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Về LIN
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi
chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam (Giấy phép đăng ký số A-840, ngày 29/6/2009, của Bộ Khoa học
& Công nghệ). Sứ mệnh của LIN là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức phi
lợi nhuận địa phương, tình nguyện viên chuyên môn và nhà tài trợ, những người
cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh.
Là trung tâm nguồn duy nhất dành cho các cá nhân và tổ chức cam kết
giải quyết những vấn đề cộng đồng ở miền Nam Việt Nam, LIN đã nhanh chóng trở
thành tổ chức được nhiều bên liên quan tin cậy tìm đến, bao gồm:
• Các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) Việt Nam, làm việc trong tất cả các lĩnh vực, và
tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và nhân sự để cải thiện hoạt động;
• Các nhà tài trợ cá nhân và doanh nghiệp đang tìm cách tham gia vào hoạt động
từ thiện phát triển và/hoặc đẩy mạnh các chương trình tham gia vào cộng đồng ở
Việt Nam;
• Các tổ chức phi chính phủ quốc tế đang tìm kiếm đối tác địa phương ở miền
Nam Việt Nam; và
• Các nhà nghiên cứu và cá nhân đang nghiên cứu về phát triển cộng đồng và vai
trò của các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam.
LIN nhắm đến hỗ trợ những nhà lãnh đạo và những người giải quyết vấn
đề trong cộng đồng của chúng ta - họ là những người không chờ đợi người khác giải
quyết các thách thức thực sự mà chủ động đưa ra sáng kiến để làm điều đó.
Đọc thêm về LIN tại: www.linvn.org
Liên hệ với chúng tôi:
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08-3512-0092 | Email: info@LINvn.org
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About LIN
The LIN Center for Community Development (LIN) is a Vietnamese, nongovernmental and not-for-profit organization under the Vietnam Union of Science
and Technology Associations (Registration Number A-840, 29 June 2009, by the
Ministry of Science & Technology). LIN’s mission is to provide support services to
local not-for-profit organizations, skilled volunteers and donors who are committed
to building strong communities.
As the only resource center for individuals and organizations committed
to tackling community issues in the South of Vietnam, LIN has quickly become the
“go-to” organization for a number of stakeholders, including:
• Vietnamese not-for-profit organizations (NPOs), working across all sectors, who
are looking for financial, technical and human resources to improve their work;
• Individual and corporate philanthropists looking to engage in philanthropy and/
or strengthen community engagement programs in Vietnam;
• International non-governmental organizations, who are looking for local partners
in the South of Vietnam; and
• Researchers and individuals studying community development and the role of
not-for-profit organizations in Vietnam.
LIN aims to support the leaders and problem solvers in our community
– people who do not wait for others to address real challenges but who take the
initiative to do so themselves.
Read more about LIN at: www.linvn.org
Contact us:
LIN Center for Community Development
180/47 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22
Binh Thanh District, HCMC
Phone: 08-3512-0092 | Email: info@LINvn.org
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Lời cảm ơn
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN chân thành cảm ơn các
nhà tài trợ của cuộc thi Câu chuyện tình nguyện 2013, qua đó đã tạo động
lực giúp chúng tôi thực hiện quyển sách này.
Trước tiên, chúng tôi chân thành tri ân sự đóng góp của các nhà tài
trợ, bao gồm:
Irish Aid
Intel
ACET
Yoga Living
Chương trình tình nguyện Liên Hiệp Quốc
Yves Rocher
Zalora
Scott & Binh’s
Au Parc
Sweet & Sour Bakery
Kế đến là sự đóng góp không thể thiếu của các cá nhân và tổ chức đã
chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện tình nguyện, những bức ảnh minh
họa. Trong cuốn sách này, chúng tôi tuyển tập 13 tác phẩm từ 30 bài dự thi.
Trên hết, chúng tôi trân trọng mọi sẻ chia quý báu của tất cả các bạn.
Cuối cùng, chúng tôi vô cùng biết ơn sự cộng tác của các tình
nguyện viên trong việc chuyển ngữ, biên tập cũng như đóng góp ý tưởng,
thiết kế minh họa… Tên của tất cả các tình nguyện viên này đã được nêu ở
đầu sách.
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Thank you
We would first like to thank the sponsors of our 2013 Volunteer Stories
competition, which was the impetus for creating this collection of stories.
The competition sponsors included:
Irish Aid
Intel
ACET
Yoga Living
United Nations Volunteer
Yves Rocher
Zalora
Scott & Binh’s
Au Parc
Sweet & Sour Bakery
We would like to thank the individuals and organizations, who
shared their volunteer stories, pictures and videos with us. In this book, we
highlighted just 13 from thirty submissions that were received throughout the
competition. Thank you to everyone who shared their experiences with us!
Last, but not least, we would like to thank the amazing volunteers,
who worked tirelessly to translate and proofread a representative group of
stories for this handbook, and to our volunteer book editor and designer
for your devotion, creativity and amazing generosity in taking the time to
put this book together. Their names are detailed in the front of this book.
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Lời mở đầu
Con đường ít người đi…
Bạn đang cầm trên tay tuyển tập những tác phẩm hay nhất, được
chọn ra từ các bài dự thi gửi đến cuộc thi Câu chuyện tình nguyện năm 2013
do LIN tổ chức. Đây là một trong số nguồn tài liệu hiếm hoi nêu bật những
chuyện kể về một chủ đề ít khi xuất hiện trên phương tiện truyền thông ở
Việt Nam: tình nguyện chuyên môn để xây dựng những cộng đồng vững
mạnh.
Ở những trang tiếp theo, bạn sẽ gặp những người kể chuyện khác
nhau, một số người là tình nguyện viên, một số khác là người quản lý của
một tổ chức phi lợi nhuận. Một số người là chuyên gia Marketing, số khác là
nhân viên xã hội. Mỗi câu chuyện họ kể, tuy không giống nhau về con người,
bối cảnh, nhưng đều làm nổi bật chủ đề xuyên suốt: chuyên môn của một
tình nguyện viên là tài sản quý giá đối với bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào.
Câu chuyện của cơ sở bảo trợ xã hội Ceporer Hóc Môn là một ví
dụ. Là tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng
ven thành phố Hồ Chí Minh, Ceporer Hóc Môn rất cần tư vấn để phát triển
hoạt động truyền thông cho tổ chức, nhưng không đủ nguồn lực để thực
hiện điều này. Với sự tư vấn tình nguyện từ những chuyên gia dày dạn kinh

8

VOLUNTEER STORY
nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo từ công ty Brandmaker, tổ chức đã có một
bộ nhận diện thương hiệu mới, giúp họ được biết đến rộng rãi và gây quỹ
hiệu quả hơn (Brandmaker và những điều bất ngờ). Hay câu lạc bộ Ca trù
Hà Nội đã được du khách quốc tế biết đến nhiều hơn nhờ sự hỗ trợ tuyệt
vời của một tình nguyện viên, xuất phát từ vai trò MC và dịch thuật, sau đó
tham gia phát triển kênh truyền thông xã hội và mở rộng mạng lưới hoạt
động của câu lạc bộ (Đưa ca trù đến với nhiều người hơn).
Dù 30 bài dự thi có vẻ như là một con số khiêm tốn so với những
cuộc thi trước đây của LIN, nhưng do chủ đề năm nay tập trung vào đề tài
tình nguyện chuyên môn nên số bài dự thi hợp lệ khá giới hạn. Tình nguyện
chuyên môn là mô hình tình nguyện đòi hỏi cao, ngoài mức độ chuyên môn
và cam kết tương tự như bất kỳ công việc nào, còn có thêm trách nhiệm tạo
sự khác biệt trong cộng đồng của người tình nguyện.
Là một tổ chức may mắn được làm việc với nhiều tình nguyện viên
chuyên môn tuyệt vời trong bốn năm qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển
Cộng đồng LIN tin rằng một phong trào mới đã bén rễ và đang dần phát
triển ở Việt Nam, được thúc đẩy bởi những người như chị Nguyễn Hồng
Vân, anh Thịnh Nguyễn, bác Phan Cử, và nhiều tác nhân thay đổi khác mà
bạn sẽ “gặp” ở 100 trang tiếp theo của quyển sách này. Những cá nhân này
“đã chọn con đường ít người đi hơn, và chính điều đó đem lại sự khác biệt”*.
Đối với LIN, việc lưu giữ và chia sẻ chuyện kể về những hành trình khởi đầu
của những tình nguyện viên chuyên môn này là vô cùng quan trọng. Chúng
tôi hy vọng những câu chuyện đó sẽ là nguồn cảm hứng để có thêm nhiều
người dấn thân vào hành trình lặng lẽ nhưng đầy đam mê này.
tôi nhé!

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu hành trình đầu tiên cùng chúng
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Điều phối tình nguyện viên tại LIN

*Một ý từ bài thơ “The Road Not Taken”, của nhà thơ Robert Frost, đăng trong tuyển
tập Mountain Interval (1916).
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Introduction
The Road Less Traveled…
You are holding the best stories among all of the stories submitted
during the LIN Volunteer Stories Contest 2013. This is one of the few
resources, which highlights stories that rarely make headlines in Vietnam:
the stories of professional volunteers lending their skills to build stronger
communities.
On the following pages, you will encounter different types of
storytellers; some are volunteers, others are managers of not-for-profit
organizations (NPOs). Some are marketing professionals and others are
social workers. Each story might be different in terms of the people and the
context, but they all converge on one important point: the skill of a volunteer
is a precious asset to any NPO.
Take, for example, the story of Ceporer Hoc Mon Social Center, an
organization that provides support to vunerable children in the outskirts of
HCMC. Hoc Mon was in desperate need of advice for their communications
activities; however, they could not afford professional help. With pro bono
support from the advertising gurus at Brandmaker, the organization gained
a new identity package, which has helped the organization to raise awareness
and funds (Brandmaker and their many surprises). Or the Hanoi “Ca tru”
traditional music club, which gained popularity among foreign tourists
thanks to the intervention of a skilled volunteer who began as an MC and
translator and wound up developing the club’s social media channels and
network (Bringing Ca tru to more people).
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While 30 submissions appears to be a small number, compared
to LIN’s previous contests, the new focus and added criteria narrowed the
space for eligible submissions. Skilled volunteerism has yet to gain proper
attention and interest in Vietnam. Skilled volunteerism is demanding work,
which requires the same level of professionalism and commitment as any job
but with the added responsibility of making a difference in one’s community.
As an organization fortunate enough to have worked with many
amazing skilled volunteers over the past four years, the LIN Center for
Community Development believes that a movement has taken root, and it
is gradually growing in Vietnam.This movement is being pushed forward
by the likes of people like Nguyen Hong Van, Thinh Nguyen, Phan Cu and
other inspiring changemakers whom you will “meet" over the next 100 pages
of this book. These individuals “took the road less traveled by, and that has
made all the difference.” For LIN, it is essential for us to collect and share the
stories about their early journeys. We hope these stories will inspire more
people to take action and join us on this discreet, yet passionate journey.
Are you ready? Let the journey now begin…
Nguyen Thi Thanh Truc
LIN’s Volunteer Coordinator
*With thanks to Robert Frost and his poem, “The Road Not Taken”, published in the
collection Mountain Interval (1916).
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Anh Hai

Giải “Câu chuyện hay nhất của tổ chức”
-

Trời ! Việt kiều thiệt sao? Sao bụi đời quá vậy ta. Không giống Việt
kiều “thứ thiệt” chút nào?
Vậy Việt kiều thứ thiệt là sao?
Là ăn mặc láng láng, mướt mướt, có tiền đô trong túi, hay đi ăn
nhà hàng, có bà con cả chùm đi theo vui vẻ, ở khách sạn. Rồi nói về
quê mở công ty, thuê mướn bà con,cho xài tiền đô...Còn ông Thịnh
này, ngộ à nha!

Khi anh Thịnh đến Chương trình Tình Thân để giúp chúng tôi
thêm kinh nghiệm trong cuộc thi đấu giành dự án Rút Ngắn Khoảng Cách,
mọi người tò mò, muốn tìm xem vẻ “xuất thần” của anh. Mà nghe nói, anh
vừa làm kinh tế, làm công tác xã hội, làm nhiều dự án ở miền Tây. Hình như,
anh cũng là đại gia!
Nhưng, sự thật thì… không quá hoành tráng như vậy.
Có vẻ như rất bận bịu, nên anh Việt kiều này thoáng đến, thoáng đi,
mà hình như không có xe hơi nhà đưa đón, chỉ đi bằng xe ôm, hay taxi...vội
vội, vàng vàng. Nói năng thì cũng bình thường, không có chữ “OK, OK”.
Làm việc với chúng tôi, anh hỏi rồi ghi chép vào sổ tay, giúp ý kiến
làm tờ rơi tiếng Anh, tiếng Việt. Gấp rút nên khi in cũng lộn tới, lộn lui, phải
sửa tới, sửa lui.
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Anh cũng làm “đạo diễn”, giúp ba chị của chương trình tập thuyết
trình, xem ai nói hay để chọn… Đạo diễn ta có vẻ rành sân khấu lắm, góp ý,
sửa chữa rất tận tụy. Cho nên mấy chị phụ nữ im phăng phắc, nghe răm rắp
anh đạo diễn Việt kiều.
Nhưng dấu ấn tài tình của anh là... đặt tên cho dự án.
Thật tuyệt cú mèo!
Trước đây, khi viết dự án,chúng tôi thường đặt tên thật văn, thật bài
bản như: nâng cao năng lực, thúc đẩy học tập, phát triển..
Anh Thịnh đề nghị :
- Sao ta không chọn cái tên Chị Hai, vừa thấy, đó là hoạt động dành
cho phụ nữ, vừa thân, vừa gần và rất Nam bộ.
Dự án có tên Chị 2 từ đó! Hai chữ rất Nam bộ, dân giã của anh Việt
kiều thứ thiệt, một đại gia trông rất bụi đời. Cũng nhờ vậy, mà chúng tôi
đoạt được giải một trăm triệu đồng trong cuộc đua tài này.
Cám ơn anh Hai nhiều nhiều nhen!
Tác giả: Phạm Thanh Vân
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Anh Hai Thịnh Nguyễn- “Đại gia” bụi đời của chúng tôi!
Mr. Thinh Nguyen, our “brother”!
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Brother

Grand Prize - Best story by an NPO

-

-

Oh my God! Is he an American-Vietnamese? He looks like a street
man, not an American-Vietnamese guy.
What is a truly American-Vietnamese guy?
A “typical” American-Vietnamese guy is fashionable, has a fist
full of US dollars, dines in luxurious restaurants, is surrounded
by relatives, and stays in hotels. He comes back to the homeland to
start a business, and hires his relatives to work in his company and
pays them in dollars.
But Mr. Thinh, he is a world apart from the others!

