
HOẠT ĐỘNG VỪA QUA 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 

Cà phê sáng phi lợi nhuận, 15/04/2015 

Ngày tư vấn phát triển tổ chức, 
25/04/2015 

Vòng tròn lãnh đạo 

Kêu gọi  đề xuất dự án vòng 1, Rút ngắn 
Khoảng cách—2015 

 

Vui lòng liên hệ email vnpo@linvn.org 
để biết thêm thông tin chi tiết. 

1. Quỹ Rút ngắn Khoảng cách kêu gọi 
nộp đề xuất dự án vòng 1—2015 

2. Hội nghị bàn tròn về từ thiện cộng 
đồng 

3. Chuyến học tập kinh nghiệm từ tổ 
chức LDA, Lào tại LIN 

4. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệp viết đề 
xuất dự án và kêu gọi nộp đề xuất dự 
án vòng 2, Quỹ Rút ngắn Khoảng 
cách 

Chúng ta giúp người địa phương  
đáp ứng nhu cầu địa phương 

1. Tổ chức YMCA: Chiêu sinh khóa học 
dành cho người khuyết tật trẻ 4/2015 

2. Bếp sẻ chia:  Chương trình từ thiện tại 
Trà Vinh 

3. Tổ chức mới tham gia website Phi Lợi 
Nhuận: CLB Tình Nguyện Xanh 

CHIA SẺ THÔNG TIN 

Các nhà tài 
trợ đang băn khoăn trong việc lựa chọn 
hỗ trợ một tổ chức phi lợi nhuận? 

Tham gia LIN ơi, Mình đi đâu? để tìm 
hiểu về lĩnh vực và tổ chức đối tác tìm 
năng ! 

 

TÌM THỬ THÁCH MỚI 

Cùng tạo nên sự khác biệt cho cộng đồng   
khi tình nguyện trực tuyến cùng  Ongxanh 

Ongxanh -  Tình nguyện mọi lúc, mọi nơi!  

HỘI NGHỊ BÀN TRÒN  

VỀ TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG 

Ngày 20 tháng 3 năm 2015, Trung tâm LIN tổ 
chức hội nghị bàn tròn về " Từ thiện chiến lược 
trong cộng đồng với sự trình bày của bà Jenny 
Hodgson, Giám đốc của Global Fund for Com-
munity Foundations (GFCF), cũng là người sáng 
lập Global Alliance for Community Philanthropy.  
Đọc thêm 

CHUYẾN HỌC TẬP KINH NGHIỆM CỦA TỔ 
CHỨC LEARNING FOR DEVELOPMENT  

ASSOCIATON  

Với sự tài trợ của Irish Aid, hai thành viên của tổ 
chức Learning for Development Association (LDA), 
Lào đã có chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Trung 
tâm LIN từ 17 – 20/3/2015. Mục tiêu chính của 
chuyến đi này là tìm hiểu về Quỹ Rút Ngắn Khoảng 
Cách và mô hình vận động đóng góp từ thiện cộng 
đồng mà LIN đang hoạt động. Đọc thêm 

KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG 1 -  2015 

Trung tâm LIN trân trọng thông báo về vòng tài trợ đầu năm 2015 
của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách. Ngân sách tài trợ lên 
đến 50 triệu đồng/1 dự án, dành cho dự án có thời gian thực hiện 
tối đa 1 năm tại TP.HCM hoặc khu vực lân cận. Đọc thêm 

LIN ƠI, MÌNH ĐI ĐÂU? 

cùng 
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Tầm nhìn  Một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, 
tất cả mọi người đều được tôn trọng 
và hỗ trợ để tiếp cận các cơ hội một 
cách bình đẳng.  

Sứ mệnh Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức 
phi lợi nhuận địa phương, tình nguyện 
viên chuyên môn và nhà tài trợ - những 
người cam kết xây dựng cộng đồng 

Chúng ta giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương 

www.linvn.org 

là tổ chức chuyên trách hỗ trợ nền tảng cho các  

Thông tin liên lạc 
Địa chỉ: 180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08-3512-0092 
Email: info@linvn.org 

đơn vị, cá nhân phi lợi nhuận và các nhà từ thiện trong phạm vi nội thành và các vùng lân cận thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, LIN tạo nên một cầu nối mà 
thông qua đó những nhà hảo tâm có thể đóng góp kinh nghiệm, hiểu biết và năng lực cho các tổ chức phi lợi 
nhuận. Với nỗ lực giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương, LIN hướng tới môi trường nhân đạo năng 
động, hiệu quả và tăng cường sức mạnh cho cộng đồng địa phương.  

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 

CẢM ƠN NHÀ TÀI TRỢ VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN 

Cảm ơn International đã giúp LIN  

tuyển dụng ứng viên cho vị trí giám đốc điều hành 

Xem danh sách các nhà tài trợ của LIN 

Trung tâm LIN chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cá nhân và doanh nghiệp đã ủng hộ LIN  

trong tháng Hai vừa qua! 

Và các bạn tình nguyện viên  

đang hỗ trợ các hoạt động của LIN! 

Xem danh sách tình nguyện viên  

www.linvn.org  

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/ban-tin-nhip-cau
http://linvn.org/about-lin/our-sponsors/organizational-donors
http://linvn.org/vi/ve-lin/doi-ngu-lin/thuc-tap-va-tinh-nguyen-vien
http://www.hortoninternational.com/
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien

