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Hội thảo Thiết kế tài liệu marketing hiệu quả 
 

52 đại diện từ các tổ chức 
phi lợi nhuận (NPO) hoạt 
động trên địa bàn TP.HCM 
đã được Ông Nguyễn Cao 
Đô (thầy Hiền), Giám đốc 
điều hành công ty Cli2per 
Indochine Việt Nam, giới 
thiệu kinh nghiệm về 
marketing thương hiệu và 
cách thực hiện bướm giới 
thiệu tổ chức trong Hội thảo 
chuyên đề “Thiết kế tài liệu 
Marketing hiệu quả dành 
cho NPO” do Trung tâm Hỗ 
trợ Phát triển Cộng đồng 
LIN tổ chức tại Nhà hàng 
Xu, Q.1, TP.HCM sáng 
10/03/2011. 

Mở đầu hội thảo, thầy Hiền cho thấy 
tầm quan trọng của việc nhận diện tổ 
chức qua tờ bướm giới thiệu, đây là 
bước tiếp cận đầu tiên của tổ chức. 
Việc sử dụng hình ảnh, câu chữ và cách 
sắp xếp trật tự trong tờ bướm rất quan 
trọng nhằm giúp cho người xem nhận 
biết về tổ chức của bạn là ai và làm gì. 
Điều này sẽ giúp ích cho tổ chức trong 
việc giới thiệu hoạt động của tổ chức 
mình. 

Nguyên tắc được thầy Hiền nhấn mạnh 
trong việc thực hiện tờ bướm và các 
hoạt động marketing là KISS (Keep It 

Simple and Stupid) – Càng đơn giản và 
dễ hiểu càng hiệu quả. Do vậy, tờ bướm 
giới thiệu không quá rườm rà, nhiều chữ 
và hình ảnh. Về việc sử dụng hình ảnh, 
Thầy Hiền cho thấy tầm quan trọng của 
việc chọn lựa hình ảnh ấn tượng, vui 
tươi và phản ánh hoạt động tổ chức nên 
cần được coi trọng. Sử dụng một kiểu 
chữ cho tờ bướm  và màu sắc phải 
phản ánh logo của tổ chức nhằm giúp 
người đọc nhận biết bạn là ai cho dù tổ 
chức bạn có nhiều tờ bướm hoạt động. 

Khái niệm Digital Marketing (Marketing 
thời đại số hóa) tuy còn khá mới mẻ với 

 
Thầy Hiền đang góp ý cách làm tờ bướm hiệu quả 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 03/2011 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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các tổ chức phi lợi nhuận, những người 
thường xuyên làm việc trực tiếp với 
cộng đồng và ít có cơ hội tiếp cận với kỹ 
thuật hiện đại, đã được thầy Hiền hệ 
thống hóa và cấu trúc bài trình bày một 
cách dễ hiểu nhất nhằm giúp người 
tham dự có cái nhìn tốt hơn trong việc 
marketing thời hiện đại. Những ví dụ 
sinh động từ video đã giúp hội thảo 
thêm sinh động “Tôi thật ấn tượng về ví 
dụ tạo nên bức tranh thật lớn vẽ cái cây 
với tán lá bằng các bước chân trong một 
chiến dịch truyền thông về môi trường 
tại Trung Quốc. Chiến dịch chạy bộ diễn 
ra cùng thời điểm trên toàn thế giới 
nhằm góp ngân sách cho việc từ thiện. 
Và ứng dụng công nghệ dành cho người 
khiếm thị/ người già hay đãng trí” 
Nguyễn Hoàng Mỹ Phương, nhóm tình 
nguyện Coupii hỗ trợ trẻ em khuyết tất 
tiếp cận với nghệ thuật, chia sẻ. 

Sau giờ giải lao và nối kết, các tham dự 
viên đã tham gia thảo luận nhóm thực 
hành việc làm một tờ bướm cho tổ 
chức. Hai nhóm đã tình nguyện trình 
bày phần thảo luận của mình và thầy 
Hiền đã đóng góp ý kiến của mình cho 
sản phẩm của hai nhóm. 

Hội thảo cũng được bạn Hồ Thái Bình, 
sinh viên RMIT tham gia dự án WIL thiết 
kế tài liệu hỗ trợ tổ chức Nhật Hồng và 
Khánh Hội, chia sẻ kinh nghiệm và mô 
hình hoạt động nhóm tình nguyện 
chuyên môn hỗ trợ nhu cầu của tổ chức 

“Đây là hoạt động được LIN kết hợp với 
Đại học quốc tế RMIT Việt Nam nhằm 
thử nghiệm mô hình nhóm tình nguyện 
viên chuyên môn hỗ trợ tổ chức phi lợi 
nhuận. Bước đầu mô hình này đã mang 
lại kết quả thiết thực cho các tổ chức đối 
tác và LIN sẽ xem xét tính khả thi của 
mô hình để có thể phát triển trong tương 
lai” Phạm Trường Sơn, điều phối viên 
chương trình cộng đồng của Trung tâm 
LIN, nhận định. 