When we first met Mr. Thinh, he was volunteering to help the Tinh
Than program to compete for funding in the Narrow the Gap Community
Fund. At first, everyone was curious about his background and his expertise.
People had heard that he worked in the business field but also did charity
work for programs in the Mekong Delta. People thought that he may be
wealthy.
This American-Vietnamese guy is very busy and always in a hurry,
he comes and goes quickly. He doesn’t drive a car to work; he uses fast taxis
or motorbikes. When he speaks, he never uses English words to replace
Vietnamese vocabulary (such as “OK”).
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When he works with us, he persistantly takes notes through out the
meeting. He has ideas for English and Vietnamese brochures.Because we
had a short time to work together, we made some mistakes so we had to fix
them afterwards.
He also served as “director” and helped choose the best of the
three MCs, who rehearsed for the program. He is professional in staging
events, developing ideas, and fixing mistakes.The MC diligently followed the
“American-Vietnamese director’s” instructions; however, his greatest impact
was coming up with a name for the program.
It was so wonderful! Previously, when we planned projects, we
usually chose serious names such as: building capacity, promoting learning,
development, etc. However, he suggested, “Why don’t you call the project
“Sister” (Chi Hai). It is a recognizable name for women activities and is
familiar to Southern people.”
From then on, the project was called “Sister” (Chi Hai) - it is only
two words, but it is purely Southern style and came from an AmericanVietnamese man, a wealthy man who looks very much like a regular
Vietnamese person.
With his help, we won one hundred millionVietnamese Dong from
the competition.
Thanks Brother (Anh Hai) very, very much!
By Phạm Thanh Vân
Manager, Tinh Than Program

18

VOLUNTEER STORY

Đưa ca trù đến với nhiều người hơn
Giải “Câu chuyện hay nhất của tình nguyện viên”

Tháng 10 năm 2012, một người bạn của tôi từ Sài Gòn ra chơi, nên
tôi đưa bạn đến một buổi biểu diễn của câu lạc bộ (CLB) Ca trù Hà Nội. CLB
là một tổ chức phi lợi nhuận nhắm đến việc truyền bá và bảo tồn ca trù, môn
nghệ thuật tuy đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại
nhưng đang đứng trên bờ vực diệt vong. Hàng tuần, các nghệ sĩ của CLB
biểu diễn trong một ngôi đình làng ở phố cổ, và rất nhiều đêm, dù chỉ có một
hoặc hai khách đến nghe, họ vẫn kiên trì biểu diễn bằng tất cả niềm đam mê
của mình. Hôm chúng tôi đến xem, số nghệ sĩ gấp rưỡi số khán giả, vậy mà
họ vẫn cống hiến hết mình, cẩn thận và nghiêm túc. Cảm phục trước tinh
thần của những người nghệ sĩ và tấm lòng của họ với văn hóa dân tộc, tôi
quyết định trở thành một tình nguyện viên của CLB.
Công việc ban đầu của tôi là dẫn chương trình bằng tiếng Anh và
tiếng Việt. Các nghệ sĩ không ai biết tiếng Anh, trong khi số lượng người đến
xem chủ yếu là khách du lịch nước ngoài. Thay vì chỉ đọc những phần lời
dẫn đã được chuẩn bị sẵn, tôi chỉnh sửa, thêm những chi tiết dễ hiểu và gần
gũi với khách quốc tế để cuốn hút họ. Vì giai điệu trong ca trù không tuân
theo định luật âm nhạc của phương Tây nên rất khó thẩm thấu, chưa kể rằng
họ còn không hiểu lời ca. Vì vậy, người dẫn chương trình cũng là người giải
thích nội dung ý nghĩa bài hát, những kĩ thuật phức tạp trong nghệ thuật ca
trù, những điều thú vị về thú chơi thanh nhã thời xưa này. Tôi đã dành rất
nhiều thời gian để đọc tài liệu về ca trù bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt,
làm sao để dịch những kĩ thuật lấy hơi “vang, rền, nền, nảy” mà các cụ đúc
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rút từ xưa, rồi những sự tích đằng sau mỗi tác phẩm, những điển cố dùng
trong văn học cổ nữa. Có những hôm đi làm về rất mệt, trời lại mưa, nhưng
tôi vẫn cố gắng có mặt, vì tôi biết CLB luôn thiếu tình nguyện viên và không
có người dẫn thì buổi diễn sẽ phải hủy. Bù lại, có khi cuối buổi, khán giả gặp
riêng tôi để cảm ơn vì đã giúp họ hiểu thêm một chút về văn hóa Việt Nam.
Ở thời đại thông tin này, phần lớn khách du lịch tìm kiếm thông
tin về nơi mình muốn đến và lên sẵn kế hoạch trước cho chuyến đi, thì việc
chỉ bán vé trước cửa và trông chờ vào may rủi từng ngày khiến vài buổi biểu
diễn phải hủy vì không có khách. Tôi tiếp tục dành thời gian để cải thiện
thông tin trên fanpage của CLB đã thành lập trên facebook, nhưng trước đây
không được chăm sóc chu đáo nên nội dung khá hỗn tạp. Tôi thu thập các
thông tin về ca trù, về nghệ sĩ Lê Thị Bạch Vân, chủ nhiệm của CLB, về các
nghệ nhân ca trù, các loại nhạc cụ dân tộc bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh
rồi đều đặn đăng lên.
Điều này dẫn tôi đến một việc lớn hơn nữa, là kết nối với các nhóm
và câu lạc bộ khác có cùng mối quan tâm để thúc đẩy hình ảnh của CLB
mình. Tôi liên hệ với nhóm Friends of Vietnam Heritage (FVH), Trung
tâm văn hóa Pháp, và một số trang web chuyên đưa tin sự kiện văn hóa
như Hanoigrapevine, các tạp chí song ngữ ở Hà Nội để chia sẻ thông tin về
CLB. Kết quả là chúng tôi có được hai buổi biểu diễn hợp tác cùng (FVH),
đăng tin lên tạp chí Vietnam Heritage của Vietnam Airlines, và bước đầu đặt
những mối quan hệ với một số nhóm hoạt động văn hóa ở thủ đô.
Sau hơn một năm làm tình nguyện viên cho CLB ca trù Hà Nội, tôi
hiểu nhiều hơn về môn nghệ thuật không được dạy trong trường lớp này, đã
biết nhớ nhung không gian cổ kính bảng lảng mùi hương trầm và tiếng hát
thanh thoát của ca nương. CLB có những buổi biểu diễn để lại ấn tượng sâu
sắc khi tâm tư của nghệ sĩ và khán giả được chuyển tải tới nhau tốt hơn và
có những hoạt động khởi sắc hơn từ những mối quan hệ mới với cơ quan
truyền thông và nhóm hoạt động văn hóa mà tôi khởi xướng và duy trì.
Tác giả: Nguyễn Hồng Vân
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“Người dẫn chương trình cũng là người giải
thích nội dung ý nghĩa bài hát, những kĩ thuật
phức tạp trong nghệ thuật ca trù, những điều
thú vị về thú chơi thanh nhã thời xưa này.”
“An MC needs to explain the content and
meaning of each song, the intricate techniques
and interesting facts of this elegant and ancient
entertainment.”
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Bring Ca Tru To
More People

Grand Prize – Best story by a Volunteer
A friend of mine from Sai Gon visited me in October 2012, during
which time I took her to a concert performed by the Ca tru Ha Noi Club. This
club is a non-profit organization aiming to promote and preserve ca trù, an
art that has been recognized by UNESCO as an intangible piece of cultural
heritage but is now facing extinction. The musicians of the club perform
a few days a week in a temple in the Old Quarter. Many nights, they have
only one or two people in the audience, yet the passion of the performances
shows their love for the music. Case in point is that when my friend and I
were there, there were more musicians than there were audience members,
but nevertheless, they still sang and performed with all their hearts and
souls. I admired their spirit and devotion to this traditional art so much that
I decided to come back and become a volunteer.
My initial task was to be an MC in both English and Vietnamese.
None of the musicians spoke English, but the majority of the audience were
foreign tourists. Instead of sticking to the prepared script, I edited and added
explanations that were familiar and understandable for foreign guests in
order to keep them engaged. Because the melodies in ca trù do not follow
the musical law of the West, it is very difficult for Western audience to fully
absorb this music; not to mention, their lack of understanding for the lyrics.
Therefore, an MC needs to explain the content and meaning of each song,
the intricate techniques and interesting facts of this elegant and ancient
entertainment.
I spent a lot of time reading materials about ca trù, both in English
and Vietnamese, in order to find ways to translate techniques handed down
by the previous masters, such as “restrained, resonant, ringing and staccato”.
Futheremore, I researched the stories behind different pieces and sought to
explain literary allusions used in age-old poems. I helped in many concerts
even though it was a very busy time for me at work, and the weather never
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seemed to cooperate. I tried to show up because I knew the club was always
short of volunteers and if there was no MC, the concert had to be canceled.
Occasionally, a member of the audience would come and thank me after the
concert for personally helping them to comprehend the Vietnamese culture
a little better.
In this socially thriving information era, most travelers search for
information and make plans for their trips in advance; thus, dependence
on selling tickets at the door and merely hoping for good luck resulted
in too many concerts getting cancelled, since no one came. I spent more
time improving the Facebook fan page, which had been created a long time
ago but had never been updated, and was, therefore, unprofessional and
uninformative. I collected information on instruments in both English and
Vietnamese, as well as information about various other topics, such as the
art of ca trù itself, Le Thi Bach Van – the club’s chairwoman, other ca trù
artists and traditional musical. I, futhermore, wrote the club’s performing
schedule, to post regularly on the fan page, so more people could find us
online and make the concert a part of their travel plan.
Afterwards, I created an even more strategic action by trying to
connect with other groups, who have the same interests and objectives. In
order to share more information about our club, I contacted the Friends
of Vietnam Heritage (FVH) – an educational group, L’espace – the French
cultural center, Hanoigrapevine – a website promoting cultural events,
and bilingual magazines. As a result, we co-organized two concerts with
FVH, had our club included in the listings of Vietnam Heritage – the inflight magazine of Vietnam Airlines, and made the first step in establishing
relationships with other cultural groups in Hanoi.
After more than a year of volunteering for the Ca tru Ha Noi Club,
I knew a lot more information about the art that I never had a chance to
learn in school. I grew to miss the antique temples filled with the fragrance
of incense and the pure sounds of ca trù music. The club has had more
successful performances, as both the musicians and the audience are better
able to convey their thoughts and feelings to each other.The connections
that I started and have maintained have also allowed for the implementation
of a large variety of activities in conjunction with both media agencies and
cultural groups.
					
By Nguyễn Hồng Vân
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Câu chuyện
tình nguyện viên
Giải “Nuôi Dưỡng”

Trong ánh mắt ai đó, ta chợt thấy chính mình…
Trong tim mình, chợt nhận ra có nhiều bóng hình của ai đó

Trong trăm ngàn câu chuyện về những người tình nguyện viên, tôi
yêu nhất là câu chuyện của chính mình. Bởi vì đó là câu chuyện có đầy đủ
nhất những người đã là một phần của cuộc đời tôi, những người đã đồng
hành cùng tôi trên từng chặng đường. Câu chuyện đó đan xen tổng hoà tất
cả những khoảnh khắc, lời nói và tình cảm của nhiều những tình nguyện
viên xung quanh tôi.
Câu chuyện của tôi có em, người “trợ lý của tình nguyện viên chuyên
môn” đầu tiên. Phân công giữa chúng tôi rất đơn giản, tôi sẽ đặt câu hỏi, em
là người trả lời. Khi có câu trả lời, em là người thực hiện, tôi là người phản
biện, rồi cả hai cùng chung tay sửa chữa lại những gì đã làm trước khi đến
deadline cuối cùng. Sau mỗi dự án làm cùng nhau, em và tôi dành nhiều
thời gian để suy ngẫm và thảo luận để cải thiện công việc tình nguyện của
mình cả về mặt “chuyên môn” lẫn mặt “trách nhiệm”. Sau một năm với 4 dự
án làm cùng nhau, bây giờ em là một trong hai điều phối viên của dự án Bản
Đồ Tiếp Cận.
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Câu chuyện của tôi còn có một cô gái “siêu dễ thương”. Bởi vì em
luôn chất đầy trong cuộc sống của mình những điều “siêu dễ thương”: những
người bạn “siêu dễ thương”, những món đồ handmade “siêu dễ thương”,
những ý tưởng “siêu dễ thương”,…Cái “siêu dễ thương” của em là cái bình
dị, là cái tâm tình em dành cho tất cả những gì xung quanh em. Sự hiện diện
của em làm cho cuộc sống trở thành cái “siêu dễ thương”.
Tôi thích cách em gom góp từng khoảnh khắc, từng nhân vật, từng
ý tưởng để làm đẹp cuộc sống này. Tôi “hợp tác” với em vì tôi muốn được
bên cạnh em, được thực hiện cùng em một ước mơ nhỏ của em – xây dựng
mạng xã hội cho Trung Tâm LIN. Em và tôi là một team, em kiêm luôn “trợ
lý” riêng của tôi và chính em điều hành hết công việc một cách chủ động. Tôi
đã ngập ngừng ở những ngày cuối, nhưng em thì vẫn bước đến cùng. Bây
giờ, em là nhân viên chính thức của Trung Tâm LIN – một trong những nơi
“siêu dễ thương” nhất quả đất này.
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Tôi cũng được nghe câu chuyện của mình qua sự trưởng thành của
người “trợ lý” thứ ba. Chuyện là những kỷ niệm và những bài học dẫu có
khắc cốt ghi tâm vẫn có lúc “lỡ” quên; khi ấy, chính em nhắc tôi nhớ lại
những câu chuyện của chính mình. Những ngày cao điểm của dự án trước
đây, tôi đã động viên em. Và trong thời khắc khó khăn của hiện tại, chính
em truyền cảm hứng cho tôi bằng chính lời ngày xưa tôi nói. Và đó là lúc tôi
cảm nhận được niềm tin của tình người.
Rồi trong câu chuyện này, có một lần tôi bỗng thấy mình quá nhỏ
bé trước những vấn đề của xã hội. Tôi trải phút yếu lòng này với những sinh
viên của mình, để có đủ sự mạnh mẽ khi quyết định lập một Nhóm Những
Tình Nguyện Viên Chuyên Môn lĩnh vực Truyền Thông Kỹ Thuật Số. Có 15
sinh viên nhanh tay nhất đã gia nhập nhóm, các bạn đặt tên nhóm theo biệt
danh của tôi: Biệt Đội Cọp Giấy.
Chúng tôi đã hành động, ngay và liền. 11 bạn và 7 tổ chức đã được
kết nối. Chúng tôi ngồi lại bên nhau, để câu chuyện về “chuyên môn” và
“trách nhiệm” được chia sẻ. Chúng tôi vẫn mong gặp lại nhau đông đủ mỗi
tháng, và sớm mở rộng để được có thêm nhiều người bạn trẻ nữa được tham
gia.
Tôi không thể có đủ tay để chạm vào mọi nơi trên thế giới, nhưng
được đồng hành cùng các thế hệ tình nguyện viên trẻ, thế giới của tôi rộng
thênh thang và nhiều những cung bậc màu sắc khác nhau. Tôi sống, và cuộc
sống là một câu chuyện dài.
Và hành trình của tôi còn dài lắm nên câu chuyện vẫn chỉ mới bắt
đầu… Ngày hôm nay, tôi vừa gặp được người “trợ lý” thứ tư…
Tác giả: Phạm Thanh Thúy Vy
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Story Of A Volunteer

Most Nurturing Volunteer

In someone’s eyes, we suddenly see ourselves…
In our hearts, we suddenly realize there are reflections of others within us..

Among thousands of volunteers’ stories, I love my own the most.
This is because my story includes all the people that are key parts of my life,
all the people who have been with me for key stages in my life. It is a mix of
moments, words and shared love with all of the volunteers around me.
My story has her – “the first assistant of skilled volunteer”. Our tasks
are simply divided: I pose questions, and she answers. Once she comes up
with a response, she implements the task, and I criticize her work. After that,
we fix any problems together before the final deadline. After each project, we
spend a lot of time reflecting and discussing the results in order to improve
our volunteering work and to become more professional and responsible.
After four projects in a one-year period, she has become one of the two
coordinators of the Accessibility Map project.

