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WLP tổ chức hội thảo bàn tròn thảo luận về các dịch vụ dành cho 

ngƣời khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam 
 
Vào ngày 7 tháng 3 năm 2012, LIN đã điều 
phối cuộc thảo luận, chủ trì bởi tổ chức War 
Legacies Project, về vấn đề khuyết tật liên 
quan đến chất độc màu da cam/dioxin.  Hội 
thảo gồm 22 ngƣời đại diện 20 tổ chức (bao 
gồm phi lợi nhuận, công ty và các trƣờng ĐH) 
tại TP.HCM cùng nhau chia sẻ thông tin và 
thảo luận sáng kiến hợp tác.   
 
Trong cuộc họp, ông Charles Bailey, Giám đốc Chƣơng trình chất độc màu da 
cam/dioxin Việt Nam thuộc The Aspen Institute đã cập nhật tiến trình của Nhóm 
đối thoại chất độc màu da cam/dioxin giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ khi thành lập, 
đề xuất kế hoạch bồi thƣờng 300 triệu USD trong 10 năm nhằm làm sạch đất đai 
nhiễm dioxin, khôi phục hệ sinh thái và mở rộng các dịch vụ dành cho ngƣời 
khuyết tật và gia đình họ. Ông Bailey chia sẻ các báo cáo online về những tài trợ 
cho việc làm sạch với chi tiết các nguồn và khoản thu, trong đó Ông cho thấy số 
tiền chi trực tiếp vào việc hỗ trợ ngƣời khuyết tật gấp 2 lần số tiền làm sạch đất 
đai. 
 
Bà Dana Đoàn, Cố vấn chiến lƣợc và là thành viên hội đồng quản trị LIN, đã 
cung cấp một báo cáo chƣa chính thức từ nghiên cứu của công ty CIMIGO trên 
các cá nhân cùng thái độ của họ về việc đóng góp cho các mục đích từ thiện 
phát triển và cho tổ chức phi lợi nhuận. Nghiên cứu cho thấy những thông tin có 
giá trị giúp các tổ chức NPO thu hút nhà tài trợ và tình nguyện viên cho những 
vấn đề của họ. Ví dụ, những ngƣời tham gia nghiên cứu nói rằng họ thích hỗ trợ 
những tổ chức độc lập của Việt Nam theo 3 nguyên do chính nhƣ: vấn đề, sự 
minh bạch và tính hiệu quả cao. Trong đó, vấn đề khuyết tật là nhu cầu thứ hai 
trong cộng đồng mà họ thích ủng hộ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ngƣời ta rất 
hay dựa vào các nguồn tin độc lập hay/và truyền miệng để tìm kiếm các tổ chức 
từ thiện. 
 
Suốt cuộc hội thảo, đƣợc điều phối  bởi bà Susan Hammond - Giám đốc điều 
hành của War Legacies Project, các tham dự viên đã đƣợc hỏi về các nguồn tài 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 03/2012 

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

http://www.aspeninst.org/
http://www.cimigo.com/
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trợ chính của họ. Thậm chí nghiên cứu của CIMIGO cũng chỉ ra nguồn hỗ trợ địa 
phƣơng cho các tổ chức cũng đƣợc hỗ trợ cho các hoạt động khuyết tật và chất 
độc màu da cam/dioxin, hầu hết các tổ chức tham gia đều cho thấy nguồn vận 
động tài trợ chính là từ nƣớc ngoài (hay qua các tổ chức quốc tế). Hai tổ chức 
nói rằng 90% nguồn tài trợ của họ là từ nƣớc ngoài. 
 
Thông qua hội thảo, các tham dự viên đã chia sẻ kinh nghiệm và thử thách họ 
gặp phải khi thực thi các dự án khuyết tật. Các nhà tài trợ, những ngƣời làm với 
ngƣời khuyết tật, những ngƣời cung cấp dịch vụ và chuyên gia gây quỹ đã có 
buổi chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Và điểm chung của mọi ngƣời tham gia là 
cần phải chú ý nâng cao các dịch vụ hiện tại cho ngƣời khuyết tật. Một vài gợi ý 
về việc đối thoại thƣờng xuyên là cần thiết, một tham dự viên cũng cung cấp 
thông tin là có nhiều mạng lƣới về ngƣời khuyết tật và tổ chức hỗ trợ đang hoạt 
động tại Việt Nam. 
 