Tại hội thảo này, Công ty Cli2per 
Indochine Việt Nam đã đề xuất một giải 
thưởng đồng hành với tổ chức phi lợi 
nhuận. Chỉ duy nhất một tổ chức trúng 
thưởng có cơ hội được công ty hỗ trợ 
miễn phí 6 tháng tư vấn và thiết kế 
chiến lược marketing nhằm quảng bá 
hoạt động của tổ chức. Có tất cả 7 tổ 
chức tham gia và thầy Hiền cùng đội 
ngũ Cli2per sẽ chọn tổ chức có kế 
hoạch marketing thuyết phục và sáng 
tạo nhất (thông tin ở dưới) 

Trung tâm LIN 

“Để thực hiện marketing 

ở thời đại kỹ thuật số, điều 

cần thiết là mỗi tổ chức 

cần có một website giới 

thiệu hoạt động và kêu gọi 

tài trợ” 
Thầy Hiền nhấn mạnh 

Xin chúc mừng: 
Chương trình Khuyết tật và Phát triển 

(DRD)  
đã thắng giải hỗ trợ tư vấn và thiết kế 

chiến lược marketing 6 tháng!!! 
 
(Trung tâm LIN chân thành cảm ơn công ty Cli2per 
Indochine Vietnam đã lựa chọn và hỗ trợ cộng đồng phi lợi 

nhuận đối tác của chúng tôi.)  
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LIN tham gia giới thiệu tại Hội chợ cộng đồng Liên minh các 

Trường quốc tế Anh khu vực Đông Nam Á 
 

Ngày 12 tháng 3 năm 
2011, Trung tâm LIN 
cùng với hơn 30 tổ 
chức phi lợi nhuận, các 
công ty trong nước và 
quốc tế đã tham gia Hội 
chợ Cộng đồng 
FOBISSEA, Liên minh 
các Trường Quốc tế 
Anh tại khu vực Đông 
Nam Á, được tổ chức 
trong khuôn viên 
trường Quốc tế Anh 
(BIS) tại Q. 2, TP.HCM. 

Trước đó 2 tuần, Trung 
tâm LIN đã hỗ trợ BIS 
thông tin về việc đăng 
ký gian hàng đến các tổ 
chức phi lợi nhuận 

nhằm tạo khuyến khích các tổ chức tham gia Hội chợ Cộng đồng này. Có 16 tổ chức 
đối tác với LIN như mái ấm Nhật Hồng, Hoa Hồng Nhỏ, Cầu Hàn, FFSC, SIFE ĐH Kinh 
Tế, ECO Vietnam Group, Trung tâm Thiện Chí (Bình Thuận) … đã tham gia xây dựng 
quầy hàng và giới thiệu tổ chức của mình. 

Hội chợ Cộng đồng lại đem tới cơ hội giao lưu kết nối chặt chẽ giữa các tổ chức tham 
gia. Đây là một tín hiệu đáng mừng, nó cho thấy cộng đồng phi lợi nhuận đã mạnh dạn 
áp dụng những bài học kinh nghiệm, chia sẻ thông tin lẫn nhau và chủ động trong việc 
nối kết nhằm giới thiệu sức mạnh cộng đồng ra bên ngoài. BIS đã rất ấn tượng với 
cách điều phối của Trung tâm LIN và họ đã đặt niềm tin vào đội ngũ LIN trong những 
sự kiện cộng đồng của trường trong tương lai. Các sự kiện sau này sẽ là cơ hội cho tổ 
chức NPO kết nối và gặp gỡ các tình nguyện viên và nhà tài trợ tiềm năng. 

“Chân thành cảm ơn Trung tâm LIN đã giới thiệu cơ hội này cho chúng tôi. Là một 
nhóm hoạt động thiện nguyện tại TP.HCM và các Tỉnh lân cận, đây là lần đầu tiên 
chúng tôi tham gia xây dựng quầy hàng và giới thiệu hoạt động của mình đến với các tổ 
chức khác và những người tham dự. Sự kiện này cũng là dịp cho chúng tôi tìm hiểu và 
học hỏi hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận khác” Trịnh Hữu Tám, trưởng nhóm 
thiện nguyện Vietnam Hope, chia sẻ. 

TNV Trung Tâm LIN 

 
Đội ngũ LIN và tình nguyện viên tại quầy giới thiệu Trung tâm LIN 

 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật hai thành viên sau: 
1. Bà Lê Thị Băng Tâm, thành viên hội đồng LIN 
2. Bà Đỗ Thị Như Tâm, thành viên hội đồng LIN 

Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của Quý vị cho Trung tâm LIN 
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Buổi họp mặt Nhóm Tư Vấn Phi Lợi Nhuận LIN 
 

Buổi họp mặt Nhóm tư 
vấn Phi lợi nhuận LIN 
(Nhóm Tư Vấn) ngày 16 
tháng 03 năm 2011 được 
tổ chức theo mô hình cà 
phê buổi sáng với 8 thành 
viên tham dự: LIN, VPV, 
KOTO, Khánh Hội, 
Tương Lai, GLINK và. 
Đây là buổi họp đầu tiên 
của Nhóm Tư Vấn với 
mục tiêu đóng góp ý kiến 
nhằm tạo một cộng đồng 
phi lợi nhuận TP.HCM 
phát triển bền vững. 