27

CÂU CHUYỆN TÌNH NGUYỆN

My story also has a “super cute” girl. She is called that because she
always fills her life with “super cute” things: “super cute” friends, “super cute”
handmade stuffs, “super cute” ideas… Her “super cuteness” is her simplicity,
and her big heart for everyone around her. Her existence makes life “super
cute.” I like the way she collects every single moment, character and idea to
better this world. The reason why I “cooperate” with her is that I want to stay
by her side helping to make her little dream come true – building a social
network for LIN. She and I make a team; she is also my personal “assistant”
who actively runs most of the work. I had my doubts during the last few
days, but she went all the way. Now, she has become an official employee of
LIN – one of the most “super cute” places in the world.
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I also remember my story through the maturity of my third
“assistant”. There are memories and lessons that, although engraved in my
heart, can be “accidentally” forgotten sometimes. She is the one who helps
me remember. In days of pressure, I encourage her. And for present troubles,
she is the one who inspires me with the words I once gave her. And that is
when I feel real faith in humanity.
In this story, there was a time when I felt too small to face the
community’s issues. I shared these concerns with my students to help gain
enough strength and to create a group of volunteers specialized in digital
communications. The first 15 students to sign up have joined the team, which
they named after my nickname: Biệt Đội Cọp Giấy (Paper Tiger Team)
We acted promptly. 11 students and 7 organizations have been
connected. We take time to sit back and share our stories about “work” and
“responsibility”. We still hope to see each person in the group every month,
and we hope that more young volunteers will join us.
I do not have enough hands to reach out to every place in the world.
However, due to the chance I got to work with young volunteers, my world
has become more “borderless”, filled with different shades of color. I live my
life, and life is a long story.
And because I still have a long journey to go, my story has just
begun…
Today, I have just met the fourth “assistant”…
By Phạm Thanh Thúy Vy
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Hiểu đã, rồi hãy giúp

Giải “Biết Lắng Nghe”

Khi biết tôi học chuyên ngành Xã hội học, phần lớn mọi người đều
thắc mắc, với một tấm bằng như thế tôi sẽ làm gì. Trước khi ra trường, tôi
cũng không tự trả lời được câu hỏi này, chỉ biết rằng với những kĩ năng
nghiên cứu đã được học, tôi muốn thu thập những câu chuyện từ nhiều
nhóm người khác nhau trong xã hội, để rồi từ đó có được một bức tranh lớn
hơn về những người xung quanh mình.
Tôi làm tình nguyện viên ở Bloom Microventures, một doanh
nghiệp xã hội kết hợp giữa tín dụng vi mô và du lịch vì cộng đồng. Hàng
tuần đến vùng dự án để thu thập tin tức về những người vay, là các chị các
cô nông dân đang dùng vốn được cấp để đầu tư vào một hoạt động nông
nghiệp. Mang tiếng là người Hà Nội, rất nhiều khi, tôi thấy khó khăn khi
loay hoay để phá vỡ những rào cản giữa tôi và họ. Người thành phố - người
nông thôn, người Kinh – người dân tộc thiểu số, người có học – người thất
học. Họ nhìn thấy những ranh giới của sự khác biệt giữa chúng tôi và rụt lại.
Họ xấu hổ khi có một cô trí thức từ thủ đô về nhìn thấy nhà cửa mình tuềnh
toàng, con cái mình lem luốc, còn bản thân mình vừa bị chồng đánh tím tái
mặt mày.
Tôi cũng nhìn thấy những ranh giới ấy, và tôi thấy mình thật vụng
về. Y như khi tôi học cấp ba, đi tình nguyện một trung tâm bảo trợ xã hội,
trong đó có các bạn là trẻ đường phố, trẻ mồ côi, có bạn ở đó vì đã từng
phạm tội. Còn tôi, một con bé lớp 10 từ bé lớn lên ở thành phố, luôn là con
ngoan trò giỏi. Tôi vẫn nhớ mình đã cảm thấy lạc lõng vô cùng giữa những
người bạn cũng xấp xỉ tuổi mình nhưng đã có tuổi thơ, lối sống và phong
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thái hoàn toàn khác. Tôi đã cẩn thận bỏ hết hoa tai, nhẫn bạc, những thứ có
thể khiến tôi khác với các bạn ở nhà. Nhưng còn cách ăn nói, những cử chỉ
của tôi, những điều tôi biết và không biết. Đấy là lần đầu tiên tôi nhận ra
chạm vào những người khác mình khó đến thế nào.
Khi tôi ngồi nghe những người phụ nữ mới chỉ mười tám, đôi mươi,
nói về chuyện đàn gà nuôi để bán Tết đang bị dịch, chuyện lo tiền cho ông
bố chồng đang ốm, trong khi tay cắp đứa con nhỏ mũi dãi lòng thòng, tay
liên tục băm rau cho lợn, tôi không biết nói gì cả, và bỗng dưng thấy thế giới
mình vẫn biết bỗng bé nhỏ làm sao.
Nếu không phải làm tình nguyện, cuộc sống của tôi sẽ chỉ bó hẹp
trong việc gặp gỡ những người giống mình, sơ mi công sở, cuối tuần café,
nói những chuyện chúng tôi đọc được trên tạp chí và nghe những bản nhạc
đang thịnh hành. Nhưng vì tôi đã đi, và đã cho phép mình bứt ra khỏi cái
bong bóng bao quanh mình, tôi nhận ra rằng để hiểu những người khác mình
thật khó.
Nhưng tôi muốn hiểu, và tin rằng cứ kiên trì lắng nghe thì sẽ có
lúc tôi hiểu được. Để làm gì cho ai đó, dù là với thiện tâm thế nào, thì cũng
phải hiểu họ đã. Rất nhiều khi chúng ta tuyên bố rằng mình đang giúp đỡ
người khác, nhưng thật ra chúng ta chỉ dựa vào những gì mình biết về họ,
chứ không chú tâm xem họ thật sự cần gì. Với cá nhân hay tổ chức cũng vậy,
nếu không xuất phát từ việc hiểu nhu cầu của người hưởng lợi thì dù chương
trình có thiết kế công phu thế nào cũng khó thành công.  
Sau những lần đi thu thập thông tin như vậy, tôi viết những câu
chuyện nhỏ về các chị, các cô, tiền bỏ ra mua gà vịt thì sau một tháng, hai
tháng gà vịt đã lớn lên, cho lợi nhuận thế nào. Những thông tin ấy được chia
sẻ với nhóm dự án và các nhà tài trợ, rất nhiều trong số đó là người nước
ngoài. Nhiều người cảm thấy nhờ đọc những dòng miêu tả của tôi mà họ gần
gũi với những người nông dân Việt Nam hơn.
Còn tôi, bây giờ tôi nói chuyện được về gà như một nông dân đích
thực, và thấy thế giới của mình đã lớn lên một chút.
Tác giả: Nguyễn Hồng Vân
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Let Us Start From
Good Understanding
Best Listener

Upon hearing that I study Sociology, many people ask what I would
do with such a degree. Before I graduated, I could not answer this question
myself; I was only vaguely aware that with the skills I learned, I wanted to
collect personal stories from many different groups of people and use those
little fragments to draw a bigger picture of people living around me.
I volunteered for Bloom Microventures, a social enterprise, which
combines microcredit with community tourism. Every week, I went to the
project site to collect information about the borrowers,women using loans
provided by the project to invest in agricultural activities. As a native of
Hanoi, I often struggled to break through the barriers between us. Urban
vs rural, Kinh vs ethnic minority, educated vs uneducated. They saw the
differences between us and withdrew. They felt ashamed when a young
intellectual from the capital came and saw their messy houses, their soiled
children, and their faces swollen after being beaten by their husbands.
I saw those barriers too, and I found myself clumsy. It was very much
like when I was in high school and I volunteered in a group that helped in
a Social Center. There were street children, orphans, and even delinquents.
And me, I was in grade 10, born and raised in the city, and was always a good
child and student. I still remembered how I felt very out of place among
peers who were around my age, but who had very different childhoods,
lifestyle and attitudes than my own. I made sure to take off all my earrings
and silver rings, things that could make me more isolated. Yet my manners,
my behavior, things I knew and things I did not know still existed, and I
could not simply stop doing them. That was the first time I realized how hard
it is to really touch someone from such a different background.
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As I listened to women, who were only eighteen or twenty years old,
talking about how the chickens they were raising to sell for Tet (Lunar New
Year) had been infected by a widespread disease, how they were worried
about lacking cash to buy medicine for a father in law, while holding a baby
with a runny nose in one arm and chopping vegetables for their pigs with the
other, I was speechless, and suddenly realized how small and sheltered my
world is.
Had it not been for volunteering, I would still be surrounded by
people just like me; those who wear office suits, hang out in cafés on the
weekend, talk about stuff we read in magazines and listen to top ten songs.
But, because I allowed myself to venture out of that bubble, I realized how
difficult it is to understand, appreciate, and relate to people so different from
myself.
But I want to understand them, and I believe that as long as I listen
intently, someday I will. To do something for someone else, no matter how
kind our intention is, we must first understand them. Many times we claim
that we are helping someone, but our actions are solely based on what we
have assumed about them, rather than really paying attention to what they
need. For an individual as well as an organization, if we do not start by
seeking to understand the needs of our beneficiaries, then no matter how
painstaking the project design is, it is hard to deliver a successful project.
After those trips, I wrote up short stories from the information
I collected, how the chickens and ducks bought with the microloans had
grown after one month, two months, and how the women had made a profit
from their business. Those stories were shared with the rest of the project
team and donors, many of whom were foreign supporters. Many felt closer
to the Vietnamese farmers thanks to reading my descriptions.
As for myself, I can now talk about chickens like a real farmer, and
my world, though still sheltered, has expanded a little bit.
By Nguyễn Hồng Vân
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Tình nguyện Tiếp duyên theo cách của mình
Giải “Truyền Cảm Hứng”

Tình là tình cảm, nguyện là tự nguyện. Theo tôi, tình nguyện là việc
tự nguyện làm một điều gì đó với tình cảm của mình trong đó. Người ta
hay gọi “tình nguyện” gắn liền với “công việc” có lẽ là để nhấn mạnh tính
nghiêm túc & cam kết với công việc mình tự nguyện nhận lấy. Song với tôi,
“tình nguyện” là niềm vui và là một đặc ân nhiều hơn phạm vi “công việc”.
Tôi nghĩ “tình nguyện” là lựa chọn nhưng cũng là một cái duyên. Trên hết,
đó là một cái duyên tốt, duyên lành không phân biệt già trẻ, lớn bé, địa vị,
kiến thức.
Tùy theo năng lực, hoàn cảnh và sở thích của bản thân mà người ta
có thể tiếp duyên theo cách riêng của mình. Tình nguyện không nhất thiết
chỉ dành cho người trẻ - đối tượng giàu nhiệt huyết và có nhiều thời gian
cống hiến cho công việc xã hội nhất, tình nguyện cũng không nhất thiết chỉ
dừng lại ở những công việc mang tính phong trào hay thể chất. Đã là góp thì
có đủ mọi cách bạn có thể tham gia, chuyên môn, miễn là trong đó có tình
cảm chân thành với công việc bạn đang hỗ trợ. Vì vậy, không cần phải đợi
bạn có rất nhiều thời gian, không cần đợi bạn có rất nhiều tiền, không cần
đợi bạn phải có rất nhiều…cái gì đó mà bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu tình
nguyện ngay nếu bạn đã nghe đến cụm từ “tình nguyện viên chuyên môn”.
Lần đầu tiên tham gia làm “tình nguyện viên chuyên môn” của tôi
là tham gia làm điều phối viên và lên kế hoạch tổ chức Giải bóng đá Cộng
đồng Cúp Hy Vọng của nhóm 5gio sang. Bắt đầu từ sự ấn tượng với ý nghĩa
mà chương trình khởi xướng: xây dựng lòng tự tin cho trẻ qua cơ hội được
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vui chơi & tỏa sáng trên sân cỏ, tôi và một người bạn thân lần mò tìm đến
những người chủ nhiệm dự án. Nhóm nòng cốt tổ chức chương trình khi đó
có khoảng năm người, mỗi người một nhiệm vụ chuyên môn cùng chuẩn
bị cho một giải đấu mới khi cúp Hy Vọng đã bước sang năm thứ ba. Kỹ
năng và công việc hằng ngày của tôi ở bộ phận Lên kế hoạch truyền thông
trong lĩnh vực sáng tạo có đất dụng võ, trong một “project” mới mẻ. Tuy
là chương trình xã hội nhưng không vì thế mà yêu cầu đối với tính chuyên
nghiệp bị giảm theo. Từ việc lên ý tưởng chủ đạo về thông điệp và hình ảnh
cho giải, kịch bản tổ chức chương trình đến kế hoạch tuyển tình nguyện viên
tại sân đều nằm trong danh sách công việc chuẩn bị. Điều phối viên là người
sắp xếp nhưng quan trọng hơn là lôi kéo được nhiều bạn khác cùng góp sức.
Càng gần đến giải, không khí chuẩn bị lại càng rộn rịp. Nhiều khi
chúng tôi tranh luận về nội dung thư mời, bố cục backdrop còn quyết liệt
không kém những buổi động não sáng tạo tại các văn phòng công ty quảng
cáo. Nếu trong một công ty quảng cáo có bao nhiêu bộ phận thì bước ra 5gio
sang, tôi cũng ứng dụng bấy nhiêu quy trình vào sân. Người lên kế hoạch đi
đấu thầu giờ đối diện với các doanh nghiệp để xin tài trợ. Người làm sáng
tạo nay được thử sức với thiết kế áo mũ, thư mời và các vật phẩm truyền
thông. Người chạy sự kiện nay lo tiếp quản đội bóng và các khách mời,
điều phối các tình huống diễn ra bất ngờ tại sân, phân bổ nhân sự. Thậm chí
chúng tôi còn tập liên hệ báo chí và xây dựng câu chuyện truyền thông để
gây dựng nhận biết cho chương trình rộng rãi hơn. Gương mặt hãnh diện,
ứng xử tự tin của các em trên sân khi giao lưu với các bạn và các nhà tài trợ
ít nhiều cũng đã phản ánh sự chuyên nghiệp và nỗ lực nghiêm túc mà ban tổ
chức dành cho chương trình.
Thành công của Cúp Hy Vọng, thành công của 5gio sang và cũng
là thành công của người điều phối viên như tôi là ở chỗ gắn kết được nhiều
người có đam mê cộng đồng bằng chính khả năng chuyên môn của họ. Tuy
không ai bảo ai nhưng mỗi người đến với Cúp Hy Vọng và 5gio sang mùa
hè ấy đều tự nhủ hẹn gặp lại vào mùa hè năm sau, khi trở lại sẽ mang đến
sân thêm nhiều gương mặt mới, quyết tâm mới. Hẹn 5gio sang mùa hè năm
sau, nhé!
Tác giả: Hà Thị Thu Ngân
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Tác giả (hàng trước, đầu tiên từ trái qua) và các tình
nguyện viên của 5gio sang tại lễ khai mạc Hope Cup
The author (front row, first from left) and 5gio sang
volunteers at Hope Cup Opening Ceremony
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Volunteerism – Devoting To
Your Destiny In Your Own Way
Most Inspiring Volunteer

In Vietnamese, volunteerism is comprised of two expressive words,
Tình – “emotional feelings” and Nguyện –“Devotion”. To me, volunteerism
is doing meaningful work with full-hearted devotion. The phrase “voluntary
work” comprises of “work” to emphasize the seriousness and commitment
in carrying out assigned tasks. However, from deep inside me, volunteerism
means happiness and reward, rather than just ordinary work. I believe
volunteerism is an opportunity as well as a destiny in life. Moreover, it can be
either a positive choice or a blissful coincidence for anyone, without regard
to age, status, or wealth.
Depending on personal ability, background and interest, one can
approach this blissful opportunity in his or her own way. Volunteerism is
not only for those who are young, enthusiastic and flexibly available for
social welfare activities, nor is it limited to working in a trendy field or doing
physical work. There are many ways to participate and practice volunteerism
as long as you have a truly sincere devotion towards your voluntary work. To
be a volunteer, you don’t need to wait to have spare time available or for your
financial situation to improve; there is no need to wait for anything, you can
quickly begin your volunteer work whenever you hear the phrase “skilled
volunteers”.
My first skilled volunteer experience was as Coordinator and Event
Planner for the “Community Football League Hope Cup,” an event sponsored
by an organization known as 5gio sang (5 am). Impressed with the program’s
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mission: “Building confident attitudes for children through funny games and
shining moments on football fields,” my close friend and I arranged to meet
with the project’s leaders. At that time, there were just 5 people in the core
team organizing the event. Each team member had a different specialized
task to prepare for a new football league going into the third season. I had a
chance to utilize and apply my skills working in the Communication Strategy
Department, the creative arm of this totally new project. Volunteering in a
social program does not mean that professional standards and requirements
will be reduced in any way. The Project Coordinator is in charge of planning,
but equally important is his or her task to inspire others to give their best
effort. Tasks included were developing ideas for league slogans and images,
event scripts, and recruitment plans for on-field volunteers.
The closer we came to the time for the football league to begin, the
more exciting the preparation atmosphere became. Our discussions about
a letter’s content or backdrop layout were no less enthusiastic and engaging
than brainstorming meetings at any advertising agency’s office. The process
and procedures we applied to this event at 5gio sang were the same as the
ones we would apply to our work at an advertising agency. The Bidder
then contacted businesses and organizations seeking event sponsors. The
Creator applied his skills designing clothes, writing invitation letters and
developing communication items. Event Coordinators were responsible
for football teams, guests, coordinating, resolving unexpected incidents as
well as managing human resources. We even practiced contacting the media
and creating communication stories to raise a high level of public awareness
about the program. The proud faces and confident attitudes of the children
on the field when approached by the sponsors and the public, reflected the
professionalism and serious efforts made by the event organizing committee.
The success of Hope Cup, the success of 5gio sang’s work and the
event coordinators, including myself, were achieved by convincing many
passionate people in the community to apply their skills to the project. The
Hope Cup participants from 5gio sang this summer excitedly promised that
they will see each other again next summer and bring with them determined
new faces. See you all at 5gio sang next summer morning!
		