“Trong việc giải quyết các vấn đề về chất độc màu da cam/dioxin và khuyết tật, 
việc thƣờng xuyên thông tin giữa các bên tham gia là cực kỳ quan trọng để phối 
hợp nếu họ mong muốn giải quyết mục đích của mình trong thời gian hợp lý 
nhắm đến nhu cầu của ngƣời thụ hƣởng” Bà Susan Hammond bình luận. 
 

War Legacies Project là một NPO có trụ sở tại Mỹ làm việc về các vấn đề sức 
khỏe và môi trƣờng do ảnh hƣởng của chiến tranh. Bà Hammond đã làm việc 15 
năm tại Việt Nam về các vấn đề di sản chiến tranh tại Việt Nam, bao gồm chất 
độc màu da cam/dioxin. 

Trung tâm LIN 
 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật 2 thành viên sau đây: 

Bà Lê Thị Băng Tâm, thành viên hội đồng quản trị 

Bà Đỗ Thị Như Tâm, thành viên hội đồng quản trị 

http://www.warlegacies.org/
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Tập huấn “Nâng cao năng lực các nhân viên tổ chức phi lợi nhuận  
trong việc tiếp cận tư pháp” 

2 ngày Thứ Bảy (07 và 14/04/2012) 

 
Bối cảnh: 
Với sự tài trợ của Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư Pháp (JIFF), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
(Trung tâm LIN) đã thực hiện dự án “Xây dựng năng lực các tổ chức xã hội trong việc điều phối tiếp 
cận tư pháp hỗ trợ nhóm dân cư dễ bị tổn thương tại TP.HCM”. Sau cuộc nghiên cứu về việc tiếp cận 
tư pháp thực hiện bởi Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ (SISD), Trung tâm LIN đã xác định 
một số lãnh vực nâng cao năng lực cho các nhân viên tổ chức phi lợi nhuận trong việc tiếp cận tư 
pháp.  
 
Thời gian: Tập huấn sẽ được thực hiện từ 08h00 – 16h30 trong 2 ngày: 

Thứ Bảy, 07 tháng 04 năm 2012 và 14 tháng 04 năm 2012 
 

Địa điểm: Sẽ thông tin cho những Anh/Chị đăng ký tham dự 
Nội dung: - Hệ thống tư pháp tồn tại như thế nào? Những nhân tố trong hệ thống tư pháp? 
  - Mô hình hoạt động của hệ thống tư pháp và những kinh nghiệm thực tế. 
  - Chia sẻ và giải quyết những trường hợp thực tế liên quan. 
  - Làm thế nào để tiếp cận được hệ thống tư pháp (cơ quan nhà nước) 
  - Thực hành việc tiếp cận hệ thống tư pháp. 
  - Lợi ích và trở ngại của việc tiếp cận luật sư. 
  - Tạo mạng lưới hỗ trợ giữa các tổ chức phi lợi nhuận. 
 
Đăng ký: từ hôm nay cho đến ngày 5/4/2012 tại npo@LINvn.org hay điện thoại (08) 

38246091 (mỗi tổ chức đăng ký tối đa 2 người và phải cam kết tham gia đầy đủ 2 
ngày tập huấn). Chúng tôi sẽ ưu tiên cho những người đăng ký trước.  

Chi phí: Không thu phí. Tuy nhiên, các tham dự viên phải tự lo ăn trưa. 
 
Người tập huấn:  Ông Nguyễn Văn Đức, giám đốc công ty luật TNHH MTV Biển Đông (LS nhận 

bào chữa miễn phí cho mẹ nhà báo Hoàng Hùng) 
Diễn giả khách mời: TS. luật học Đặng Anh Quân, Giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM  
 
 

Hoạt động tháng tới 

 
Khóa tập huấn kỹ năng vi tính từ công ty Intel sẽ đƣợc thực hiện vào 2 ngày 18 và 19 
tháng 4 năm 2012. Mỗi khóa gồm 15 tham dự viên (đã đăng ký và chọn ngày). Chúng tôi 
sẽ thông tin địa điểm cho các Anh/Chị trƣớc ngày diễn ra khóa tập huấn.  
 