Đại diện Trung tâm LIN 
đã chia sẻ toàn bộ kế hoạch hoạt động dành cho cộng đồng NPO năm 2011 và nhận được 
rất nhiều ý kiến đóng góp của tham dự viên. Các ý kiến rất sâu sắc và sáng tạo nhắm vào 
việc làm thế nào LIN có thể nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu tổ chức cũng như tạo 
cầu nối giữa các tổ chức NPO và với các nhà tài trợ tại TP.HCM. 

Đây là buổi họp đầu tiên của Nhóm Tư vấn, tuy nhiên tất cả các thành viên đều đồng ý là 
Trung tâm LIN nên tổ chức buổi họp này theo định kỳ hàng tháng hay mỗi 2 tháng nhằm 
tạo cơ hội cho đại diện các tổ chức NPO đóng góp ý kiến sâu hơn và thiết thực hơn. Tất cả 
nội dung thảo luận, gợi ý và đề xuất sẽ được chúng tôi bàn bạc trong đội ngũ LIN và thảo 
luận cùng với các thành viên Hội đồng Trung tâm để nhằm đề ra những hoạt động thiết 
thực nhất cho cộng đồng NPO TP.HCM. 

Lưu ý: Nếu bạn không thể tham dự buổi họp lần này và mong muốn tham dự những buổi 
sau của Nhóm. Vui lòng email cho Trường Sơn tại npo@LINvn.org. 

 

 
Tham dự viên nhóm Tư vấn Phi lợi nhuận LIN đang thảo luận 

 

LIN hỗ trợ CSIP phát triển Doanh nghiệp Xã hội tại TP.HCM 
 
Ngày 03/03/2011, tại Khách sạn Palace, Q,1, TP.HCM đã diễn ra chương trình giao lưu kết nối 
doanh nhân xã hội với cộng đồng các doanh nghiệp và mạng lưới các tổ chức xã hội nhằm thúc 
đẩy hơn nữa phong trào doanh nhân xã hội (DNhXH) tại Việt Nam. Chương trình do Trung tâm 
Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam, Trung tâm 
Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN và Hội doanh nhân trẻ TP. HCM (YBA HCM) tổ chức. 
 
Chương trình có sự tham gia của ông Cao Tiến Vị - Chủ tịch Công ty Giấy Sài Gòn, kiêm Chủ tịch 
Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, bà Robin King Austin – Giám đốc VinaCapital 
Foundation,  bà Nguyễn Thu Huệ - người sáng lập và giám đốc điều hành công ty cổ phần 
Ecolife, và bà Võ Thị Hoàng Yến – Giám đốc Chương trình Khuyết tật và Phát triển DRD.  
 
Với sự hỗ trợ của Trung tâm LIN, đây là lần thứ hai CSIP tổ chức một buổi giao lưu với các 
doanh nhân xã hội tại TP.HCM nhằm gắn kết các doanh nghiệp và tổ chức xã hội với phong trào 
doanh nhân xã hội Việt Nam. 

mailto:npo@LINvn.org
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Hội thảo “Đóng góp hiệu quả chuyên môn của bạn cho NPO” 
Thứ Năm - 07 tháng 04 năm 2011 

 
 Bạn đã từng tình nguyện hỗ trợ các đối tác NPO của chúng tôi chưa? Tại sao? 
 Bạn có ý định sử dụng chuyên môn của mình để tình nguyện hỗ trợ cộng đồng? 
 hay Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng chuyên môn để làm tình nguyện? 

 
Our special guest speaker for the evening is Mr. Ha Xuan Trung, a most valued LIN board 
member who has also advised many other organizations, both for-profit and not-for-profit 
organizations in Vietnam and overseas 
 
Hãy tham gia cùng chúng tôi tại hội thảo “Đóng góp hiệu quả chuyên môn của bạn cho 
NPO”. Sự kiện này là cơ hội cho bạn tìm hiểu cách nào để trở thành tình nguyện viên 
chuyên môn, giao lưu với các tình nguyện viên chuyên môn có kinh nghiệm khác. Mục tiêu 
giúp các bạn sử dụng kỹ năng và thời gian của mình hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận hiệu 
quả và lâu dài. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, kết bạn với những người có cùng chuyên môn và 
cùng mong muốn đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng như bạn. 
 
Chúng tôi trân trọng giới thiệu Ông Hà Xuân Trừng, thành viên danh dự của hội đồng cố vấn 
Trung tâm LIN. Ông đã từng là cố vấn của nhiều tổ chức làm việc ở lãnh vực phi lợi nhuận 
và kinh tế tại Việt Nam và nước ngoài. 
 

Địa điểm:   Trung tâm Quận 1, TP.HCM 
Thời gian:  từ 18h00 đến 20h00, Thứ Năm ngày 07 tháng 04 năm 2011.  