			
By Hà Thị Thu Ngân
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Tình nguyện viên
“Chuyên-Môn-Nghiệp-Dư”

Giải do Ban Giám Khảo bình chọn

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa, năng động
bậc nhất của cả nước. Nhưng không phải bất cứ người Sài Gòn nào cũng
năng động như người ta vẫn nghĩ. Hồi đó, tính tình tôi nhút nhát như một
đứa con gái, nào có biết tình nguyện viên là gì. Rồi một luồng gió đưa tôi đến
với ngành Công tác xã hội, đến với các tổ chức thiện nguyện và một trong số
đó là Nhóm Công tác xã hội Một Ngày Mới. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ,
dần dần tôi quen với công việc của mình, cho đến một ngày tôi phát hiện ra:
“Ồ! Mình là tình nguyện viên ‘chuyên-môn-nghiệp-dư’”.
Tôi không dám nhận là mình có chuyên môn, vì tôi chưa từng được
đào tạo qua trường lớp chính quy nào về lĩnh vực mà tôi đảm nhiệm. Cái
duyên tình cờ đến khi người thiết kế quảng cáo - truyền thông của nhóm
chọn con đường khác để lập nghiệp. Một Ngày Mới như thiếu đi một đôi
bàn tay tài hoa với một bộ óc sáng tạo. Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi được kêu
gọi trở thành tình nguyện viên của nhóm. Tôi quyết định tham gia sau gần
một tuần suy nghĩ, bởi “Các anh chị chọn em vì em có năng lực, không phải
vì nhóm thiếu người.” Câu nói của chị điều phối tình nguyện viên khiến tôi
hết sức cảm động, từ trước đến giờ chưa ai nói với tôi như vậy cả. Khi đó hai
chị em đang ngồi trên vỉa hè và cuộc đời tôi chính thức chuyển sang chương
mới.
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Từng ngày từng tháng trôi qua, tôi làm những công việc thầm lặng.
Thầm lặng nhận nhiệm vụ, thầm lặng thể hiện, thầm lặng học hỏi. Tôi tự
bóc vỏ mình hằng ngày để không còn run ngại khi đứng trước đám đông,
để Nâng Bước Tuổi Thơ với nhiều bài học kỹ năng sống, để mở lòng yêu
thương nhiều hơn và để trở thành “người Sài Gòn năng động”. Tôi trân quý
những tình cảm mà các anh chị dành cho, để thêm động lực giúp tôi bước
tiếp những tháng ngày tình nguyện.
Một ngày nọ, tôi được giao nhiệm vụ làm một đoạn video clip giới
thiệu nhóm, mừng ngày nhóm tròn 1 tuổi, trong clip có cả tiếng Anh và
tiếng Việt. Một nhiệm vụ mới lạ đối với tôi. Tôi biết làm clip chỉ vì yêu
thích và tìm theo học một người bạn giỏi hơn, nhưng tôi chưa từng nghĩ
mình sẽ làm vì có “đơn đặt hàng” nào đó. Qua những ngày lăn lộn với phần
mềm, hình ảnh, âm thanh,… tôi đã sáng tạo một “sản phẩm” như ý “khách
hàng” và tự mãn nhãn khi chiêm ngưỡng thành quả của mình. Một niềm vui
sướng, hạnh phúc khó tả.
Tôi nhận thấy các anh chị, thầy cô, những người đi trước khi xem
đoạn clip đều ánh lên một niềm vui, một niềm tin trong mắt. Vui vì nội
dung truyền tải và tin vào một ngày mai tươi sáng sẽ đến với nhóm, đến với
các đối tượng thụ hưởng từ những gì nhóm nỗ lực mỗi ngày. Trong clip có
đoạn mặt trời lặn và mặt trời mọc ngay sau đó như xua đi bóng tối của sự
khó khăn, của việc lang thang nay đây mai đó,… Cuối đoạn clip là tinh thần
phấn khởi trong những việc nhóm làm, niềm vui nở rộ trên môi từng đứa
trẻ, đúng như sứ mệnh mà nhóm thực hiện. Tất cả những điều đó đã mang
lại không khí hân hoan cho buổi tiệc.
		
Tiếp nối thành công của lần đầu tiên, tôi liên tục đảm nhận nhiều
nhiệm vụ tương tự như thiết kế poster sự kiện, làm clip mừng sinh nhật lần
thứ hai,… Tôi đặt tình cảm vào từng sản phẩm mình thực hiện. Đó là cách
tôi đáp trả tình cảm đã được nhận. Trong một tập thể, mọi người đến với
nhau bằng tình cảm là một chất liệu rất tốt để xây dựng tình đoàn kết. Chính
vì vậy, Một Ngày Mới luôn tràn ngập nụ cười và sự chia sẻ.
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lê Vũ
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“Cho đến ngày hôm nay, điều mà tôi tâm đắc nhất từ công
việc tình nguyện là những kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực
mà tôi trải nghiệm.”
“The most valued achievement I have gained from volunteer
work so far is the experience I acquired doing the various
activities.”
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An
“Amateur” Skilled Volunteer
Judges’ Choice Award

I was born and raised in Saigon, which is the most prosperous and
dynamic city in Vietnam. Yet, not all the Saigon people are as dynamic as
what they are known for. I used to be very shy girl and had no idea about
volunteerism. Then, by chance I discovered community service for charities,
one of which is A New Day Social Group. From the very first moment,
despite my lack of experience, I gradually grew accustomed to social work.
One day came a revelation: “Oh, I am an “amateur” skilled volunteer.”
As I have never officially been trained in this area, I cannot claim
to be an expert in the field that I am currently in charge of. The opportunity
came to me when the communication and media designer of A New Day
resigned. The organization was in need of new talent and innovation. I was
invited to fill this vacancy as a skilled volunteer. I made up my mind to do it
after considering it for a week. I will never forget what they said to me: “It’s
you, not because we need to recruit a new member, but because you are the
right person!” I was so moved. No one had ever motivated me like that. Since
that unforgettable moment when we were resting by the sidewalk, my life
has turned a new page. Day by day, I “quietly” finish my tasks, “quietly” get
new assignments, “quietly” perform, and “quietly” study. Each day I improve
myself to be more confident in front of crowds, to be more mature, to open
my heart, and to be an authentic “dynamic Saigonese”. I cherish the love they
give to me; it is the source of the motivation that helpsput me firmly on the
volunteering path.
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One day I was delegated to make a bilingual English/Vietnamese
video clip to celebrate the group’s first birthday. It was such a new task! I had
previously made a few improvisational video clips in an effort to gain more
experience, but I never thought I would be expected to make an important
one like this. After many days struggling with software, pictures, and sound,
I finally completed the task and took great pride in developing a “product”
that satisfied the “customer’s” needs! When it was presented, I could see the
light of happiness and indescribable relief in their eyes. They were happy
because of the inspirational content in the clip and because of a certain belief
in a brighter day for our group and for the beneficiaries of our work. In the
video clip, we could see the Sunset, and right after that the Sunrise with a
beautiful illumination symbolizing the defeat of darkness and the wandering
life of disadvantaged people. The last image in the footage represents the
happiness of our group, the happiness expressed in the children’s smiles and
the mission to which we are committed. All of these things brought delight
to our birthday party.
Continuing on the video clip’s sucess, I am in charge of similar tasks
such as designing event posters, making video clips to celebrate the second
birthday, and so on. I put my love in every piece of work that is what I do to
pay back the love I have received. In a team, love is an ideal glue which sticks
each individual together and it is the reason why A New Day is always full of
smiles and sharing.
The most valued achievement I have gained from volunteer work
so far is the experience I acquired doing the various activities. Thanks to
A New Day, I have tons of opportunities to improve myself. I am happy to
dedicate my time and effort. If I could go back in time, I would have become
an “amateur” skilled volunteer much earlier in my life.
By Nguyễn Hoàng Lê Vũ

43

CÂU CHUYỆN TÌNH NGUYỆN

Tấm lòng của cô Bente
Giải Khuyến khích

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi…” Những câu hát mà anh chị em trong Tổ chức Cộng đồng
điếc câm TP.HCM (DCOH) chúng tôi cùng nhau diễn lại bằng ngôn ngữ kí
hiệu tại vòng tài trợ cộng đồng Rút ngắn khoảng cách 2012 vẫn còn in đậm
trong tâm trí tôi. Đó là lần đầu tiên tôi có cơ hội được trình bày một dự án
trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình
của cô Bente Sternberg – người thầy, người chị mà tôi vô cùng biết ơn.
Cô Bente là một chuyên gia đào tạo và cố vấn. LIN đã giúp kết nối
cô với tổ chức của chúng tôi để tư vấn cách trình bày dự án giúp phụ nữ điếc
câm phòng chống bạo hành gia đình tại vòng tài trợ Cộng đồng Rút ngắn
khoảng cách. Nếu thành công, nhóm DCOH của chúng tôi sẽ nhận được tài
trợ và xúc tiến dự án. Đây quả là một cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng là
một thử thách không nhỏ đối với DCOH.
Ấn tượng của tôi về cô Bente là một người phụ nữ nước ngoài, dáng
người nhỏ bé với trang phục giản dị và nụ cười thật hiền. Cô Bente đến làm
việc với chúng tôi từ ba đến bốn lần một tuần, mỗi lần ba đến bốn tiếng để
tập cho tôi cách đi đứng, nói năng để thuyết trình sao cho hiệu quả. Việc
trình bày dự án một cách ngắn gọn, dễ hiểu và lôi cuốn sự đồng tình của
người nghe thật là một nhiệm vụ mới mẻ và chẳng dễ dàng gì đối với tôi, vì
tôi mắc nhiều khuyết điểm sợ nói trước đám đông và hay nói dông dài. Cô
Bente đã tận tình lắng nghe và giúp tôi sửa đổi các khuyết điểm ấy, mặc dù
mọi giao tiếp giữa chúng tôi đều phải nhờ đến phiên dịch.
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Bên cạnh đó, cô Bente còn cố vấn cho chúng tôi cách quảng bá
nhóm DCOH và trình bày gian hàng trong ngày diễn ra sự kiện. Cô đề xuất
in logo của DCOH lên những tấm sticker nhỏ và dán lên áo từng vị khách
đến với sự kiện để gây ấn tượng tốt về nhóm. Ngoài ra, cô còn chỉ cho chúng
tôi thiết kế tờ bướm đầu tiên của nhóm, trong đó giới thiệu về dự án và hoạt
động sơ lược của nhóm. Đây thực sự là những công cụ quảng bá hữu hiệu
mà từ trước đến nay chúng tôi chưa nghĩ đến, và cũng chưa đủ khả năng
thực hiện.
Hôm diễn ra sự kiện, cô Bente đến địa điểm tổ chức từ rất sớm.
Thấy gian hàng của DCOH nằm ở vị trí không thuận tiện lắm, cô Bente đã
chủ động yêu cầu Ban tổ chức dời gian hàng của chúng tôi sang chỗ khác. Cô
cũng đích thân bày biện các sản phẩm do các em trong nhóm DCOH tự làm
tại gian hàng sao cho đẹp mắt. Cô luôn túc trực ở gian hàng DCOH để giải
đáp bất cứ thắc mắc nào của khách tham quan, cũng như trao các tờ bướm
và sticker. Có lẽ chính sự niềm nở của cô đã góp phần tạo ấn tượng đẹp về
nhóm, giúp chúng tôi có được nhiều phiếu bầu.
Các tổ chức lần lượt thuyết trình về dự án của mình để khán giả
bình chọn cho dự án mà họ thích nhất. Lúc này tôi cảm thấy lo sợ, vì các anh
chị em trong nhóm DCOH kì vọng rất nhiều vào dự án này, và tôi phải thay
mặt họ để giành lấy chiến thắng. Cô Bente hiểu tâm lý đó của tôi, cô động
viên tôi rất nhiều. Thế là tôi đứng giữa mọi người, quên hết mọi thứ xung
quanh và chỉ tập trung vào những gì tôi đã luyện tập trong suốt thời gian qua
để hoàn thành phần trình bày một cách tốt nhất có thể. Khi kết quả được
công bố, chúng tôi không ngờ là tổ chức mình lại giành được số phiếu cao
nhất với số tiền tài trợ đến 150 triệu đồng. Vậy là mọi cố gắng của tập thể
DCOH và sự tận tình của cô Bente đã được đền đáp xứng đáng.
Thời gian được làm việc chung với cô Bente tuy chỉ có hai tuần ngắn
ngủi nhưng là một trải nghiệm thật tuyệt vời đối với tôi. Cô đã giúp tôi tự
tin hơn, nâng cao kĩ năng thuyết trình và khả năng giao tiếp. Những tình
nguyện viên chuyên môn như cô thật cần thiết đối với tổ chức chúng tôi. Tôi
ước mong có thể làm việc với cô suốt đời.
Tác giả: Phạm Cao Phương Thảo
Tổ chức Cộng đồng điếc câm TP.HCM (DCOH)
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Niềm vui của cô Bente, cô Thảo và bạn Trinh khi biết DCOH
đã giành giải nhất
Bursting with joy: Ms. Bente (right) and Trinh, volunteer
translator, congratulate Ms. Thao from DCOH for winning the
first grant prize
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The Heart Of Ms. Bente

Appreciation Prize

“In life, we need to live with warm hearts. Do you know why? Just to
let the wind take it away... ” We will never forget the moment when members
from DCOH “sang” this song in sign language at the Narrow the Gap event
in 2012. This was the first time I had an opportunity to present a project in
front of a large audience, thanks to Ms. Bente Sternberg. She was my coach
and sister, and to her, I would like to give my deepest gratitude.
Ms. Bente Sternberg is a training and consulting specialist. LIN
helped her to connect with our organization to consult on the project
presentation at the Narrow the Gap Funding round. The funding would
help deaf and mute women to escape from family violence. If the project
was successful, the Deaf Community Organization of Ho Chi Minh City
(DCOH) would receive funding to carry out the project. This was not only a
great opportunity but also a significant challenge for DCOH.
Ms. Bente is a foreign woman with a tiny body, simple attire and a
gentle smile. She came to work with us three to four times a week. She spent
three to four hours each time teaching me how to walk and speak effectively
for the presentation. Presenting a project concisely and thoroughly, and
engaging the sympathy of the audience are new tasks, which are not easy for
me. I have a fear of public speaking and a tendancy to ramble too much. Ms.
Bente was a patient listener and although all communication between us had
to rely on an interpreter, she helped me to overcome my weaknesses.
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In addition, Ms. Bente also advised our team on how to promote
DCOH and designed the booth for the day of the event. She proposed
DCOH print its logo on small stickers to attach them on the clothing of each
visitor to make a memorable impression on the audience. She also showed us
how to design our first leaflet, which included the project introduction and
a summary of the group’s activities. These were really effective promotional
tools that we had not thought of and had no abilities to develop.
On the day of event, Ms. Bente arrived at the site early. After seeing
the booth of DCOH located in an inconvenient spot, she asked the organizers
to move our booth to another position. She also furnished supplies that the
DCOH team used to make the booth more beautiful. She was always on duty
at the DCOH booth to answer visitor questions, as well as give them the
leaflets and stickers. Maybe it was her warm heartedness that contributed to
the good impression of our group and helped us to get the most votes.
The organizations each presented their project, and then the
audience voted for their favorite project. I was very worried because members
of DCOH expected a lot from this project, and I had to win on their behalf.
Ms. Bente thoroughly understood my psychological state so, she gave me
words of ecouragement. I stood before the audience, focusing on what I had
practiced all this time in order to complete the presentation successfully.
When the results were announced, we were surprised our organization
had won the most votes; ultimately, receiving the 150 million Vietnamese
Dong prize. The efforts of DCOH and the devotion of Ms. Bente were well
rewarded.
Although Ms. Bente and I only worked together for two weeks, it
was a wonderful experience for me. She has helped me to feel more confident
and improve my presentation and communication skills. A professional
volunteer like Ms. Bente is a real necessity for our organization. I wish I
could work with her for a whole lifetime.
By Phạm Cao Phương Thảo
The Deaf Community Organization of Ho Chi Minh City ( DCOH )
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Brandmaker
và những điều bất ngờ