Nếu các Anh/Chị đã đƣợc xác nhận đăng ký tham gia nhƣng chƣa đăng ký ngày, vui lòng 
email cho npo@LINvn.org.  

mailto:npo@LINvn.org
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/03/ba-lieu-ngat-lim-khi-nhan-an-chung-than/
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/03/ba-lieu-ngat-lim-khi-nhan-an-chung-than/
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/03/ba-lieu-ngat-lim-khi-nhan-an-chung-than/
mailto:npo@LINvn.org
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Hội thảo “Minh bạch ở tổ chức phi lợi nhuận” 
Ngày 19 tháng 04 năm 2012 

 
Bối cảnh 
Minh bạch vẫn còn là một khái niệm mới mẻ tại Việt Nam trong lãnh vực phi lợi nhuận. Hầu hết các 
tổ chức NPO không liên quan đến các loại thuế và cũng chưa quen với việc báo cáo chi tiêu chính 
thức hàng năm. Họ vẫn chú trọng vào việc cung cấp dịch vụ trực tiếp và bỏ ít thời gian vào việc báo 
cáo cho các bên liên quan (nhà tài trợ, người thụ hưởng, đối tác…) về các vấn đề như năng lực tài 
chánh, hoạt động và các tác động của chương trình. Các tổ chức làm việc cộng đồng thường chỉ có 
ban quản lý mà chưa có ban quản trị. Và với nguồn lực ít ỏi, các NPO thường không đầu tư thời gian 
và nguồn lực cho việc chia sẻ thông tin bên trong lẫn bên ngoài cho các bên liên quan đã nói ở trên.  
 
Tuy nhiên, sự việc này có thay đổi là Nhà nước đã bàn hành nghị định 93 vào năm 2009 về việc 
quản lý các nguồn viện trợ nước ngoài. Nghị định này yêu cầu các NPO phải xin phép và báo cáo 
thường xuyên việc sử dụng nguồn tài trợ từ nước ngoài. Gần đây, một số NPO cũng đã thực hiện 
việc kiểm toán để thu hút các nhà tài trợ hay do yêu cầu của nhà tài trợ. Để thích ứng và tiếp tục 
nhận được sự hỗ trợ hoạt động, nhiều NPO đã phấn đấu để minh bạch hơn.  
 
Mục tiêu: - Giúp các nhân viên tổ chức NPO hiểu “Minh Bạch” là gì liên quan đến việc quản lý tổ 

chức phi lợi nhuận.  
- Học hỏi nhiều phương tiện và cách thức khác nhau nhằm phát huy sự minh bạch 
tối đa trong tổ chức (v.d. quản lý tài chánh tốt, quản trị tốt, báo cáo thường xuyên 
cho đối tác và kiểm toán). 
- Tìm hiểu sự liên hệ giữa minh bạch và bền vững. 
- Trao đổi bài học kinh nghiệm ở các NPOs liên quan đến việc minh bạch. 

 
Ngày:   Thứ Năm, 19 tháng 04 năm 2012 
Thời gian:  Từ 08h đến 11h30 giờ sáng 
 
Địa điểm:  Sẽ thông tin cho những Anh/Chị tham dự. 
Đăng ký:  NPO@LINvn.org  hay điện thoại (848) 3824-6091 (Anh Sơn) 
 
Người trình bày: Đội ngũ công ty Ernst and Young. 
   Bà. Nguyễn Phương Linh, giám đốc tổ chức MSD. 
 

Họp nhóm phi lợi nhuận lần I năm 2012 
Ngày 26 tháng 4 năm 2012 

 
Chủ đề: Mạng lưới hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận 
Mục tiêu: - Giới thiệu các mạng lưới mạng động phi lợi nhuận/phi chính phủ tại Việt Nam. 

- Lợi ích khi tham gia mạng lưới phi lợi nhuận 
- Chia sẻ thông tin hoạt động phi lợi nhuận tại TP.HCM. 

 
Ngày:   Thứ Năm, 26 tháng 04 năm 2012 
Thời gian:  Từ 08h30 đến 11h00 (buổi họp được thiết kế như cà phê buổi sáng). 
 
Địa điểm:  Sẽ thông tin cho những Anh/Chị tham dự. 
Đăng ký:  NPO@LINvn.org  hay điện thoại (848) 3824-6091 (Anh Sơn) 

mailto:NPO@LINvn.org
mailto:NPO@LINvn.org
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CHƢƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC 
TƢ PHÁP (JPP)  

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

(Lần 4) 
 

    
  
Chƣơng trình Đối tác Tƣ pháp là Chƣơng trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Đan Mạch, Thụy Điển 
và Ủy ban Châu Âu nhằm hài hòa nỗ lực của các nhà tài trợ hỗ trợ quá trình cải cách tƣ pháp tại Việt 
Nam. Thông qua Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tƣ pháp (JIFF) – Hợp phần III của Chƣơng trình, Chƣơng trình 
Đối tác Tƣ pháp hƣớng tới tăng cƣờng năng lực cho các tổ chức phi chính phủ, góp phần nâng cao nhận 
thức về quyền, tiếp cận công lý nhằm hỗ trợ cải cách tƣ pháp. Quỹ JIFF hỗ trợ thông qua mời và phê 
duyệt đề xuất dự án hai lần mỗi năm, chƣơng trình kéo dài tới năm 2015. 
  