 
Các tình nguyện viên chuyên môn vui lòng đăng ký tại: volunteer@LINvn.org hay điện thoại  
(84 8) 3824-6091 gặp Trúc. 

 

Hội thảo bàn tròn “Phát huy tối đa tiềm lực của tình nguyện viên chuyên 
môn hỗ trợ tổ chức NPO” 

Thứ Tư - 27 tháng 04 năm 2011 

 
 Would you or your colleagues like to receive support/training to do what you 

do even better? 
 Do you wish, sometimes, that you could get another perspective on your work, 

your ideas and/or difficult decisions? 
 Does your team feel like there is not enough time in the day to identify a long-

term strategy to achieve your mission and goals? 
 Do you or one of your colleagues  lack important skill sets that might help you 

to improve and strengthen your work? 

Hoạt động tháng tới 

mailto:volunteer@LINvn.org
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 Bạn hay đồng nghiệp của bạn đang mong muốn nhận được sự hỗ trợ/huấn 
luyện nhằm phát triển năng lực? 

 Thỉnh thoảng Bạn có mong muốn có được những ý tưởng khác cho công việc 
nhằm đưa ra một quyết định cho vấn đề khó khăn nào đó? 

 Tổ chức đang thiếu các kỹ năng cần thiết để phát triển và cũng cố hoạt động? 
 Bạn hay đồng nghiệp của bạn đang thiếu những kỹ năng quan trọng có thể 

giúp cải thiệt và tăng cường công việc? 
 
Nếu một trong các câu hỏi trên đang là mối quan tâm của Anh/Chị. Hội thảo bàn tròn 
chuyên đề “Phát huy tối đa tiềm lực của TNV chuyên môn hỗ trợ tổ chức NPO” chính là 
giải pháp tốt nhất trả lời các câu hỏi trên một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí tối đa. 
 
Mục tiêu của hội thảo: 

- Giới thiệu dịch vụ tình nguyện viên (TNV) chuyên môn LIN và cách nào họ mang lại 
lợi ích tốt nhất cho tổ chức NPO; 

- Học hỏi các bài học kinh nghiệm để làm việc và quản lý tình nguyện viên chuyên 
môn; 

- Xác định các thử thách của các NPO khi làm việc với TNV chuyên môn; 
- Biết cách viết một bản mô tả công việc TNV chuyên môn đáp ứng nhu cầu của NPO. 

 
Địa điểm:   Trung tâm Quận 1, TP.HCM 
Thời gian:  từ 08h00 đến 10h30, Thứ Tư ngày 27 tháng 04 năm 2011.  
 

Do việc giới hạn tham dự viên nên hội thảo này chỉ dành cho các đối tác phi lợi nhuận của 
Trung tâm LIN. Vui lòng đăng ký tham dự tại npo@LINvn.org hay điện thoại 08 38246091. 
Chúng tôi sẽ thông tin địa điểm cho các Anh/Chị. 
 
  

HƯỞNG ỨNG: Ngày Quốc Tế Phục Vụ Cộng Đồng 07/05 
 
Hưởng ứng lời kêu gọi và khuyến khích mọi người tham gia phục vụ cộng đồng, 
Trung tâm LIN cam kết cùng với 50 nước trên thế giới (Argentina, Cameroon, 
Chile, Colombia, Croatia, Ecuador, Egypt, Haiti, India, Nepal, Pakistan, Ukraine… và 
25 thành phố tại Mỹ) tổ chức Ngày Quốc Tế Phục Vụ Cộng đồng vào buổi sáng 
07/05/2011. Ý tưởng của bạn dù nhỏ hay lớn, trong nhà hay ngoài trời, làm vệ 
sinh khu xóm hay chơi với trẻ em… – Bất Cứ Việc Làm Gì Vì Cộng Đồng Quanh Ta 
đều được công nhận. 
 
Các Bạn – Tổ chức phi lợi nhuận, Tình nguyện viên, Các nhà tà trợ – Hãy tham gia 
cùng Đội ngũ Trung tâm LIN. 
 
Xin gởi đề xuất hoạt động hưởng ứng của mình trong sáng 07/05/2011 và gởi về 
cho chúng tôi tại npo@LINvn.org hay volunteer@LINvn.org. Hạn chót 
14/04/2011.  Mọi thắc mắc vui lòng gặp Trường Sơn tại (84 8) 38246091. 

mailto:npo@LINvn.org
mailto:npo@LINvn.org
mailto:volunteer@LINvn.org
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Sắp ra mắt: Chuỗi Chương trình Diễn Giả Cộng Đồng của LIN 
 
Vào mùa hè này, Trung tâm LIN sẽ ra mắt một ý tưởng mới nhằm kết hợp các chuyên gia 

phát triển có kinh nghiệm và vốn sống về các vấn đề cộng đồng với các hoạt động thiện 

nguyện của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đang mong muốn đầu tư có ý nghĩa cho 

cộng đồng chúng ta. 
 