Giải Khuyến Khích

Công ty Brandmaker sẽ cùng làm việc với Ceporer Hóc Môn trong
hai tháng! Thật hay mơ ?
Đó là một sự thật đã diễn ra...
Một công ty chuyên về truyền thông và quảng bá, thường xuyên làm
việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước sẽ làm đối tác với một cơ sở xã
hội nhỏ như Ceporer để thực hiện kế hoạch truyền thông thông qua thiết kế
website. Thật là một điều không thể tin được và ngoài sức tưởng tượng của
tôi. Cho đến tận bây giờ cảm giác của tôi vẫn cứ như là giấc mơ mỗi khi nhắc
đến Brandmaker.
Tôi biết đến công ty Brandmaker trong cuộc thi “Thử tài doanh
nghiệp” do LIN tổ chức với chủ đề lập kế hoạch truyền thông qua 3 hình thức
là website, video clip, tờ rơi. Cơ sở tôi đã chọn hình thức lập website. Điều
bất ngờ đầu tiên đã đến với chúng tôi, Ceporer Hóc Môn và Brandmaker đã
cùng chọn nhau làm đối tác để làm việc chung. Đầu tiên tôi được tiếp xúc
với Ngân và Cường, những bạn trẻ năng động, nhiệt tình, vui tính nhưng
Cường thì trầm tính hơn Ngân, luôn chú ý lắng nghe trong lúc tôi nói về ý
tưởng của mình. Ngân có nói đùa với tôi là “Hôm nay tụi con được giám đốc
giao cho trọng trách cao cả là ‘chịu trách nhiệm toàn tập’ trong việc chọn
đối tác”. Tôi chợt nghĩ rằng giám đốc của Ngân sẽ là người khó chịu và khó
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tính lắm đây. Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Ngân để bàn
về việc lên thăm cơ sở để chụp hình và tìm thêm thông tin một cách cặn kẽ
dựa theo kế hoạch mà Ngân đã lập ra cùng sự hướng dẫn và đồng ý của giám
đốc. Sau chuyến đi thăm cơ sở về, Ngân ngay lập tức bắt tay vào làm việc và
sắp xếp lịch hẹn cho chúng tôi gặp giám đốc của Ngân để hiểu rõ hơn những
việc mà chúng tôi sẽ làm cùng nhau.
Các bất ngờ cứ lần lượt đến với tôi. Tại công ty Brandmaker, tôi đã
gặp Hoàng Anh, Giám đốc Truyền thông của Brandmaker, một cô gái nhỏ
con nhưng dễ thương, rất hòa nhã với nhân viên của mình. Trước buổi họp,
Hoàng Anh đã chuẩn bị các câu hỏi để nắm bắt rõ hơn về ý tưởng của cơ sở
để thực hiện kế hoạch truyền thông tốt nhất. Tôi vẫn còn nhớ câu hỏi đầu
tiên: “Cô có bộ nhận diện thương hiệu chưa ?” Khi tôi không hiểu, Hoàng
Anh giải thích đó là logo, letterhead và website của cơ sở. Tôi tự tin đưa logo
lúc bấy giờ của chúng tôi cho Hoàng Anh xem, liền nhận được “lời khen” dễ
thương: “Logo ghê quá cô ơi !!! Để con thiết kế lại logo khác chuyên nghiệp
hơn, vì nó là bộ mặt của cơ sở. Cô phải xem cơ sở của mình như là một
doanh nghiệp để có thể cạnh tranh, vì mỗi cơ sở xã hội đều phải có và biết
đối thủ cạnh tranh của mình. Cô không cạnh tranh với họ nhưng họ vẫn
luôn cạnh tranh với cô với những gì cô làm được tốt”.
Những lời nói đó tôi thấy rất đúng và đã thấm sâu trong tôi. Trong
thời gian hai tháng, chúng tôi đã hợp tác rất thoải mái và vui vẻ như người
trong gia đình, không có bất kì khoảng cách nào. Chúng tôi đã có được một
bộ nhận diện thương hiệu mới mà tôi rất hãnh diện, có thể tự lên kế hoạch
truyền thông cho cơ sở, tôi tạo được một Fanpage tren Facebook nhờ sự
giúp đỡ của Ngân, thông qua Fanpage chúng tôi đã có được nhiều bạn tình
nguyện viên tìm đến cơ sở.
Mặc dù không còn làm việc với nhau nhưng chúng tôi vẫn thường
xuyên liên lạc để hỏi bất cứ điều gì khi cần thiết, cùng tham khảo ý kiến của
nhau trong một số vấn đề. Hiện tại, Hoàng Anh đang đỡ đầu một em, Ngân
thì giới thiệu tổ chức Full Moon đỡ đầu cho hai em của cơ sở.
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Niềm vui của chị Hoàng Anh từ công ty Brandmaker
và CEPORER Hóc Môn khi nhận giải nhất chương
trình Thử tài Doanh nghiệp 2012
Ms. Hoang Anh from Brandmaker (center) shared
the joy with Ceporer Hoc Mon as their team won first
prize in LIN’s Corporate Volunteer Challenge 2012
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Brandmaker
And Surprising Things!
Appreciation Prize

Brandmaker company would work with Ceporer Hoc Mon for the
next two months! Was it real or just a dream?
And then, the dream came true…
A communication and advertising company like Brandmaker,
normally works with many important companies in Vietnam and overseas.
Yet Brandmaker offered to support Ceporer, a small social organization, in
order to implement communication strategy through website design. Having
the opportunity to work with Brandmaker has surpassed my wildest dream,
and in all honesty, I still can’t believe it.
I first learned about Brandmaker from LIN’s Corporate Volunteer
Challenge. The competition attracted skilled volunteers to help nonprofits
develop communication strategies. Our organization chose to use a website
for communication development. Ceporer Hoc Mon and Brandmaker joined
together to cooperate for this project. Our first impression of Ngan and
Cuong – two active, enthusiastic and funny young staff from Brandmaker,
was that Cuong was quieter than Ngan, he attentively listened to my ideas.
Ngan made a joke “My boss assigned us to this highly and fully appreciated
responsibility, so we had better do well to avoid punishment!” Which made
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me think that Ngan’s director must be a difficult boss. The following day, I
immediately received Ngan’s phone call to discuss our organization’s visit,
photo-shoot, and Ngan provided me with fastidious information based
on her plan and director’s instructions. After the organization visit, Ngan
quickly started to work and scheduled an appointment with her director to
get a better mutual understanding on what work we would do.
Many unexpected things have happened to me since my first time at
Bandmaker. When I first met Hoang Anh, Brandmaker’s Communications
Director, I thought she was a small, but cute and friendly girl. Before the
meeting, Hoang Anh had already prepared questions to better understand
our organization and to be able to implement the best communication
strategy possible. I still remember her first question “Do you have a brand
identity yet?”, which really confused me due to her professionally chosen
words. She then explained to me that brand identity included logos,
letterheads and websites. I responded by showing our organization’s logo to
which she adorably replied “Dear, this logo is not attractive! Let’s design a
professional logo for your organization’s identity. You have to consider your
organization as a business to be able to compete, because every organization
has competitors. You may not compete with them, but they will always be
competing with you.”
What Hoang Anh said was correct and has stuck in my memory.
Within the next two months, we had cooperated pleasantly and smoothly
without any distance. We now have an entirely new brand identity, of
which I am very proud. I can now plan a communication strategy for our
organization by myself. I have also created a Facebook fan page with Ngan’s
support to recruit more volunteers.
Although we no longer work together, we still frequently contact
each other to discuss any relevant issues. Recently, Hoang Anh has become
a godmother to a child at our organization.
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Giấc mơ của bác Phan Cử

Giải khuyến khích

Hơn 10 năm có mặt ở Việt Nam, dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt
Nam” (FFAV) tự hào khi luôn có những con người thầm lặng luôn luôn ủng
hộ và dõi theo những bước đi của chúng tôi. Họ là những tấm gương sáng
với nhiều câu chuyện đẹp xoay quanh những đóng góp cho dự án; và có một
câu chuyện của một Tình nguyện viên “đặc biệt” mà chúng tôi muốn chia sẻ
với cả các bạn, đó là câu chuyện về một người làm việc với tấm lòng “vì trẻ
thơ”.
“Tôi tình cờ làm việc với dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam”
(FFAV) cách đây vài năm. Lúc đó, tôi chỉ đến sân bóng để xem các trận đấu
bóng đá cũng chỉ vì tôi rất yêu trẻ em và muốn chụp một số bức ảnh lưu
niệm. Sau đó tôi gặp ông Anders Krystad - giám đốc FFAV khi ông đến ăn
tối tại Mandarin, nơi tôi đang làm việc. Ông nhờ tôi chụp ảnh các em nhỏ
khi các em đang đá bóng. Không một phút do dự, tôi đồng ý ngay vì tôi nghĩ
rằng nếu làm được điều gì đó có ý nghĩa cho các em nhỏ thì thật tuyệt.
Điều cảm động nhất mà tôi từng chứng kiến chính là hình ảnh của
những trẻ em khuyết tật chơi bóng đá. Những đứa trẻ khiếm thị tất nhiên là
không nhìn thấy gì, nhưng các em có thể nghe thấy tiếng chuông bên trong
quả bóng. Chúng tham gia vào trận đấu với sự nhiệt huyết và tinh thần “fair
play”. Bên cạnh đó, các em chậm phát triển cũng có được niềm vui trong
hoạt động “Bóng đá vui, vui, vui, vui”.
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Khoảnh khắc đẹp của các cầu thủ nhí được ghi lại
dưới ống kính của bác Cử
A beautiful moment captured by Uncle Cu

Sau mỗi trận bóng, tôi thường sang những bức ảnh mình chụp được
và tặng cho mỗi em một tấm. Khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn
mặt rạng rỡ của các em, tôi tự nhủ rằng mình phải làm cho các em nhiều
hơn thế nữa.
Kể từ thời gian đó, tôi luôn đồng hành với các hoạt động do FFAV
tổ chức. Tôi đã tham gia vào dự án với vai trò là một tình nguyện viên và tôi
cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được đi nhiều nơi để chụp ảnh. Người Việt
Nam có câu: “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” và bản thân tôi cũng “ăn bóng đá,
ngủ bóng đá”.
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Với mong muốn chia sẻ thông tin dự án đến nhiều đối tượng khác
nhau nhằm truyền thông, quảng bá về dự án để thu hút nhiều hơn nữa
những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho sân chơi của các em nhỏ, tôi đã sử dụng
không gian trong nhà hàng của gia đình mình để trưng bày những hình ảnh
và các sản phẩm của dự án và cũng nhờ thế, nhiều người bạn trong nước và
quốc tế đã biết đến FFAV và nhiều sự kết nối cũng được thắt chặt từ đó.
Dù ngày một lớn tuổi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại
cho các em những nụ cười hạnh phúc bất kể các em có điều kiện hay thiếu
thốn, khỏe mạnh hay khuyết tật. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của FFAV cùng
những đóng góp nhỏ nhoi của bản thân tôi sẽ kêu gọi được sự giúp đỡ từ các
nhà hảo tâm và các tổ chức khác để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện những
hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng”.
Đó là câu chuyện về bác Phan Cử, người mang lại những khoảnh
khắc đẹp và ý nghĩa nhất cho tất cả những hoạt động của FFAV; bên cạnh đó,
sự kết nối giữa bác với những tổ chức, những người bạn khác đã giúp chúng
tôi đưa được thông tin, những hình ảnh, những khoảnh khắc đó đến với tất
cả mọi người. FFAV gửi lời chân thành cảm ơn tới bác, người tình nguyện
viên đặc biệt của chúng tôi.
Tác giả: Chương trình Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV)
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The Dream Of Uncle Phan Cu

Appreciation prize

Since its founding 10 years ago, the “Football For All in Vietnam”
project (FFAV) has been proud to have people who continually support and
watch over our steps. They are great examples to strive towards, and they
share many stories about their contributions to the project. On behalf of
FFAV, we wish to share with all of you the story of a very special volunteer
who works from the heart for children.
“Coincidently, I started to work with FFAV several years ago. At that
time, I only came to watch those football matches, because I love kids and
I wanted some photos to keep. Then, I had the chance to meet Mr. Anders
Krystad – FFAV’s director – when he was having dinner at the Mandarin,
where I just so happened to be working. He asked me to take pictures of the
kids playing football. I agreed without any hesitation, because I thought it
would be wonderful to be able to do something meaningful for the children.
After each game, I often give each child a picture that I have taken.
When I see the smiles on their faces, I tell myself that I have to give them
more.
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Since then, I have always been side by side with FFAV at every
activity that they organized. I joined the project as a volunteer, and I am
extremely happy to take pictures at all their events. The Vietnamese have a
saying: “eat with football, sleep with football,” which is accurately true for
me.
The most touching scene I have ever witnessed was when I watched
the disabled children playing football. Those with vision impairment cannot
see anything but they can hear the bell inside the ball. They joined the
match with enthusiasm and “fair play” spirit. Moreover, these children who
are developmentally challenged also enjoyed the “Football, fun, fun, fun”
activity.
In hopes of attracting more benefactors, I used the space in my
family’s restaurant to exhibit pictures and other products of the project
to share the project with a wider audience. As a result, many friends
from Vietnam and other countries have learned about FFAV and a lot of
connections have been established and strengthened.
Despite getting older, I will try my best to bring smiles to every
child’s face regardless of his or her financial situation or health condition.
I hope that FFAV’s efforts along with my small contributions will inspire
donations from other benefactors and organizations, so that we can continue
doing meaningful activities for the community.”
And that is the story of Uncle Phan Cử - the man who has brought
beautiful and meaningful moments to all FFAV activities. His networking
with other organizations and friends help us provide information, pictures
and special moments to everyone. Sincerest gratitude from FFAV to you,
Uncle Phan Cử, our special volunteer.
By Football For All in Vietnam (FFAV)
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Hình ảnh của FFAV do bác Phan Cử chụp treo khắp bức tường của
quán cà phê Mandarin
Photos of FFAV, taken by Uncle Phan Cu, on display all over the
wall of Mandarin café
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Sự hợp tác lâu dài
Giải Khuyến Khích

Tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn tới công ty truyền thông DayBreak đã
tình nguyện hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình tham gia cuộc thi “Sáng
kiến vì cộng đồng” do LIN tổ chức vào trung tuần tháng 6 vừa qua.
Dự án Tương lai chúng tôi vừa nhận được tiền thưởng cho đội đoạt
giải Khuyến khích trong cuộc thi trên để sử dụng vào việc in ấn tờ rơi mới.
Nhờ DayBreak mà chúng tôi có thêm kinh phí cho dự án, nhờ DayBreak mà
chúng tôi có tờ rơi mới, đẹp hơn, nhiều thông tin hơn. Tôi nghĩ chúng tôi
nên có lời cảm ơn gửi đến họ - những người đã cống hiến hết mình cho công
việc tình nguyện.
Nhóm truyền thông DayBreak tham gia hỗ trợ cho chúng tôi có
khoảng 10 thành viên - rất trẻ, năng động, làm việc hăng say và có tinh thần
trách nhiệm. Trong đó tôi có ấn tượng rất sâu sắc với anh Chris Trần và bạn
Vân Anh. Anh Chris Trần là trưởng nhóm, ban đầu có nhiệm vụ hướng dẫn,
chỉ đạo các bạn khác triển khai ý tưởng đã được thống nhất. Sau đó, tôi làm
việc với Vân Anh là chủ yếu, cùng với cả nhóm dần hoàn thiện chiến lược
truyền thông đã đề ra. Vân Anh trẻ tuổi, hòa đồng, tự tin thể hiện ý kiến của
mình và có khả năng lãnh đạo.