Các tổ chức thuộc đối tƣợng đƣợc mời nộp đề xuất phải là: 

         Phi chính phủ, phi quốc tế và thành lập vì mục đích phi lợi nhuận  
         Có điều lệ hoặc quy chế hoạt động, đã đăng ký hoạt động trên 1 năm, và có tài khoản ngân hàng do 
hơn 1 người ký  
(Tổ chức có đề xuất dự án quy mô nhỏ, tổ chức nghiên cứu hoặc truyền thông có thể được miễn trừ một số 
điều kiện trên đây) 
  

Các Lĩnh vực Hỗ trợ chính: 
Các đề xuất dự án phải hướng tới đạt được ít nhất một trong số bốn lĩnh vực kết quả chủ yếu sau đây:  

1.     Tăng cường nhận thức chung về quyền và cơ hội mà hệ thống luật pháp và tư pháp đem lại 
2.     Tăng cường cơ hội tiếp cận tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý độc lập 
3.     Nâng cao hiểu biết về cải cách tư pháp thông qua nghiên cứu 
4.     Tăng cường đối thoại và chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan tới đẩy mạnh cải cách tư pháp 

  
Để phù hợp với các chủ đề xuyêt suốt của JPP và chương trình JIFF vào thời điểm hiện tại, Những đề xuất dự 
án sau đây sẽ được ưu tiên: 

1.     Tăng cường khả năng tiếp câṇ tư vấn pháp luâṭ và trơ ̣giúp pháp lý cho các nhóm ngư ời thiệt thòi; 
và/hoặc 
2.     Nâng cao hiểu biết về cải cách tư pháp thông qua nghiên cứu; và/hoặc 
3.     Hồ sơ từ các tổ chức phi chính phủ có trụ sở ngoài Hà Nội 

 

  
Các loại hình hỗ trợ: 

1.     Dự án quy mô nhỏ và dự án nghiên cứu dƣới 280 triệu đồng Việt Nam. 

2.     Dự án quy mô vừa và dự án nghiên cứu từ trên 280-700 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 cƣờng năng lực. 

  
Đề xuất dự án viết theo mẫu bằng tiếng Việt gồm bản cứng và bản mềm (in đĩa CD) phải đƣợc gửi tới 
Quỹ JIFF trước 17:00 ngày 2/5/2012 theo địa chỉ: 
  

Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp(JIFF) 
Phòng 708, 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

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

Mọi thông tin chi tiết hƣớng dẫn, tiêu chí và quy trình xét duyệt dự án, mẫu hồ sơ dự án có trên trang 
web: www.jpp-jiff.org.vn. 

Cơ hội tài trợ phi lợi nhuận 

http://www.jpp-jiff.org.vn/


6/12 

 

 

Irish Aid - Vietnam 
CIVIL SOCIETY FACILITY 
KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT Ý 

TƢỞNG TÀI TRỢ 

 
 
The Vietnam Civil Society Facility (VCSF) đƣợc Đại sứ quán Ireland thành lập tại Việt Nam 
nhằm cung cấp ngân sách tài trợ ngắn và trung hạn cho những hoạt động liên quan đến ảnh 
hƣởng hay tác động hay giá trị thử nghiệm của sự nghèo đói. Các dự án này phải phù hợp với 
mục tiêu Chiến lƣợc Quốc gia của Quỹ viện trợ Ireland giai đoạn 2011-2015. 
 
Mục tiêu chung của CSF là nhằm tăng cƣờng sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong 
những vấn đề nghèo đói nghiêm trọng và tiến xây dựng luật. CSF sẽ hỗ trợ các dự án cạnh 
tranh đóng góp trong các mục đích sau: 
 
(1) Tăng cƣờng tiếng nói của cộng đồng dân cƣ nghèo và các tổ chức làm việc tại cộng đồng 
trong việc quản trị và trách nhiệm giải trình, giám sát các chƣơng trình đầu tƣ công và nâng cao 
sự hội nhập kinh tế, đặc biệt nhắm vào khu vực ngƣời dân tộc, thiểu số; 
(2) Thúc đẩy sự chấp nhận và trao quyền cho ngƣời khuyết tật thông qua việc nâng cao hội 
nhập kinh tế xã hội; 
(3) Phát huy sự phát triển của khu vực xã hội dân sự tại Việt Nam thông qua tập huấn nâng cao 
năng lực, kết nối và các hoạt động nghiên cứu, vận động chính sách và phát hành. 
 