Trung tâm LIN đang tập hợp các chuyên gia và nhà lãnh đạo cộng đồng thuộc khối phi 

lợi nhuận, những người có kinh nghiệm và uyên bác về các vấn đề ảnh hưởng tới cộng 

đồng. Chính họ là người chỉ ra những chủ đề liên quan đến việc đầu tư lâu dài cho cộng 

đồng, sức khỏe, chăm sóc trẻ em, chất lượng cuộc sống và tình nguyện trong doanh 

nghiệp. 
 
Tham Gia Hội Thảo - Mỗi sự kiện sẽ nhấn mạnh vào việc trình bày, diễn thuyết và đặt 

câu hỏi trả lời với các chuyên gia có uy tín. Chúng tôi sẽ thu phí tham dự và toàn bộ lợi 

nhuận sẽ được tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận mà chuyên gia đó đang làm việc. 
 
Thuê Diễn Giả - Trung tâm LIN có thể sắp xếp một Diễn Giả chuyên nghiệp để diễn 

thuyết và trả lời câu hỏi xung quanh đề tài mà Bạn hay đồng nghiệp của mình quan tâm. 

Chi phí trả cho Diễn Giả sẽ được tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận của Diễn Giả đó. 
 

 Chuyên Gia Cộng đồng – Nếu bạn mong muốn thêm tên mình vào danh sách chuyên gia 

trình bày, vui lòng gởi thông tin cho chúng tôi cùng với CV của bạn tới: info@LINvn.org 

 Từ Thiện và Việc tài trợ – Nếu bạn quan tâm đến việc mướn Diễn Giả cho vấn đề này, 

vui lòng liên hệ chúng tôi tại: info@LINvn.org hay qua điện thoại tại 848-3824-6091. 
 
Nếu bạn là nhà tài trợ, tình nguyện viên hay bạn mong muốn đóng góp sức mình vào 

cộng đồng, vui lòng tham gia với chúng tôi tại các sự kiện Chuổi Chương Trình Diễn Giả 

Cộng Đồng LIN sắp diễn ra. 
 

Góc nhà tài trợ 

CHÚC MỪNG NGƯỜI ĐOẠT GIẢI 
 
Trong tháng 3, Trung tâm LIN đã tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ trên mạng về Tình 
nguyện viên chuyên môn. Có gần 70 người tham gia khảo sát và chúng tôi rất trân 
trọng việc này. Đội ngũ LIN đã tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra người may 
mắn nhận bộ quà tặng gồm 1 áo thun LIN và cẩm nang Câu chuyện tình nguyện. 
 
Xin chúc mừng bạn: Nguyễn Hoàng Chiêu Anh. Vui lòng liên hệ Trung tâm LIN (84 8) 
38246091 để nhận quà tặng. 
 
Kết quả khảo sát sẽ được phát hành trên Bản tin Nhịp cầu Tình nguyện tháng 4, ra 
mắt ngày 15 tháng 4 năm 2011. 
 

mailto:info@LINvn.org
mailto:info@LINvn.org
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Ngày Sáng tạo Việt Nam 2011:  
Sáng tạo vì công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững 

Chương trình Ngày Sáng Tạo Việt Nam 2011 (VID 2011) do Cục Phát triển doanh 

nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức nhằm tạo cơ hội 

thực hiện các ý tưởng sáng tạo, giải quyết những thách thức phát triển ở cấp địa phương. 

Các nhà đồng tài trợ cho Chương trình VID 2011 đến thời điểm này bao gồm: Bộ Phát 

triển Vương quốc Anh, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển quốc tế 

Australia, Đại Sứ quán Đan Mạch và Đại Sứ quán Phần Lan. 

VID 2011 với chủ đề “Sáng tạo vì công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững” tìm 
kiếm và hỗ trợ trực tiếp những đề xuất sáng tạo, có khả năng tạo ra những tác động nhất 

định trong lĩnh vực phát triển, có kết quả cụ thể mà sau này có thể được mở rộng hoặc 

nhân rộng. 

Chủ đề dự thi 

Chủ đề của Chương trình VID năm 2011 là “Sáng tạo vì công bằng xã hội và tăng trưởng 

bền vững” tập trung vào những tiểu chủ đề dưới đây, với mục tiêu phát triển các sản 

phẩm và dịch vụ vì lợi ích người nghèo và các cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ tới 

các dịch vụ cơ bản: 

1. Sử dụng năng lượng hiệu quả 

2. Thuốc thảo mộc cổ truyền 

3. Sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp tập trung vào các lĩnh vực:  
i. sản phẩm tự nhiên/quy trình sản xuất thân thiện với môi trường 

ii. công nghệ / mô hình tích trữ lương thực/nông sản và quản lý/sử dụng chất 

thải nông nghiệp chi phí thấp (ví dụ: sử dụng chất thải nông nghiệp để phát 

triển nguyên liệu thay thế) và 
iii. các sáng kiến nhằm kết nối nông dân tốt hơn với thị trường lương 

thực/nông sản trong nước và các kênh phân phối sản phẩm. 

Hạn chót nhận đề án dự thi là ngày 05 tháng 05 năm 2011. 