60

VOLUNTEER STORY

Đội DayBreak Digital - Dự án Tương Lai trong buổi kết nối của CPI

Các bạn đã hoàn thành một chiến lược truyền thông mà theo tôi
là khá thu hút và độc đáo bao gồm: một trang Facebook của Dự án, tờ rơi
(tiếng Việt và tiếng Anh), Ngày chung vui - Happy Day. Trước kia chúng
tôi chỉ có website thông thường để truyền thông tin, bây giờ, qua Facebook,
thông tin đến với những ai quan tâm có phần nhanh và dễ dàng hơn, chúng
tôi có thêm nhiều bạn bè, tình nguyện viên và các em nhỏ. Những người
quan tâm tới dự án cũng có thể đăng ký thông tin cá nhân trực tiếp trên
Facebook để giúp đỡ cũng như lấy thông tin về dự án và các sự kiện. Tờ rơi
cũng được thay đổi dựa trên cái sẵn có, ngoài ra điều tôi đặc biệt hài lòng đó
là bản tiếng Anh được quan tâm và đưa vào sử dụng, giúp chúng tôi mở rộng
phạm vi tìm kiếm nhà tài trợ từ nước ngoài. Chúng tôi đã tổ chức cho các
em nhỏ một buổi đi chơi ở Thảo Cầm viên gọi là “Ngày chung vui - Happy
Day” là cách truyền thông độc đáo và đem lại hiệu quả cao.
Tôi thích nhất là ý tưởng Ngày chung vui, bởi vì nó không chỉ là một
hoạt động truyền thông mà còn là tạo điều kiện cho các em vui chơi dã ngoại
và làm quen lẫn nhau. DayBreak không chỉ làm việc với cán bộ dự án mà còn
luôn quan tâm đến các em nhỏ.
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Sự giúp đỡ của các bạn không chỉ gói gọn trong cuộc thi, mà còn có
sự ảnh hưởng tích cực về sau này: tình nguyện viên dạy tiếng Anh tìm đến
chúng tôi ngày một nhiều hơn, cùng với đó số lượng các em nhỏ theo học
tiếng Anh tại trung tâm cũng tăng lên.
Trong lúc làm việc, đôi lúc vẫn xảy ra những khó khăn về lịch làm
việc và chúng tôi có chút vấn đề trong kĩ thuật chuyển tài liệu và video. Vì
thế DayBreak luôn chủ động liên lạc và trao đổi thông tin, nhờ đó tiến độ
công việc không bị gián đoạn quá nhiều. Chúng tôi đánh giá cao thái độ làm
việc chuyên nghiệp đó và luôn muốn làm việc với DayBreak trong tương lai.
Sau cuộc thi, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, DayBreak tiếp
tục giúp đỡ chúng tôi quản lý trang Facebook và gặp gỡ các em nhỏ. Ban đầu
khi tham gia cuộc thi, chúng tôi muốn DayBreak làm giúp một video clip
để quảng bá hoạt động của dự án. Nhưng nhận thấy thời gian không đủ để
thực hiện nên các bạn đã truyền thông bằng Facebook và Ngày chung vui.
Tuy như vậy là linh hoạt thời gian, chọn cái phù hợp để làm nhưng bây giờ
tôi vẫn có mong muốn có được một clip giới thiệu về dự án với mọi người.
Tôi rất hy vọng DayBreak có thể giúp Dự án Tương lai một lần nữa.
Dự án Tương lai nay có nhiều bước phát triển mới, được nhiều
người biết đến, có thêm nhiều tình nguyện viên, nhiều em nhỏ tìm tới. Tôi
xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Công ty truyền thông DayBreak đã
giúp đỡ chúng tôi trong cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” và cả thời gian sau
cuộc thi. Chúc cho các bạn ngày càng thành đạt, có cuộc sống hạnh phúc,
tiếp tục công việc tình nguyện và truyền cảm hứng đến cho những người
khác.
Chân thành cảm ơn các bạn!
Tác giả: Trần Duy Hòa
Cán bộ dự án, Dự án Tương lai
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NPO - Volunteer
A Long-term Cooperation

Appreciation prize

In my heart, I always thank DayBreak Digital, who supported us in
LIN’s Community Partnership Initiative in the middle of June, 2013. Future
Project received the Appreciation prize in the competition. With Daybreak’s
support, we gained more funds, and our leaflets are more beautiful and
informative. We really want to thank those who dedicated so much time
volunteering.
DayBreak Digital has 10 members who are young, active, hard
working and responsible. In the group, two members, Rich Tran and Van
Anh, left a deep impression on me, and I had very good relationships with
both of them. Rich Tran, the leader of the group, instructs and manages the
group’s members to implement ideas. I mainly collaborated with Van Anh,
working in a group to finish plans that we proposed beforehand. Van Anh is
young, sociable, confident in her opinions, and very capable in a leadership
role.
In my opinion, they created an attractive and unique communication
strategy which included: a Facebook fan page, leaflets (in Vietnamese and
English), and Happy Day; before that, we only had a website. Our new
Facebook fan page allowed information to be supplied more quickly and
easily to viewers who care about our mission. As a result, we also received
more friends, volunteers, and children. Through the Facebook fan page,
viewers, who cared about us, could get information and help with plans
and new strategies. The new leaflets were improved based on our previous
one. We were also were very satisfied with the new English version that
was produced. Because of the newly improved leaflets, we received new
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foreign donors. We also have a new plan for children, a picnic in Thao Cam
Vien Park, called “Happy Day” that has a very effective and unique public
relations model. I loved the “Happy Day” idea most, because it is not only
a communications tool but also, a means of bringing children together.
DayBreak works with project officers as well as takes care of children.
Their support assisted us not only in acheiving the short term goals
during the competition but in long term goals that focus towards the future.
More and more volunteers collaborate with us to teach English to children
now.
During the time we worked together, we occasionally had trouble
with schedule and lacked efficient technique on transferring files and videos.
We are gradually getting better, thanks to DayBreak’s active communication
and solutions to our minor problems.We appreciate how responsibile
Daybreak was during this project, and we hope to collaborate again in the
future.
After the competition, we continuted to work with DayBreak. They
resumed to instruct us on how to manage our Facebook fan page, DayBreak
still meets the children. The first time we collaborated, we needed DayBreak’s
support to make a video in order to promote the operations of our project.
However, they realized that there was not enough time, so instead, they
decided to create our Facebook fan page and the Happy Day campaign.
We still need a video to introduce our projects to the public, and we hope
DayBreak will help us again soon.
Thanks to DayBreak, Future project is known by more people,
children and volunteers. I thank, from the bottom of my heart, DayBreak
Digital for helping us in the Community Partnership Initiative. We wish you
more success and happiness in your life, and we hope that you will continue to
work with volunteers, and inspire the volunteerism spirit in others.
By Trần Duy Hòa
Project Officer, Future Project
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Team DayBreak Digital and Future Project
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Tôi tin ở lòng tốt và sự thay đổi
Giải khuyến khích

Tôi là một tình nguyện viên với vài chức danh: Giám đốc Trung
tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED), Tổng thư ký Liên đoàn
Khiếm thính Quốc tế (IFHOH), Chủ tịch Liên đoàn Khiếm thính Châu Á
– Thái Bình Dương (APFHD). Không đáng để khoe đâu, vì công việc tình
nguyện thôi, nhưng … tôi thật sự tự hào bởi mình đã được chọn để phục vụ,
chia sẻ và học hỏi kiến thức, vượt qua mọi rào cản văn hóa, tôn giáo, sự phân
biệt giáo dục Đông – Tây … Điều gì làm nên sự khác biệt này? Câu trả lời là
“Tôi thích công việc tình nguyện”.
Theo cá nhân tôi, ngoài việc hỗ trợ cho nhân viên của một tổ chức,
hay tham gia làm từ thiện, công việc tình nguyện đơn giản là dành thời gian
của mình, hướng dẫn một ai đó theo khả năng, trên tinh thần tôn trọng
nhân cách, giá trị người yếu thế, hỗ trợ với trách nhiệm cao – giúp phải đến
nơi đến chốn. Tôi nhớ mãi một lần, một nhân viên xã hội hỏi đường tới
trường dạy trẻ khiếm thính ở Bình Dương giúp một phụ huynh. Tôi đã email
hướng dẫn, đón xe buýt tuyến số mấy, tại đâu, tới trạm nào xuống, đi tiếp xe
ôm khoảng bao nhiêu tiền thì tới trường … Người nhân viên xã hội đã nói
với tôi “Em cám ơn chị, em chỉ hỏi đường thôi, mà chị lại hướng dẫn em kỹ
lưỡng vậy, còn cho em biết đi xe ôm khoảng bao nhiều tiền nữa, cám ơn chị.”
Tôi hơi bất ngờ và ngộ ra, chỉ cần mất ít thời gian, nhưng lại giúp một người
không phải bơ vơ vài tiếng đồng hồ. Đó là sự tình nguyện.

66

VOLUNTEER STORY
Một lần khác, tôi được nhờ hiệu chỉnh bài dịch cho một chương
trình tập huấn “Can thiệp sớm” cho các giáo viên và phụ huynh, do một tổ
chức quốc tế ở Mỹ dạy. Bài dịch của một tình nguyên viên Việt Kiều gồm
hơn 70 slide. Bài được gửi khoảng 9g tối và mai có để kịp gửi cho giáo viên.
Miệt mài xem tới gần 2g sáng, có tin nhắn “Em ơi, không cần dịch nữa, giáo
viên bảo không cần, chị cũng mệt với bên này quá, xin lỗi em, thôi ngủ sớm
đi. Chị cám ơn em nhé.” Giờ này mà sớm gì, may là dễ ngủ, khỏe quá, vẫn
làm tròn trách nhiệm lại lời to vì được mấy slide đọc mở mang kiến thức.
Tình nguyện vậy mà vui.
Tôi thường xuyên tư vấn trực tuyến cách dạy trẻ cho giáo viên và
phụ huynh ở khắp nơi tại Việt Nam. Công việc này hầu như chiếm gần 50%
quỹ thời gian làm việc trong ngày của tôi, nhưng thấy phụ huynh hết lo
buồn, biết được trẻ phát triển tốt, tôi thật sự thấy mình hạnh phúc. Nghĩ lại,
không tốn thời gian vào việc này, tôi chắc gì có được niềm vui “Con em biết
kêu ba, mẹ rồi chị, em mừng khóc luôn. Em cám ơn chị. “Tôi đã biết tin vào
lòng tốt và sự thay đổi từ công việc tình nguyện”.
Gần đây nhất, tôi biết được hai vợ chồng khiếm thính có ba con.
Hai con đầu được hưởng chính sách gia đình nghèo, đứa em gái út thì phải
đóng tiền học lớp 10, trong khi hai vợ chồng không có việc làm, gánh nặng
cơm áo gạo tiền dồn vào con trai lớn 25 tuổi. Em đã học Bách Khoa năm
thứ ba, nghỉ đi làm đã hai năm nay và mới thi lại sư phạm. Gia đình không
có tiền đóng học phí, mẹ lại bị tai biến, thoát vị đĩa đệm, tiểu đường cấp cứu
vào bệnh viện. Tôi tìm được mạnh thường quân giúp em gái đóng 1/3 học
phí trước. Ngày em tới CED nhận học bổng, tôi không kiềm được nước mắt,
chính em đã dẫn theo em gái tới tìm tôi xin được học ngôn ngữ ký hiệu để về
dạy lại cho cha mẹ mù chữ. Em rất thông minh và đôn hậu, biết chấp nhận
hoàn cảnh hiện tại không hề than thở “Em cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô
đã giúp đỡ gia đình em trong những lúc khó khăn này.” Nghe những lời của
em, tôi hiểu, rồi mai sau em sẽ đem lòng tốt của mình để làm nên sự thay đổi
khác, tôi tin thế.
Nếu có ai hỏi tôi “Bạn tìm thấy giá trị gì từ công việc bạn tình
nguyện?” thì tôi sẽ trả lời “Cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, hạnh phúc
hơn, tôi thấy mình làm được điều nhân nghĩa nhỏ nhoi.”
Tác giả: Dương Phương Hạnh
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I Believe In Kindness
And Changing
Appreciation prize

I am a volunteer with many titles such as Director of Center for
Research and Education of the Deaf and Hard of Hearing(CED), SecretaryGeneral The International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH),
President of Asia Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened
(APFHD); however, regardless of these titles, I am most proud of being
able to serve as a volunteer. I love being a volunteer, serving the needs of
others, sharing my abilities, learning, and helping others overcome cultural,
religious and educational segregation barriers.
In my opinion, helping to staff an organization or providing
charitable assistance to individuals is simply providing your time and ability
to help those less fortunate in our society. I remember one time I was asked
if I could help the parents of a deaf child send their child to the school for
deaf children in Binh Duong province. I sent an e-mail explaining how to
get there, including what bus to take, how much it costs, where to find the
bus and also how much a motorbike taxi will cost. A social worker called to
thank me for providing the assistance to the parents. I was surprised that
just a few minutes of my time made a big difference to someone who needed
help.
Another time I was asked to translate for teachers and parents at a
training program “Early Intervention” that was developed by an American
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organization. The translation involved 70 slides. I received the information
at 9 PM and was asked if I could get it done by the next day so it could be
sent to teachers. I was still working on it at 2 AM when I received a message
saying I could stop translating because the teachers no longer needed it. I am
a very committed person and despite working into the late hour, I decided
to finish the translation because it might be of benefit to someone else in the
future. Sometimes volunteering can be a bit perplexing.
I usually provide my consultation on-line, teaching parents and
teachers all over Vietnam how to teach their deaf children. I spend almost
half of each day providing assistance, but I am very happy and satisfied
knowing that I have helped so many children grow and thrive despite their
disability. This work makes me very happy, especially when someone calls
to say, “My child can now say mommy and daddy. It makes me want to cry,
because I am so overjoyed. I thank you!”
Recently I met a deaf couple with three children. The couple is very
poor and the mother is in the hospital with serious health conditions. The
youngest child is in the tenth grade and is trying to find money so that she
can pay for her tuition to continue in school. What little money the parents
have is being committed to their oldest son who is in his third year at the
University of Technology, but they cannot pay his tuition. I was able to find
a source of funds to help his sister pay for her tuition and also helped the son
to receive a CED scholarship so he could finish his studies. The son brought
his sister to see me so that I could teach her sign language, which she will
later teach her parents. The son is very grateful for the assistance provided
to his family. He is a very caring, responsible individual and I believe he will
make significant contributions to improve our society in the future.
When people ask me what I get from the volunteer work, I answer
that it makes my life more meaningful and it makes me happy to be helping
others. My time is a small price to pay!
By Dương Phương Hạnh
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Truyền thông gõ cửa tình nguyện
Giải Khuyến Khích