Sẽ có hai vòng tài trợ vào tháng 4 và tháng 8 năm 2012, Irish Aid hiện đang mời các bản đề 
xuất ý tƣởng cho vòng tại trợ đầu tiên năm 2012. Các tổ chức đƣợc yêu cầu trình bản đề xuất ý 
tƣởng (tối đa 3 trang theo mẫu quy định) và hoàn thành danh sách kiểm tra xem việc đủ điều 
kiện với Irish Aid tại irish.aid@dfanet.ie 
 
Hạn chót cho việc nhận các bản đề xuất ý tƣởng là 12.00 thứ Sáu 20 tháng 4 năm 2012. 
Một khi bản đề xuất ý tƣởng đƣợc thẩm định, danh sách ứng viên đƣợc chọn sẽ đƣợc mời đệ 
trình một bản đề xuất dự án. Vui lòng chú ý là Irish Aid chỉ xem xét các bản đề xuất dự án khi 
đƣợc mời gọi. 
 
Thông tin chi tiết quá trình nộp đề xuất bao gồm hƣớng dẫn và mẫu đề xuất ý tƣởng cùng danh 
sách kiểm tra việc đủ điều kiện, vui lòng xem tại http://www.embassyofireland.vn/ 
 
 
 
 
 
 

Irish Aid sẽ tổ chức hai buổi gặp mặt chia sẻ Quy định của CSF sau: 
-        10h00-11h30 Thứ Tƣ 4 tháng 4 năm 2012 tại Đại sứ quán Ireland, lầu 8, Tòa nhà B, 
Vincom Centre, 191 Bà Triệu, Hà Nội. 
-        9h00-10h30 Thứ Sáu 6 tháng 4 năm 2012 tại hội quán Đời Rất Đẹp 91/6N Hòa Hƣng, 
P. 12, Q.10, TP.HCM. 
Để đăng ký tham dự, vui lòng email cho chi.nguyen@dfanet.ie. Vui lòng cho biết bạn tham 
dự buổi nào. 

mailto:irish.aid@dfanet.ie
http://www.embassyofireland.vn/
mailto:chi.nguyen@dfanet.ie
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Hợp tác, củng cố, sát nhập – Phần I 
Nguồn: Richard Male Hansjuerg Moser http://www.richardmale.com/  

Có phải đúng thời điểm để tiến hành việc hợp tác? 

Có phải đây là một cách tốt để tiến hành theo mục tiêu của tổ chức? Có phải đã tới lúc để 

thiết lập mối quan hệ đối tác với các tổ chức khác? 

Các nhà tài trợ luôn có những quyết định khó khăn; những tổ chức cần chứng minh sự 

hiệu quả lớn hơn, hòa nhập dịch vụ và hợp tác sẽ là một cách để phát triển mạnh. 

Đây là một vài nhận định mà bạn cần phải bắt đầu: 

1.  Xem xét việc chia sẻ, hợp tác và/hay hòa hợp như là một sự chủ động để phát triển 
nhằm hướng tới các dịch vụ bền vững cho đối tượng thụ hưởng mà tổ chức phục vụ. 

2.  Xác định một cách thực tế những gì bạn muốn chia sẻ và những gì bạn mong kiếm 

được từ đối tác. Và phải triệt tiêu “vấn đề tiền bạc” ở mối hợp tác này. 

3.  Xem xét việc di dời cơ quan sang một trung tâm phi lợi nhuận (nơi có nhiều tổ chức 
thuê mướn) như là một giải pháp hạ tầng cơ sở bền vững… 

4.  Khám phá niềm tin của bạn về nhiệm vụ của tổ chức để cấu trúc lại nhằm bảo đảm 

chung quan điểm. 

5.  Nên thử nghiệm những hiểu lầm trong việc hợp tác. 

6.  Chấp nhận rằng đối thủ cạnh tranh của bạn là một đối tác tốt nhất để hợp tác…  

7.  Công nhận rằng sự hợp tác là liên tục. 

8.  Nghiên cứu chéo các đồng minh (v.d. công/phi lợi nhuận, tư/phi lợi nhuận.). 

9.  Khám phá sự hợp tác và những chọn lựa sát nhập.  

10. Xác định những rào cản lớn nhất để tiến tới những dự án phối hợp hay những sự hợp 

tác khác.  

