn chỗ trống, hãy viết ngắn gọn vài câu về những định hướng hoặc hoạt 
động kế tiếp – hướng đi của bạn về mặt chiến lược, trong 12-18 tháng sắp tới.  
  
Bạn sẽ thấy rằng một bản báo cáo thường niên sinh động và đầy đủ thông tin sẽ là cơ hội vô 
giá để tổ chức bạn tiếp cận cộng đồng, truyền thông, tuyển tình nguyện viên và nhân viên, thu 
hút sự ủng hộ tiềm năng từ chính chủ hoặc các tập đoàn, và tất nhiên, các nhà tài trợ. Hãy lập 
thời gian biểu khả thi ngay bây giờ để đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn thành một bản báo cáo 
thường niên hoàn chỉnh với đầy đủ thông tin sinh động trước năm mới! 
 
Chúng tôi rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp từ các bạn. Để gửi bài nhận xét dành cho bài 
viết này, xin vào địa chỉ bài viết tại website của chúng tôi. this article's home on our website. 

 
 
 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=s48etfbab&et=1104197646137&s=5678&e=001mDWeP8YjEW-60j8P5mndbf2n_VHfpnYYEuOI9JMbIxPbY9_E3JzicmHMt24YfuDEtdpQd454P7KffJhFlRkZB3r58oQm-ZGl129gbvEBTlGUO9isT_p82C8ddR_lwVIu
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TÌM KIẾM TỔ CHỨC MONG MUỐN SỰ HỖ TRỢ CỦA TÌNH NGUYỆN 

VIÊN NHÓM SUNSHINE! 
 

Sunshine Volunteers là một nhóm cộng đồng đa quốc tịch sống tại Việt Nam mong muốn tìm 
kiếm cơ hội đóng góp sự hỗ trợ của mình cho các trẻ em thiệt thòi đang sống tại TP.HCM và 
các vùng lân cận. Tình nguyện viên của chúng tôi đóng góp thời gian và/hay nguồn lực 
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho các trẻ em này thông qua các nhu cầu về văn hóa, 
xã hội, giáo dục và y tế. Hơn nữa, chúng tôi giúp tổ chức các hoạt động thể thao và giải trí 
nhằm tăng cường thể lực và trí lực tốt cho các trẻ em. 

Thành viên của Sunshine Volunteers hiện tại đang tình nguyện tại: Mái ấm Mai Tâm, Mái ấm 
Thiên PHước và Trường Nữ Hoa Hướng Dương. Và đang xúc tiến việc làm đối tác với Nhóm 
Nụ Cười. Các thành viên nhóm tình nguyện Sunshine nói được tiếng Anh và các thứ tiếng 
khác bao gồm cả tiếng Việt. Họ thường có thời gian rảnh vào buổi sáng Thứ Hai đến thứ Sáu 
từ 08h00 đến 12h00 và thỉnh thoảng vào ngày cuối tuần. 

Tìm kiếm đối tác PLN – Sunshine Volunteers mong muốn phát triển các hoạt động cộng 
đồng dành cho tổ chức PLN đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên nước ngoài. 
Nếu tổ chức PLN của bạn các quan tâm, vui lòng liên hệ chúng tôi tại địa chỉ email: 
Saigon.Sunshinevolunteers@gmail.com. 

Chào đón tình nguyện viên mới – Sunshine Volunteers luôn chào đón các tình nguyện 
viên mới ham thích công việc cộng đồng. Nếu bạn có ý định tham gia tình nguyện, vui lòng 
liên hệ chúng tôi tại địa chỉ email: Saigon.Sunshinevolunteers@gmail.com. 

Cơ hội dành cho tổ chức phi lợi nhuận 

mailto:Saigon.Sunshinevolunteers@gmail.com
mailto:Saigon.Sunshinevolunteers@gmail.com
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Nhân dịp tết Tân Mão, Trung tâm LIN xin chúc bạn và gia đình 
một năm mới  2011 An khang - Thịnh vượng - Phát tài Phát lộc 

 

 
 

Vui lòng nhấp chuột vào hình trên để xem thiệp động 
 
 
 

 

Đội ngũ LIN (từ trái sang phải): 
 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 
Quản lý văn phòng và TNV 

Nguyễn Thị Thu Hà 
Quản lý nhân sự 

Phạm Trường Sơn 
Điều phối viên cộng đồng 

Ngô Quỳnh Như 
Giám đốc điều hành 

Trần Ngọc Trân 
Kế toán trưởng 

Dana Đoàn (vắng mặt) 
Thành viên hội đồng cố vấn  

 

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp to lớn của Quý Anh/Chị dành cho Trung tâm LIN! 

Chúng tôi không thể tổ chức các hoạt động nếu không có sự ủng hộ của Anh/Chị. 

Hi vọng tiếp tục được cộng tác và làm việc cùng Anh/Chị trong năm 2011  

để thúc đẩy cơ hội tiếp cận bình đẳng nhằm cải thiện chất lượng sống cho người dân 

cộng đồng tại TP.HCM. 

(Trung tâm LIN sẽ nghĩ Tết từ ngày 29/01 đến 06/02/2011) 

http://www.linvn.org/tetecard2011/