Xem thông tin chi tiết tại đây 

Cơ hội tài trợ phi lợi nhuận 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAMINVIETNAMESEEXTN/0,,contentMDK:21612842~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:486752,00.html
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Chương trình Đối tác Tư 
pháp (JPP) 

QUỸ HỖ TRỢ SÁNG KIẾN TƯ PHÁP 
THƯ MỜI NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 

(Lần 2) 
 
Chương trình Đối tác Tư pháp (JPP) là kết quả của sự hài hòa hóa những nỗ lực hỗ trợ quá 
trình cải cách tư pháp của Việt Nam giữa Ủy ban Châu Âu, Thụy Điển và Đan Mạch. Quỹ Hỗ 
trợ các Sáng Kiến Tư pháp (JIFF) là hợp phần 3 của JPP, nhằm tăng cường năng lực của 
các tổ chức ngoài nhà nước góp phần nâng cao nhận thức về các quyền cơ bản, tiếp 
cận công lý và cải cách tư pháp. Quỹ JIFF hỗ trợ thông qua mời và phê duyệt đề xuất dự án 
hai lần mỗi năm cho tới đầu năm 2015. 
 
Các tổ chức được mời nộp đề xuất dự án phải là: 

 Ngoài nhà nước; phi quốc tế; thành lập vì mục đích phi lợi nhuận; và 
 Có điều lệ hoặc quy chế hoạt động; đã đăng ký hoạt động trên 1 năm; và có tài khoản 

ngân hàng do hơn một người ký; 
(Tổ chức có đề xuất dự án quy mô nhỏ, tổ chức nghiên cứu hoặc truyền thông có thể 
được miễn trừ đối với một số điều kiện trên đây) 
 

Các L nh vực Hỗ trợ: 
Các đề xuất dự án phải hướng tới đạt được ít nhất một trong số bốn lĩnh vực kết quả của Quỹ 
JIFF, gồm: 

1. Tăng cường nhận thức chung về quyền lợi và cơ hội mà hệ thống luật pháp và tư pháp 
đem lại 

2. Tăng cường cơ hội tiếp cận tư vấn và hỗ trợ pháp lý độc lập 
3. Nghiên cứu nhằm nâng cao hiểu biết về các cải cách tư pháp 
4. Tăng cường đối thoại và chia sẻ thông tin liên quan tới đẩy mạnh cải cách tư pháp 

 
Các loại hình Hỗ trợ:  

1. Dự án quy mô nhỏ và dự án nghiên cứu dưới 280 triệu đồng Việt Nam 
2. Dự án quy mô vừa và dự án nghiên cứu từ 280 triệu – 700 triệu đồng Việt Nam 
3. Dự án tài trợ cơ bản tối đa 2,8 tỷ đồng Việt Nam/ năm trong tối đa 3 năm 
4. Dự án hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực 

 
Đề xuất dự án viết theo mẫu bằng tiếng Việt gồm bản cứng và bản mềm (in đĩa CD) 

được gửi tới Quỹ JIFF trước 17:00 ngày 29/04/2011, theo địa chỉ: 

Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp 

Phòng 708, 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: (04) 39336034/35 | Fax: (04) 39336040 

Mọi thông tin chi tiết hướng dẫn, tiêu chí và quy trình xét duyệt dự án, mẫu hồ sơ dự án có trên 
trang web  www.jpp-jiff.org.vn 
 
Nhằm hỗ trợ thông tin và hướng dẫn viết đề xuất dự án, Quỹ JIFF tổ chức Hội thảo Sáng kiến 
Tư pháp tại Huế vào ngày 01/04/2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/04/2011 và 
Tuyên Quang vào ngày 08/4/2011. Tổ chức có nhu cầu tham dự đề nghị đăng ký với Quỹ JIFF 
ba (3) ngày trước ngày diễn ra hội thảo.  

http://www.jpp-jiff.org.vn/
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TẢI MIỄN PHÍ: Cẩm nang An Toàn Nơi Làm Việc 
 
Hesperian, một nhà xuất bản sách và bản tin phi lợi nhuận liên quan đến chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng tại Mỹ, cho phép mọi người tải miễn phí cẩm nang 
“Chống chọi với Những đám cháy công sở: 100 Năm sau thảm họa cháy tại 
Triangle” (hiện tại chỉ có bản tiếng Anh). Cẩm nang 4 trang này gồm những câu 
chuyện, hoạt động và thông tin đơn giản nhằm giúp các công nhân trên toàn thế 
giới tổ chức những hoạt động cải thiện việc an toàn tại nơi làm việc của mình. 
Cuốn sách được thiết kế để chia sẻ, cập nhật và dịch ra các thứ tiếng. Các bạn 
có thể tải tại đây." 
 
 
 
 
 
 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

 

Buổi họp thú vị tại Hà Nội 
 

Nhóm Hành động Phát triển Năng lực (CDWG) sẽ tổ chức buổi họp tiếp theo 
chuyên đề “Kỹ năng lãnh đạo” vào tháng 4/2011. 
  