“Chào bạn, ắt hẳn bạn là một tân FTUer (sinh viên Ngoại Thương)
đúng không? Cả trường chúng ta đang nao nức chuẩn bị buổi lễ chào đón
các bạn nè, mình đến từ đội Công tác xã hội, rất vui khi được gặp bạn, đội
mình đang tuyển thành viên đó, bạn xem nhen!”
Cô gái với đôi mắt to tròn, nụ cười xinh xắn và chiếc áo màu xanh
nõn chuối dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ. Sau giây phút ngơ ngác ban đầu,
tôi lướt đọc qua tờ giấy trong tay mình: Tuyển thành viên Đội Công tác xã
hội (CTXH).
Và đó là cách tôi bắt đầu bước vào thế giới tình nguyện, hướng trái
tim mình vào công việc của một tình nguyện viên.
Tôi vẫn nghĩ công việc tình nguyện chỉ đơn giản là dọn dẹp, xây
nhà, hỗ trợ người dân, hay chơi đùa, dạy học cho trẻ nhỏ, nhưng hoàn toàn
không phải như vậy, Đội CTXH truờng tôi là nơi các thành viên đuợc phân
chia thành nhiều ban khác nhau như điều hành, nhân sự, truyền thông, hậu
cần, chúng tôi cùng làm việc để tổ chức truơng trình tình nguyện cho các
sinh viên trong truờng. Ngay từ khi gia nhập đội, tôi đã được hướng dẫn
chọn một ban để tham gia, và cái nghiệp truyền thông bén duyên với tôi từ
ngày đó.
Tôi đã hoạt động tình nguyện trong Đội suốt bốn năm đại học. Cho
đến ngày ra trường, chiếc mũ tốt nghiệp bay cao, cùng sự hân hoan trong
vòng tay gia đình và bè bạn. Tôi bắt đầu bước ra thế giới thật với hành trang
là những kiến thức từ trường Đại học, tình cảm bạn bè vun vén trong nhiều
năm, và những kỷ niệm từ bao tháng ngày đi tình nguyện.
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Người ta vẫn hay nói “ Nghề chọn người”, và có lẽ điều đó rất đúng
với tôi. Tôi đến với nghề truyền thông rất tình cờ và gắn bó với nó gần
hai năm nay, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để tôi nhận ra cái
nghiệp gắn bó với cuộc đời mình.
Rồi một lần nữa tôi mang truyền thông vào công việc tình nguyện.
Không như những tháng năm đại học, kênh truyền thông cho tình nguyện
vẫn là cái “loa phát thanh” của chương trình, mang các chương trình tình
nguyện đến gần hơn với cộng đồng, là cầu nối để các tâm hồn thiện nguyện
đến gần nhau và cùng ra sức vì một xã hội tốt đẹp hơn.
“Chào các bạn, mình là thành viên của Đội CTXH, sắp tới Đội của
chúng ta sẽ có chương trình “Xuân về nguồn”, nhằm giúp đỡ cho các gia
đình và trẻ em còn nhiều khó khăn tại tỉnh Tây Ninh. Chương trình rất
mong nhận được sự quan tâm của các bạn bằng cách gửi đơn tham gia về
đia chỉ...”
Tôi đã dõng dạc đứng trên giảng đường vào những giờ ra chơi ngày
ấy. Những kỉ niệm không thể nào quên khi lần đầu tiên đứng nói trước đám
đông. Còn bây giờ, khác hơn một tí, tôi ngồi nhà, truyền những cảm hứng
của mình vào những dòng chữ, dùng những kinh nghiệm mình có được để
mang truyền thông vào tình nguyện với hy vọng đôi cánh tình nguyện sẽ bay
cao hơn, xa hơn.
Tôi tìm thấy chính mình trong mỗi lần tình nguyện. Tình nguyện
với tôi, đó không chỉ là niềm vui khi mang những hiểu biết của mình vào
công việc tình nguyện mà qua đó tôi nhận ra chính mình, tôi nhận ra mình
yêu công việc của mình hơn bao giờ hết. Sự đóng góp của tôi có thể ví như
một hạt cát nhỏ giữa đại dương, nhưng tôi biết rằng cuộc sống sẽ trở nên tốt
hơn cũng bởi tôi luôn tin rằng, ngoài kia vẫn còn rất nhiều những đốm lửa
tình nguyện như tôi, nhỏ bé nhưng cần mẫn!
Tôi tự hào vì hôm qua, tôi là một tình nguyện viên và hôm nay, tôi
là một tình nguyện viên chuyên môn!
Tác giả: Nguyễn Thị Như Kiều
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Appreciation prize

“Hi, are you a new FTUer (Foreign Trade student)? Our school is
excited to welcome new students. I am on the social work team. Nice to meet
you, my team is looking for new members!”A girl with round eyes, a pretty
smile, and a green shirt says while placing a small piece of paper in my hand.
Bewildered, I scan the paper, it read “are you looking for new members for
the social work team?”
Usually, I think of social work as simply working in a group, clearing
out, building houses, or playing with and teaching children, but it is not what
I think it is. My team is well organized with a logistics department, a human
resources department, a finance department, and an executive board. We
work together to set up volunteer programs for the students here. When I
first joined the team, I had to choose a department - this was the beginning
of my communications career.
I had been invovled in social work for four years, at the university.
When I graduated, my cap was thrown high as I rejoiced with my family and
friends. As I begin my journey in social work, I am guided by the knowledge
gained from my studies, friendships that have been built over many years,
and memories of my volunteer days.
I can say that the days I worked as a volunteer, playing with innocent
children who faced disadvantages in life, enhanced my soul. I thank God for
my good fortune in life, and I am committed to living my life in a worthy
manner. Every time I do a good deed, I feel positive energy and love flow
through my body, and I love my life even more. The Vietnamese idiom “nghề
chọn người” means “the career chooses you”. Perhaps this is true for me. I
chose communications unexpectedly and have been working at it for almost
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two years. That is not very long, but it’s enough to make me realize that I am
joyously intrigued by it. I bring communications skills to my volunteer
work. As when I was in university, communications is necessary to “speak
out” to get attention for campaigns. It brings volunteer programs closer to
the people, creates bridges between volunteers, and helps create a better
society.
“Hello everyone, I am a volunteer from the social work team. Our
team will implement a plan called “Xuan Ve Nguon” that helps poor families
and children in Tay Ninh province. We hope to facilitate your participation
by emailing you an Application Form…”. I remember the first time I spoke
at a public presentation. The audience responded by raising hands to ask
questions, which indicated they were paying attention and interested in the
volunteer program. As the MC, this made me very excited and dissipated my
worries. Now, things are a little different; I just stay home and convert my
story to words. My experiences are communicated to other volunteers with
the hope that the wings of my volunteer spirit will fly further by inspiring
others.
I like to find time to work as a volunteer whenever possible. Through
my experience as a volunteer, I find happiness, and as time passes, I realize
that I love working as a volunteer. My support is like a grain of sand in
the dessert, and just one tree can grow a forest. I know life will be better
for various people because of the dedicated volunteers who have as much
enthusiam for this as me!
A poem by To Huu clearly expresses my volunteer spirit:
If you were a bird/ You would have to sing
If you were a leaf/ You would have to be green
In life, to borrow means to pay back
Living is giving/ How can it be just receiving?
I am always proud, now that I am a skilled volunteer!
By Nguyễn Thị Như Kiều
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Tình nguyện - Tôi trưởng thành
từ CPI
Giải Khuyến Khích

Có hai câu nói tôi được nghe rất nhiều những vẫn chưa hiểu hết ý
nghĩa của nó: “Đừng cho tôi con cá mà hãy cho tôi cái cần câu” và “Đừng
làm cần câu mà chưa chỉ cách câu”. Cho tới khi tôi trở thành tình nguyện
viên cho LIN, cùng các anh chị thực hiện “Chương trình Sáng kiến vì Cộng
đồng” (CPI), tôi mới hiểu ra bản chất của hai câu nói đó, tôi vỡ ra những
nhận thức về cách làm tình nguyện, bên cạnh làm tình nguyện như thông
thường, còn có một mô hình khác chính là tình nguyện viên chuyên môn.
Một mô hình khá mới tại Việt Nam, mỗi người có thể giúp ích được cho
cộng đồng bằng cách dùng năng lực, kiến thức của mình.
Để tôi kể cho mọi người nghe những kỉ niệm, những điều tôi học
được trong lần đầu tiên làm tình nguyện viên chuyên môn, cảm xúc và
những trải nghiệm không quá nhiều trong ba tháng nhưng sẽ là những bài
học làm tôi nhớ mãi. Tôi đến với LIN thực ra cũng nhờ một cái duyên, làm
dự án CPI cũng là một cái duyên, và rất nhiều những cái duyên nối tiếp nhau
để tôi nhận thấy mình yêu công việc này như thế nào.
Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI), là lời kêu gọi các công
ty và chuyên gia có kĩ năng truyền thông ở TP.HCM ứng dụng những chuyên
môn và kinh nghiệm của mình hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận tạo ra
công cụ truyền thông, giúp tổ chức làm truyền thông tốt hơn. Trong dự án
này, tôi làm bên mảng tổ chức sự kiện và truyền thông. Đó là những ngày lên
ý tưởng cho các hội thảo, chuẩn bị hậu cần, tìm địa điểm tổ chức, viết báo
cáo, là những ngày chúng tôi đồng hành cùng các công ty và tổ chức phi lợi
nhuận hoàn thành các sản phẩm truyền thông.
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Trong thời gian 6 tuần, chúng tôi giúp các đội có những buổi gặp
mặt, chia sẻ để hiểu nhau rồi cùng nhau lên ý tưởng, kế hoạch cho công cụ
truyền thông. Ngoài việc hợp tác một-một, CPI nhắm đến trang bị cho các
tổ chức phi lợi nhuận những kiến thức cơ bản về truyền thông và hơn thế
nữa. Các anh chị bên LIN và chúng tôi- những tình nguyện viên đã hợp
tác với ba công ty để tổ chức những buổi tập huấn nâng cao kĩ năng truyền
thông cho nhân viên các tổ chức phi lợi nhuận gồm “Các nguyên tắc truyền
thông cơ bản”, “Cách làm Video”, “Giao tiếp hiệu quả với nhà tài trợ”, và một
chuyến thăm công ty để tìm hiểu về những hoạt động trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp.
Nhóm tình nguyện của chúng tôi như một cây cầu, kết nối các công
ty và các tổ chức với nhau, giúp họ gặp nhau, cùng nhau làm việc trong sáu
tuần mang lại những công cụ truyền thông tốt nhất. Vì hầu hết các tổ chức
từ thiện đều có mục đích hoạt động tốt, hỗ trợ cho nhiều đối tượng trong
cộng đồng nhưng các tổ chức này còn khá yếu trong mảng truyền thông,
trong cách giới thiệu hình ảnh. Đó là một khó khăn trong việc xin tài trợ,
xin các nguồn giúp đỡ từ các mạnh thường quân, các công ty, tập đoàn. Và
CPI đã giúp các tổ chức phi lợi nhuận tham gia chương trình giải quyết được
phần nào những khó khăn đó, các tổ chức phi lợi nhuận biết thế nào làm
truyền thông trên website, trên các mạng xã hội, cách xây dựng bộ thương
hiệu…
Là một tình nguyện viên của CPI 2013, chúng tôi đi cùng nhau để
trưởng thành, chúng tôi học được một cách khác để giúp ích cho cộng đồng.
Tôi đã hiểu rõ hơn bao giờ hết vì sao “Đừng chỉ cho con cá, hãy cho cần câu”
và “Đừng làm cần câu mà chưa chỉ cách câu”. Tôi có thể đến dạy học cho các
em nhỏ ở mái ấm, thăm nom các cụ già neo đơn, ủng hộ cho người có hoàn
cảnh khó khăn nhưng đó chỉ là những biện pháp tạm thời, như tưới nước
trên vùng đất khô hạn, thay vào đó, tôi có thể dùng những kĩ năng và kiến
thức của mình giúp các tổ chức phi lợi nhuận làm việc có hiệu quả hơn, và
đó là cách làm việc của các tình nguyện viên chuyên môn, điều tôi đã học
được từ ngôi nhà LIN.
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Being A Volunteer - I Have
Grown Up From CPI
Appreciation Prize

“Do not just give a man a fish, give him a fishing rod instead,” and
“Do not give a man a fishing rod before teaching him how to use it.” I have
heard this saying so many times, but I was not able to read between the lines,
until the day I became a LIN volunteer and supported LIN’s Community
Partnership Initiative (CPI). I finally figured out the underlying meaning
of that saying, and I became enlightened on what it means to do voluntary
work. Besides non-specialized volunteers, there are skilled volunteers who
have profound knowledge and expertise in a particular field. Based on the
belief that everybody can contribute to society in different ways according to
their specialization, a new volunteer model appeared in Viet Nam.
I will tell you stories and experiences that I acquired during my time
serving as a skilled volunteer. During three months of work, which is not a
long time, I acquired unforgettable feelings and experiences. Thanks to the
power of fate pushing me to LIN, letting me run CPI and other things, I
realized that I have fallen in love with my volunteer work.
LIN’s Community Partnership Initiative is a call to companies
and skilled professionals in HCMC to apply their professional skills and
experience to the work of NPOs. Companies help create communication
tools, which will improve the communications effectiveness of NPOs. In
this project, I was in the event and communications team. My tasks were
to produce ideas for workshops, make logistical preparations, find event
venues, write reports and support companies and NPOs in completing
communication products.
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During the six weeks, we and participating teams held meetings in
which we would share information and learn more about the other teams.
Afterwards, we all worked together to produce ideas and make plans for
communication tools. Besides facilitating one-on-one collaborations,
CPI aims to equip NPOs with basic knowledge on communications and
related topics. LIN’s staff and volunteers worked with 3 companies to hold
several capacity building workshops which sought to improve NPO staff ’s
communications skills. We discussed “Basic Communication Principles”,
“Creating and Promoting NPO video clips” and “How to Communicate
Effectively with Donors”. We also conducted a company visit, focusing on a
company’s Corporate Social Responsibility program.
We are proud to be the bridge connecting companies and
organizations, so that they can meet and work together, creating the most
effective communication tools for great causes. Despite their beneficial
missions and the tremendous support that nonprofits provide to diverse
communities, the weakness of most NPOs is communications. Furthermore,
they have difficulty obtaining financial support from donors, benefactors,
companies and business groups. CPI has proposed some solutions for these
challenges with the hope that NPOs will learn how to promote their image
through websites, social networks, effective brand development, etc.
As a volunteer of CPI 2013, I had the opportunity to work with
LIN’s officers and other volunteers, which has led me to grow and learn how
to contribute to our society. I now clearly understand the expression: “Do
not just give a man a fish, give him a fishing rod instead,” and “Do not give a
man a fishing rod before teaching him how to use it.” I could teach children
in an orphanage, I could visit and take care of the elderly, I could raise funds
for poor people; however, by keeping those sayings in mind, I know that
these are all temporary solutions. Instead of providing temporary solutions,
other skilled volunteers and I should devote our skills and knowledge to
helping NPOs, so that they can do their work more effectively. This is the
most important thing I have learned from LIN.
By Cao Thị Thúy Tiên
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Làm việc được với nhau
mới là thành công
Giải Khuyến Khích

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress.
Working together is success.” Đại loại là đến được với nhau chỉ là bước khởi
đầu, chịu đựng được nhau chỉ là một bước tiến, làm việc được với nhau mới
là thành công. Nếu tôi đọc được câu nói này trước khi trở thành tình nguyện
viên chuyên môn cho nhà SPI, có lẽ tôi cũng sẽ chỉ gật gù đồng tình rồi quên
ngay. Nhưng không, sau hơn 4 tháng gắn bó với nhà SPI, khi đọc được câu
nói này, tôi biết rằng nó miêu tả đúng 100% những gì tôi – một tình nguyện
viên mới toe - đã trải qua.
Tháng sáu, tôi, sinh viên mới ra trường, chỉ có tiếng Anh trong tay,
đáng lẽ sẽ thành một thông dịch/ biên dịch viên thay vì bước vào con đường
truyền thông. Dự án đầu tiên của một đứa thực tập, sếp kêu em tham gia
CPI của LIN coi sao. Thế là gặp nhà SPI, tên đàng hoàng trên giấy tờ là “Dự
án Hội nhập Xã hội Nghề nghiệp”, một tổ chức chuyên giúp đỡ thanh thiếu
niên đường phố.
Khi vào việc rồi, mọi suy nghĩ về một công việc dễ dàng, nhẹ nhàng
của một tình nguyện viên do tôi vẽ nên hoàn toàn sụp đổ. Hỗ trợ truyền
thông không phải là chuyện dễ, càng không dễ với người chưa ngụp lặn
nhiều trong “bể” truyền thông. Thế là vừa làm vừa hỏi vừa học.
Như câu nói tôi nhắc đến ở đầu, chúng tôi có một khởi đầu khá
suôn sẻ. Nhóm hỗ trợ của chúng tôi có lẽ là nhóm “đa sắc màu” nhất: ngoài
tôi còn có một cố vấn người Thái Lan vững chuyên môn và có tầm nhìn; hai
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sinh viên Marketing vẻ ngoài đa cảm mà bên trong một bồ khó tính; một
sinh viên thiết kế chịu khổ giỏi như chịu chơi và một freelancer mê nhiếp
ảnh, lúc nào cũng như hòn đá có thể lăn tới mọi ngóc ngách. Mỗi người một
công việc, một tính cách, tìm ra thời gian làm việc cùng nhau đã khó, hòa
hợp được một nhóm người chả ai quen ai còn khó hơn. Vậy mà chúng tôi
cũng “chịu đựng” được nhau để rồi chuyển sang “chịu” nhau, bắt đầu tiến lên
từng bước một.
Kế hoạch truyền thông dành cho SPI cứ thành hình từng ngày. Đi
khảo sát, tìm hiểu về SPI không còn là nhiệm vụ. Chúng tôi đi để hiểu các
em cần gì, nghĩ gì, sống ra sao…SPI chung văn phòng với mái ấm Tre Xanh,
thế là chúng tôi làm quen được với gần như tất cả các em ở hai nhà. Các em
gọi chúng tôi là “anh”, là “chị”, khi thì ríu rít kể cho chúng tôi nghe chuyện gì
mới xảy ra, khi thì rụt rè kể về hoàn cảnh của mình.
Tôi và các bạn đã từng sốc khi chứng kiến một em thẳng tay đánh
một em nhỏ hơn chỉ vì cãi nhau để rồi hiểu rằng đấy là bản năng để tồn tại
trong một cuộc đời ngay từ đầu đã không lấy gì êm đẹp. Cũng đứa em ấy đã
khéo léo cắt rồi tỉ mẩn xếp từng lát dưa leo thành những trái tim nhỏ xinh
trang trí trên dĩa cơm – đạo cụ để chúng tôi quay video cho SPI, một cách
hoàn toàn tự nguyện và say mê. Chúng tôi đọc hết những ước mơ các em
viết ra để rồi thấy xấu hổ vì đã để cuộc đời làm vẩn đục phần nào tâm hồn
của bản thân, trong khi các em vẫn giữ được sự trong trẻo ngay trong cuộc
sống khó khăn của mình.
Tháng 9, cuộc thi kết thúc với kết quả xứng đáng cho SPI và nhóm
hỗ trợ. Không chỉ đơn giản là học được cách viết một kế hoạch truyền thông
hay bắt tay làm một video, tôi và các bạn học được cách quan tâm tới cộng
đồng một cách thiết thực nhất. Thành công không phải là chiến thắng tại
CPI, được làm việc cùng nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn để giúp đỡ SPI
mới là thành công của chúng tôi. Thành công nhưng chưa phải kết thúc. À,
cho tái bút, làm tình nguyện viên vui lắm. Tin tôi đi!
Tác giả: Bùi Ngọc Diễm Quỳnh
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Tác giả (thứ hai từ phải qua) cùng các thành viên đội tình nguyện
Hand in Hand và đại diện SPI trong buổi kết nối của CPI
The author (second from right) with other members of Hand in
Hand volunteer team and SPI manager at CPI Meet & Greet event
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Working Together Is Success
Appreciation prize