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://www.richardmale.com/
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A. Chuyến Thăm Của Nhà Tài Trợ Đến CSBTXH Hóc Môn 
Ngày 6/3/2012,  một nhóm các nhà tài trợ tiềm năng đã đến thăm Cơ Sở Bảo Trợ Xã 

Hội Hóc Môn, một tổ chức đối tác phi lợi nhuận của LIN.  

Sau chuyến đi, nhân viên tại cơ sở được thử thách kỹ năng trình bày trước nhà tài trợ, 

nâng cao nhận thức về vấn đề phát triển trẻ tại vùng ven. Qua đó, cơ sở nhận ra sự cần 

thiết của việc quảng bá tổ chức trước nhà tài trợ tiềm năng. Cô Lan, Giám đốc cờ sở 
chia sẻ: “Chúng tôi rất mong muốn được tổ chức các chuyến tham quan khác với LIN 

qua đó các trẻ em của cơ sở có cơ hội được giao lưu. Nhân viê, cộng tác viên và tình 

nguyện viên cũng thông qua các chuyến tham quan sẽ học tập và tự hoàn thiện hơn.” 

Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với tổ chức, nhà tài trợ nhận ra cách thức giúp đỡ 

hoặc hỗ trợ cho cơ sở, đánh giá được tính hiệu quả cũng như khả năng đáp ứng của cơ 

sở theo tiêu chí nhận tài trợ hay đầu tư. Những góp ý mang tính xây dựng từ góc độ 

của nhà tài trợ có ích cho tổ chức phi lợi nhuận hoàn thiện mình hơn về mặt quản lý, 

thực hiện chương trình và quan trọng nhất là truyền đạt hiệu quả nhu cầu cần hỗ trợ 

trước nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư. 

Một thành viên trong đoàn nhận xét: “Chúng tôi rất ấn tượng về sự tương tác trực tiếp 

giữa trẻ với cha mẹ đỡ đầu của các em tại Pháp vì điều đó cho chúng tôi thấy sự minh 

bạch trong hoạt động của cơ sở. Đó là một thế mạnh khiến mọi người quan tâm và 
mong muốn hỗ trợ lâu dài”. 

Trung tâm LIN thường xuyên tổ chức các chuyến thăm tổ chức phi lợi nhuận cho các 

cá nhân, tổ chức và công ty và những người có mong muốn đóng góp hoặc đầu tư cho 

sự phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế và xã hội. Đây là một hoạt động mới của 

LIN được chính thức bắt đầu vào đầu tháng 3/2012.  

Thông qua chuyến đi, LIN có nguyện vọng thu ngắn khoảng cách giữa nhà tài trợ và 

các tổ chức phi lợi nhuận, tạo cơ hội đối thoại trực tiếp với các nhà tài trợ hoặc nhà 

đầu tư tiềm năng cho các tổ chức PLN địa phương. Bên cạnh hoạt động cộng đồng, 

vấn đề gây quỹ và duy trì mối quan hệ với nhà tài trợ cũng là một trong những vấn đề 

không kém phần quan trọng đối với sự phát triển tổ chức NPO. Do đó, LIN mong 

muốn các tổ chức cùng hợp tác với LIN thực hiện thêm nhiều chuyến tham quan cho 

nhà tài trợ, để tổ chức có thể rèn luyện kỹ năng trình bày trước nhà tài trợ và truyền 

đạt một cách hiệu quả những nhu cầu cần giúp đỡ hoặc đầu tư để tạo ra các tác động 

thiết thực và lâu dài cho cộng đồng. 

 

B. Xin cảm ơn những Nhà tài trợ tuyệt vời trong tháng 3/2012 
 
Trung tâm LIN rất may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm, trong 

và ngoài nước Việt Nam. Và đội ngũ LIN xin gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn đã không 

người ủng hộ LIN trong thời gian qua. 

Góc nhà tài trợ 
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- Nguyễn Trần Hoàng Anh: 20 triệu đồng 
 
- SIT Study Abroad, www.sit.edu/studyabroad: 2 triệu đồng 
 
- Máy Scan từ C. Melchers GMBH&Co trị giá: 5.899.300 đồng 
 
- Công ty Horizon Capital Advisors hỗ trợ phòng họp cho buổi thảo luận với War 

Legacies Project và máy chiếu hội thảo của tổ chức CSIP. 
 

- Trường ĐH Geogertown hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược 5 năm. 
 
 LIN đang ra sức quyên góp để ủng hộ cho các chương trình và hoạt động của LIN trong 

năm 2012 và 2013. Các bạn có thể chung tay giúp LIN không? Chúng tôi mong muốn 

được lắng nghe ý kiến từ bạn! Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì hoặc bạn đã sẵn sàng 

đóng góp, xin vui lòng gửi email hoặc gọi điện tại: donor@LINvn.org, 08-3824-6091 
 

 

Chuyên mục Hỏi Đáp về dịch vụ của LIN: 

Tôi đã đăng kí làm tình nguyện viên trên website của LIN, nhưng sau đó không thấy phản 
hồi từ LIN. Tại sao? (câu hỏi từ một tình nguyện viên gởi qua email). 

Cám ơn bạn đã đăng kí tình nguyện tại LIN. Thông thƣờng, thông tin đăng kí của bạn sẽ đƣợc 
chuyển đến Điều phối tình nguyện viên của LIN và đƣợc lƣu trữ vào dữ liệu của LIN. Nếu có 
một yêu cầu tình nguyện viên phù hợp với chuyên môn và sở thích của bạn, chúng tôi sẽ liên 
lạc với bạn để sắp xếp một buổi giới thiệu. Nếu không, chúng tôi sẽ lƣu thông tin của bạn cho 
đến khi nhận đƣợc yêu cầu phù hợp. 

Thực tế là không phải cá nhân nào sau khi đăng kí cũng có thể tìm đƣợc vị trí tình nguyện phù 
hợp. Chúng tôi nhận yêu cầu tình nguyện viên từ các tổ chức phi lợi nhuận đối tác. Khi có một 
yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát trong dữ liệu tình nguyện viên để tìm ứng viên phù hợp 
(về chuyên môn, thời gian, địa điểm). Không may là, chúng tôi đôi khi gặp phải trƣờng hợp 
không thể tìm đƣợc một vị trí để tình nguyện viên có thể đóng góp chuyên môn của mình. 
Chúng tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều yêu cầu từ phía các tổ chức phi lợi nhuận đối tác và chúng 
tôi đang nỗ lực để giúp họ làm đƣợc điều này. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang cố gắng chủ động 
hơn bằng cách giới thiệu về các chuyên môn đang có mà chƣa đƣợc yêu cầu. Một trong những 
nỗ lực đó là trang Gặp mặt tình nguyện viên mới đƣa vào hoạt động trên website của LIN. Ở đó 
chúng tôi đăng thông tin về các tình nguyện viên tiềm năng, với sự đồng ý của họ, để mong tìm 
đƣợc thêm cơ hội tình nguyện từ các tổ chức phi lợi nhuận. 

Vì lý do này, chúng tôi thật sự trân trọng sự thông cảm và kiên nhẫn của bạn. Chúng tôi hi vọng 
bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của LIN để tăng cƣờng năng lực cho các tổ chức phi lợi 
nhuận đối tác của chúng tôi. 

Trung tâm LIN 

Bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ của Trung tâm LIN hay chúng tôi phục vụ 
chưa đáp ứng được nhu cầu của bạn. Hãy cho chúng tôi biết trong chuyên mục này. 

Đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ LIN để đặt câu hỏi và chia sẻ những ý kiến phản hồi của 
bạn. Vui lòng email tới info@LINvn.org hay điện thoại (08) 38246091. 

http://www.sit.edu/studyabroad
mailto:donor@LINvn.org
http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=30&section=volunteer&lang=vn
mailto:info@LINvn.org
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Cuộc thi ảnh “Ngày của Em” 
 

Cuộc thi ảnh “Ngày của em” do nhóm tình nguyện Những ƣớc mơ xanh tổ chức nhằm 
hƣớng đến Ngày bảo vệ và chăm sóc ngƣời khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, qua cuộc 
thi giúp cộng đồng sẽ hiểu hơn cuộc sống của trẻ em khuyết tật, khắc họa đƣợc sự lạc 
quan, yêu đời, tin yêu cuộc sống của trẻ em khuyết tật, cuộc thi cũng là cơ hội để cộng 
đồng đƣợc tiếp cận, trãi nghiệm cuộc sống cùng các em thiếu nhi khuyết tật qua đó dễ 
dàng chia sẻ, thấu hiểu và hỗ trợ nhiều hơn đến những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc 
sống. 
 