Chi tiết buổi họp như sau: 
  
Thời gian:       Thứ Tư ngày 20 tháng 4 năm 2011 
 
Thời gian:       Từ 9:30 đến 12:00 sáng 
 
Địa điểm:  Trung tâm Nguồn Phi Lợi Nhuận VUFO-NGO, Khách sạn 

La Thành, 218 Đội Cấn, Hà Nội. 
  
Vui lòng liên lạc Ian Bromage, đồng điều phối Nhóm CDWG, tại địa chỉ email 
ian.bromage@btinternet.com để biết thêm thông tin và chương trình làm việc 
chi tiết của buổi họp. 
 
Ghi chú: Nhóm CDWG mong muốn giảm sự tổn thương cho nhóm dân thiệt thòi tại 
Việt Namthông qua việc giúp các tổ chức địa phương như phi chính phủ, tổ chức 
nhân dân, nhóm tự lực hay cơ quan nhà nước trong việc tăng cường hiệu quả, sự 
công nhận, hoạt động cũng như trách nhiệm xã hội của các tổ chức này. Công việc 
của nhóm là học tập và chia sẽ lẫn nhau các cách thức nâng cao năng lực và phát 
huy sáng kiến về một vấn đề cộng đồng. 
 
 

http://e2ma.net/go/7004989925/208506208/221222164/35444/goto:http:/www.hesperian.org/trianglefire.php
mailto:ian.bromage@btinternet.com
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Chiêu sinh khóa Nghiệp Vụ Nhà Hàng 
 

Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn (Saigon Children Charity - 
SCC) chiêu sinh khóa 8 đào tạo nghiệp vụ Nhà hàng và 
Tiếng Anh chuyên ngành MIỄN PHÍ cho các thanh viên 
Thành Phố có hoàn cảnh khó khăn với nguyện vọng được 
học tập và làm việc trong lãnh vực này. Khóa học trong 
vòng 6 tháng  sẽ giúp học viên trang bị đầy đủ hành trang 
để có thể làm việc tại các nhà hàng và khách sạn sau khi tốt 
nghiệp. 

 
Điều kiện: thanh niên độ tuổi từ 18 – 25 có trình độ học vấn từ lớp 6 trở lên có nguyện vọng 
được đào tạo trong lãnh vực này. Học viên sẽ đóng phí thế chân là 300.000 đồng và số tiền 
này sẽ được hoàn trả sau khi tốt nghiệp và có việc làm. 
 
Thời gian nhận hồ từ nay cho đến 18/04/2011 tại SCC (59 Trần Quốc Thảo, lầu 1, P7. Q.3, 
TP.HCM). Địa điểm học tại Q.1 và Q.4, TP.HCM. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Cô Phan Thanh Thúy Hằng tại hang@saigonchildren.com hay 
điện thoại (84 8) 39303502 – ext 103 

 

Cơ hội đào tạo và kết nối tổ chức phi lợi nhuận 

 

1. Khóa học "Kỹ năng đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch phát triển cộng đồng " 
diễn ra từ ngày 13/04 đến 16/04/2011  

2. Khóa học “Quản lý nhân viên” diễn ra từ ngày 21/04 đến 22/04/2011 
Cơ quan thực hiện:  Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) 
Đia điểm:   Trường Đại học Tôn Đức Thắng  
 
Cả hai Khóa học là cơ hội giúp cho các nhân viên tổ chức NPO nâng cao năng lực của mình 
trong việc thực hiện dự án và điều hành tổ chức. Xem thông tin chi tiết tại đây. 
 
Nhân viên các tổ chức NPO tham dự sẽ được giảm giá 20%.  
 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ  
Lê Trung Bảo  
Executive of Based-Community Training 
SOCIAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER (SDTC) - TON DUC THANG UNIVERSITY 
Địa chỉ:   98 Ng Tat To St., Ward 19, Binh Thanh Dist., HCMC, VietNam 
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:hang@saigonchildren.com
http://sdtc.tdt.edu.vn/index.php/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-cong-dong/260-chieu-sinh-khoa-tap-huan-danh-gia-nhu-cau-va-lap-ke-hoach-phat-trien-cong-dong-co-su-tham-gia
mailto:sdtc@tdt.edu.vn
http://sdtc.tdt.edu.vn/
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Cơ hội học miễn phí nghề bếp và phục vụ tiền sảnh 
dành cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn 

 

Nhằm tạo cơ hội thông tin về việc tuyển sinh khóa 4 nhập học vào tháng 7 năm 2011. KOTO 
thân mời các Quý vị đến tham dự Ngày Hội Thông Tin chi tiết như sau: 

 Thời gian:  08h00 – 15h00, ngày 08 tháng 04 năm 2011 

 Địa điểm: Trung tâm Đào Tạo KOTO Sài Gòn 

829 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM 

 Đối tượng: Nam/ Nữ thanh thiếu niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tuổi từ 16 
– 22 (sống tại các Tỉnh từ Đà Nẳng đến Cà Mau) 

 Mục tiêu: 

o Giới thiệu trực tiếp đến các đối tượng mong muốn tham gia khóa học, phụ 
huynh và các cơ sở bảo trợ chi tiết về dự án và chương trình học KOTO; 

o Hướng dẫn thủ tục nhập học và làm bài kiểm tra; 

o Chụp hình thẻ miễn phí cho các em đăng ký. 