Thông điệp chính của cuộc thi: “Ngày của em: cùng trãi nghiệm - cùng sẻ chia” 

Đối tượng: 

Cuộc thi dành cho tất cả các bạn tình nguyện viên nhóm Những ƣớc mơ xanh, các bạn 
tình nguyện viên tại các nhóm tình nguyện, các bạn trẻ yêu thích hoạt động xã hội. 

Thời gian diễn ra cuộc thi:  

- Thời gian nhận ảnh dự thi từ ngày 13/03/2012 đến ngày 24h ngày 12/04/2012, bộ ảnh 
đoạt giải sẽ đƣợc triển lãm và trao thƣởng tại chƣơng trình Giao lƣu văn nghệ và trao 
học bổng cho học sinh khuyết tật“Ánh sáng và niềm tin” lần 8 năm 2012 diễn ra vào 
ngày 15/04/2012. 

  
Cơ cấu và giá trị giải thưởng: 

- 01 giải Nhất: 1.000.0000vnđ dành cho tác giả + 500.000vnđ hỗ trợ cho nhân vật, hoặc 
mái ấm trong bộ ảnh. 

- 01 giải Nhì: 500.000vnđ dành cho tác giả + 500.000vnđ hỗ trợ cho nhân vật hoặc mái 
ấm trong bộ ảnh. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ nhom_uocmoxanh@yahoo.com. Hay tham khảo tại trang 
web của nhóm tại: www.nhunguocmoxanh.org 

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 

mailto:nhom_uocmoxanh@yahoo.com
http://www.nhunguocmoxanh.org/
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CED KHỞI ĐÔṆG QUỸ MÁY TRƠ ̣THÍNH  

 
Qua quá trình làm viêc̣ , Trung Tâm Nghiên Cƣ́u Giáo Duc̣ Ngƣời Khiếm Thính 

(CED) nhận thấy rằng : vì không thể tiếp cận được máy trợ thính , đa số trẻ khiếm thính 

nghèo không phát huy tối  đa khả năng của mình và găp̣ nhiều khó khăn trong viêc̣ hòa 

nhâp̣ xa ̃hôị.  
 
Với mong muốn góp môṭ phần nhỏ bé vào sư ̣phát triển của trẻ khiếm thính , CED lâp̣ nên 

Quỹ máy trợ thính nhằm:   
 

- Hỗ trơ ̣máy trợ thính đã qua sử dụng cho trẻ khiếm thính có gia cảnh khó khăn  
- Cung cấp những dic̣h vu ̣hỗ trơ ̣cần thiết cho trẻ (can thiêp̣ sớm, dạy kỹ năng sống ) 

và gia đình (tham vấn, tâp̣ huấn…)  
 
Với thông báo này , CED mong muốn maṇg lưới người khuyết tâṭ v à tình nguyện viên 

phổ biến thông tin về Quỹ máy trơ ̣thính này cho những gia đình thưc̣ sư ̣có nhu cầu taị 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam . Đồng thời , để Quỹ máy trợ thính có thể 

bền vững, CED cũng tha thiết kêu mời sư ̣hợp tác của những nhà hảo tâm gần xa .  
 
Để biết thêm thông tin chi tiết , xin vui lòng liên hệ với CED qua điạ chỉ email : 
founder.ced@gmail.com hoặc maytrothinh.ced@gmail.com  

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngƣời 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  

 

Hội thảo “Doanh nghiệp và xã hội” 
 
Bối cảnh: 
Nhân dịp 10 năm thành lập Saigon Times Foundation (STF) (một tổ chức phi lợi nhuận 

hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và huấn luyện vì sự phát triển của quốc gia), 

STF và Thời báo Kinh tế Sài Gòn hợp tác với Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn 

Cầu (GIBC) tổ chức buổi hội thảo “Doanh nghiệp và xã hội”. 
 
Thời gian: 08.30 đến 11.30 sáng Thứ Sáu, ngày 6 tháng 4 năm 2012 
Địa điểm: Phòng Crystal 2, Trung tâm Hội nghị White Palace 
  194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 
Đăng ký: Cô Trà My – 0905493163 hay Cô. Trang - 0918546330 

mailto:founder.ced@gmail.com
mailto:maytrothinh.ced@gmail.com
mailto:founder.ced@gmail.com
http://www.trungtamkhiemthinh.org/
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