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ 0934088577. 

“Chương trình cũng cố sức mạnh của cộng đồng” từ tổ chức 

Autralian Business Volunteers ( ABV) 
 

Chuyên gia ABV tập trung vào các dự án ngắn hạn có thời gian từ 1 đến 6 

tháng. Trong thời gian này, chuyên gia sẽ hỗ trợ tổ chức NPO trong các lãnh 

vực như Thiết lập chương trình đào tạo, tài chánh, marketing, kỹ năng sống, 

quản lý nhân sự và hệ thống, CTXH, công nghệ thông tin… 

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký chuyên gia tình nguyện cho tổ chức 

NPO. Vui lòng liên hệ cô Phùng Hạ Phương Ly (điều phối phát triển thương mại 

tại Việt Nam của ABV) tại phung.phuongly@gmail.com hay 0906780978 

mailto:phung.phuongly@gmail.com
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Thông báo chương trình Tài trợ lưu trú tại Bellagio Center của quỹ 

Rockefeller - Hạn chót: Ngày 2/5/2011 
 
Thông qua việc tổ chức các hội nghị và 
chương trình tài trợ lưu trú, quỹ 
Rockefeller Foundation, đơn vị Bellagio 
Center tại Bắc Ý, khuyến khích những đổi 
mới sáng tạo trong việc giải quyết các vấn 
đề mang tính toàn cầu. Chương trình tụ 
họp những nhà chuyên môn đa quốc tịch 
và chuyên ngành, tạo nên môi trường kích 
thích tư duy sáng tạo và chuyên nghiệp có 
tiềm năng đem lại những sáng kiến giải 
quyết một loạt các vấn đề toàn cầu. 
 
Chương trình Tài trợ lưu trú tạo điều kiện 
cho lưu trú sinh một tháng làm việc tập 
trung lý tưởng cho chuyên môn và các 
sinh hoạt thường ngày, trong một cộng 
đồng lưu trú sinh đa dạng và năng động. 
Cộng đồng cư trú là một nhóm đa quốc 
gia bao gồm các học giả, nhà khoa học, 
nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, đại diện các tổ 
chức phi chính phủ và các nhà hoạch định 
chính sách. Ngoài thời gian cho việc tập 
trung nghiên cứu, sáng tạo trong ngày, 
xây dựng mối quan hệ và các mối tương 

giao với đồng lưu trú sinh là một trải 
nghiệm không thể thiếu tại Bellagio 
Center. Các bữa ăn và những buổi trình 
bày đề tài thân mật là cơ hội để các lưu trú 

sinh cùng thảo luận và tương tác trên tinh 

thần xây dựng và đóng góp. Bạn khó có 
thể tìm thấy ở đâu sự kết hợp giữa không 
gian yên tĩnh cho công việc, sinh hoạt cá 
nhân và sự nối kết giữa các cá nhân trong 
một cộng đồng đa dạng ngoài chương 

trình Tài trợ lưu trú của Rockefeller 
Foundation Bellagio Center. 
 
Thời gian lưu trú thông thường kéo dài 

bốn tuần, và vợ/chồng/đối tác có thể cùng 

cư trú với lưu trú sinh. Chúng tôi cũng 

khuyến khích các hồ sơ đồng tác giả. 
Hạn chót nộp hồ sơ cho chương trình lưu 

trú đợt tháng 2 - 8 năm 2012 dành cho học 

giả và nghệ sĩ là ngày 02/05/2011. (Đợt 

tiếp nhận hồ sơ tiếp theo sẽ kết thúc vào 

ngày 1/12/2011 cho chương trình lưu trú 

tháng 8-12 năm 2012.) 
Hồ sơ từ các nhà hoạt động phi chính phủ 

(practitioners) và dành cho các hội nghị 

được tiếp nhận và xem xét ngay sau khi 

đơn vị ứng tuyển nộp đơn. 
 
Xin vui lòng tìm hiểu thêm thông tin chi 
tiết về chương trình và quá trình nộp hồ sơ 

tại: 
http://www.rockefellerfoundation.org/bell
agio-center    
hoặc download tài liệu tham khảo tại 
http://www.rockefellerfoundation.org/new
s/publications/rockefeller-foundation-
bellagio-center 
 
Hội thảo thông tin tại Hà Nội: Thứ 6, 

ngày 01/04, 17:00-18:00 
Hội thảo thông tin về điều kiện tham gia 

nộp hồ sơ và thông tin chi tiết về chương 

trình Tài trợ lưu trú của Bellagio Center sẽ 

được tổ chức bởi Institute of International 
Education (IIE) vào thứ 6, ngày 1/4, vào 
lúc 17:00-18:00 tại văn phòng IIE tại địa 

chỉ: 
Institute of International Education 
(IIE) 
C9 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 

 
Xin vui lòng đăng ký trước bằng cách gửi 

email đến Chu Hoài Ngọc tại 
chngoc@iievn.org hoặc gọi số 043726 
2524 (ext 104)
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