“Coming together is a beginning; keeping together is progress;
working together is success.” It means that getting together is the first step,
putting up with each other is the second step, and working together is success.
If I had read this sentence before I became a volunteer for SPI, I would have
agreed to its meaning, but it would also have been easily forgotten.
Fortunately, when I now read this sentence I know it is 100%
true, since it reflects exactly what I experienced as a first-time volunteer.
In June, I was a new graduate with English skills - the only asset I had. I
might have been an interpreter or a translator, but instead I began working
in the communications field. My boss asked me to join LIN’s CPI project
and that was my first step as a newbie. I joined SPI, the “Social Professional
Integration Project”, an organization that helps street teenagers.
When I started, my preconceptions of volunteering as an easy and
comfortable job totally collapsed. Communications support is not simple,
it is especially difficult for a greenhorn like me who has zero experience. I
had to learn on the job and work diligently to improve my skills. We had
a smooth start, and our supporting group was one of the most “colorful”
in a multicultural sense. In addition to me, our group included an expert
from Thailand who was very thoughtful, two seemingly sensitive marketing
students who were actually kind of grumpy. a design student who deals with
obstacles as if he was playing a game, and a freelance photographer who was
very adaptably flexible. Each person had a different task, and each had his or
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her own unique characteristics. Coming up with a mutual working schedule
was difficult, and cooperating as a group was even more demanding. Yet
gradually, we evovled from “tolerating” each other to “liking” each other.
SPI’s communications plan had gradually came together day by day.
Carrying out surveys to learn about SPI was no longer a necessary
task. We were there to listen, learn and share our thoughts about the children’s
needs and to understand their living situation. We shared an office with Tre
Xanh (an open house), where we were able to make friends with all of the
children in two homes (SPI and Tre Xanh). They called us “brother” and
“sister”, and they occasionally told us about things that happened to them,
shyly sharing their life stories.
One time, my friend and I were shocked when we saw a boy hit a
younger kid very hard just because of a small argument. We realized that
life has been very tough for this child and this behavior was a result of the
years this little boy struggled to make a living. It was this little boy who
patiently cut and arranged cucumber slices into a cute little heart shapes on
a decorated rice dish used as a prop in a SPI video. He did this voluntarily
with a passionate drive. We read about their dreams, which they had written
down. It made us a bit ashamed to think that somehow we had let this tough
life muddy our souls, meanwhile these children still retain their lovely
innocence even with their difficult lives.
In September, when the contest ended, SPI won the titles “best
result” and “most supportive group.” We not only learned how to write
a communications plan and make a video, but also how to care for the
community in a practical way. Success is not measured by winning CPI,
success is working together to overcome difficulties and helping SPI.
Achieving success is not the end.
P.s. Voluntary work is great fun. Trust me!
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Người tình nguyện viên lang thang

Giải Khuyến Khích

Tôi gặp em khi cùng tham gia vào một dự án nhỏ dành cho người
khuyết tật cách đây hai năm. Khi đó tôi là tình nguyện viên chuyên môn phụ
trách cố vấn dự án, còn em thuộc thế hệ sinh viên năng động và xông xáo
thích làm việc trực tiếp với các chủ thể và thích các hoạt động đông vui ở các
khâu hậu cần cùng các bạn trẻ.
Tôi để ý em từ khi em đưa ra những giải pháp khi em đi khảo sát
thực địa. Dù em chỉ nhận một khâu rất nhỏ, nhưng em khiến tôi phải chú ý
bằng sự chuẩn bị chu đáo và thái độ nghiêm túc của em trong công việc. Tôi
học được từ em, về những nghiệp vụ mà tôi chưa biết.
Rồi những ý tưởng, những vấn đề trong công việc cuốn chúng tôi lại
với nhau, kéo chúng tôi đi từ dự án này qua dự án khác. Tôi và em trở thành
hai tình nguyện viên lang thang trong lĩnh vực truyền thông. Lang thang từ
tổ chức này sang tổ chức khác, lang thang ở những sảnh tiệc cao cấp của các
buổi hội thảo, và cả ở một góc đường xó chợ nào đó để thực hiện dự án.
Hành trình của em, công việc em làm, trăn trở của em và cả cái vẻ
bụi bặm tomboy của em làm tôi bắt gặp lại, ở đâu đó, có chính mình của
nhiều năm trước. Trong câu chuyện của em, tôi gặp lại cái cười – một chút
vu vơ, một chút bận tâm – khi bạn bè xung quanh bảo rằng “Hãy đi mà tìm
một việc “đàng hoàng” để làm, khi nào rảnh rỗi thì mới làm từ thiện, chơi
hoài không lo sự nghiệp là không được.”
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Nhưng tất cả những điều đó không phải mối quan tâm lớn nhất
của em. Đi qua nhiều tổ chức, gặp rất nhiều người đủ để có cái nhìn lại bản
thân và nhận ra rõ ràng hoạt động xã hội hay làm bất cứ điều gì cũng vậy:
không phải cứ có tâm là được. “Mình muốn làm điều đó vì “hình dung” nó
tốt nhưng thực tế có thể bẻ gãy mọi mơ mộng viển vông. Bạn đang làm việc
với con người nên chỉ cần sơ sẩy là một cuộc đời, một thế hệ bị tổn thương
ngay.”
Chúng tôi đã có rất nhiều thời gian khi trò chuyện cùng nhau và
cả khi suy nghĩ trong góc riêng tĩnh lặng của mình, về chuyên môn & trách
nhiệm của người tình nguyện viên. Chúng tôi nhận thấy có nhiều những
tổn thương rất vô tình, mà một người tình nguyện viên thiếu chuyên môn
có thể gây ra cho những đối tượng dễ tổn thương. Em hay nói, “Thấy đó,
muốn làm đó, nhưng phải học đã. Cộng đồng không làm gì có lỗi để phải
hứng chịu những sai lầm ngờ nghệch của mình.”
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Khi chuyển từ những công việc tiếp xúc với màn hình máy tính thay
vì trực tiếp chơi với các em nhỏ, chuẩn bị các kế hoạch thay vì xách ba lô đi
khắp muôn phương, công việc tình nguyện viên cũng vì thế mà bớt đi màu
lãng mạn. Trách nhiệm trong người tình nguyện viên lớn hơn, phải suy nghĩ
nhiều hơn, xã hội nhiều mảng màu sáng tối đan xen hơn. Nhưng… niềm tin
tận thẳm bên trong lại lớn hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Ước mơ phải gắn liền với trách nhiệm, và người tình nguyện viên
học cách để làm ước mơ của xã hội thành hiện thực chứ không phải ước mơ
của riêng mình.”
Lửa tình nguyện đến từ bên trong, em và tôi tự thôi thúc chính
mình lên đường. Tôi đã từng có nhiều hơn một lần muốn em và tôi cứ mãi
song hành như một cặp bài trùng trong các dự án của chung. Nhưng rồi
cuộc sống lại kéo mỗi người rẽ sang những hành trình khác nhau.
Đêm nay, sau nửa năm gần như bặt tin, tôi gặp lại em, cũng tình cờ
tại phòng họp của dự án ngày xưa. Tôi chợt nhận ra thời gian là hữu hình,
nhưng mối quan hệ của chúng tôi là một mối liên kết vô hình. Kỷ niệm chưa
kịp ùa về thì các ý tưởng và dự án đã nhanh chóng lấp đầy câu chuyện.
Rồi sáng mai khi thức giấc, em và tôi lại sống cuộc sống tình nguyện
của mình. Khi là tình nguyện viên, có một điều rất đáng để tin, là khi bạn
hết mình làm con ong nhỏ ở đây, thì ở góc nhỏ nào đó trong cuộc đời này sẽ
có một người khác đang làm con ong nhỏ cũng đang hết mình kiến tạo thế
giới nơi đó.
Tôi không cô đơn, không lẻ loi, vì bên đời này tôi đã có những người
bạn đường như em đồng hành: những người tình nguyện viên lang thang.
Tác giả: Phạm Thanh Thúy Vy
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“Ước mơ phải gắn liền với trách nhiệm, và người tình nguyện viên
học cách để làm ước mơ của xã hội thành hiện thực chứ không phải
ước mơ của riêng mình.”
“Dreams are tied to responsibility. Volunteers have to learn how to
make society’s dreams come true, not their own.”
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A Wandering Volunteer
Appreciation prize

I first met her when we both joined a small project for the people
with disability two years ago. At that time, I was a skilled volunteer in charge
of consultant work for the project, while she was one of the active and
energetic students who liked working directly with specific subjects and who
enjoyed fun activities with other youths.
I noticed her when she proposed several solutions to various
problems following her site survey trip. Despite playing a small role, she got
my attention because of the earnest and thoughtful manner in which she
worked. I have learned a lot from her.
Our ideas and collaboration have brought us closer, and this
friendship has led us from one project to another. We have become two
volunteers in the communication field, wandering from one organization to
another, wandering in the lobbies of conference rooms, and even wandering
onto street corners for some projects.
Her journey, work, concerns and even her tomboy appearance
reminds me of the person I was several years ago. Her story makes me smile
as I recall a time in my past when my friends told me “Go find a decent job.
Volunteer in your free time. You have to focus on your career first.”
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Tháng 12/2012, khi dự án Hành Trình Vào Đời – Trung tâm Bảo Trợ
Trẻ Em Khánh Hội (phía sau) vừa kết thúc, chúng tôi đã kịp hào hứng
cho dự án kế tiếp. Câu chuyện hôm đó là về “5 mô hình hiệu quả truyền
thông đến xã hội”.
In December 2012, when the“Way Into Life” project had just finished,
we had already become excited for the next program, “5 effective social
communication models”.

But for her, finding a profession is not her biggest interest. For her,
working in many organizations and meeting different people have provided
an opportunity to gain a better understanding of what motivates her. She
realized that it is not enough to have a passion in what we do. Of course, we
all want to do something beneficial; however, reality can shatter delusions.
Just a single mistake can ruin a life, or a generation, because you are working
with other people.
We have spent a lot of time together, talking and thinking about
the skills and responsibilities of a volunteer. We both realize that vulnerable
people can be damaged by a careless volunteer. She often says “We see the
problem, we want to solve it, but first we need to learn. The community
cannot endure foolish mistakes.”
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When shifting from directly playing with children or traveling
to different places, to working with computers and planning projects, the
volunteer job becomes much less idealistic. It involves more responsibility
and, a lot of thought and, the work becomes more complex. Despite this, the
desire to continue grows stronger than ever.
The fire of passion to volunteer comes from within. She and I
encourage each other to continue our journey. There have been many times
when I wished we could always work together; however, life has took us on
different paths.
After six months of losing contact with her, we met again by
coincidence at the old project meeting room. Suddenly, I realized that
though time can be measured, our relationship is an invisible connection.
Unfortunately, we did not have time to reminisce, because we were too busy
discussing ideas and projects.
The following morning, we woke up and returned to our volunteer
lives. There is something inspirational about being a volunteer, knowing that
when you’re doing your best “being a small bee here,” in some other little
corner of the world, there is another “small bee” trying to do his or her best
to make that place better.
I know I am not alone, because by my side are companions like her
– wandering volunteers.
By Phạm Thanh Thúy Vy
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Một tình nguyện viên thầm lặng
Giải Khuyến Khích

Lần đầu tiên tôi gặp Eli (tên thân mật của Elisabeth Nguyễn) vào
năm 2005 tại công viên 23/9. Lúc đó nhóm đồng đẳng Nụ Cười sinh hoạt
văn nghệ cho chương trình biểu diễn ngày phòng chống Aids, nên tôi và anh
Nguyễn Văn Hùng (trưởng nhóm) mua bánh mì thịt đem ra cho các em. Eli
cũng đã ở đấy xem các bạn tập dợt. Cô ấy ít nói, hay cười.
Sau đó chúng tôi có mấy lần đi thăm các gia đình có người bệnh
với anh Hùng nên dần cũng thân nhau. Eli là người Pháp, đến Việt Nam hai
tháng để thực tập tại làng Hòa Bình với trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc
màu da cam và qua một người quen giới thiệu, cô ấy đã đến gặp anh Hùng.
Năm 2007 cô ấy quay lại Việt Nam và cùng với Leslie Weiner định thành lập
một trung tâm cho trẻ bị bệnh đến nghỉ dưỡng ở Mũi Né. Chúng tôi cùng
gặp gỡ, bàn bạc và trở nên thân thiết. Nhưng đến tháng 07 năm 2007 anh
Hùng ngã bệnh và mất. Chúng tôi không ai nghĩ rằng sẽ tiếp tục công việc
của anh. Thế nhưng sau đó vì biết thêm những gia đình mới chưa được giúp
đỡ, chúng tôi quyết định sẽ lập nhóm Nụ Cười – bạn Thầy Hùng để tiếp nối
những gì anh để lại. Đến tháng 10 năm 2008, nhân dịp kỷ niệm một năm
ngày mất của anh, Eli và Leslie đến Việt Nam, chúng tôi trao học bổng cho
10 trẻ em đầu tiên của nhóm, bắt đầu hành trình mà trước đây chỉ ở vai trò
người tình nguyện giúp đỡ cho anh, bây giờ chúng tôi lại làm trực tiếp, hoàn
toàn tự nguyện.
Tuy có những khó khăn về ngôn ngữ và sự am hiểu tâm lý các gia
đình người nghèo ở Việt Nam, nhưng ngay từ những ngày đầu Eli đã tích
cực tham gia cùng với nhóm, đi vãng gia để thấy và hiểu được cuộc sống của
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trẻ em bị thiệt thòi. Ngoài ra, dù không phải là người chuyên về tài chính,
nhưng Eli đã đảm nhận công việc thủ quỹ của nhóm cũng như những ghi
chép chi tiêu của nhóm. Việc cứ ghi ghi chép chép các khoản chi mà bản
thân không phải dân tài chính, cũng như có những khoản chi đột xuất hoặc
được đưa phiếu chi khi cô ấy đang bận làm một việc khác nên cũng gây khó
nhớ để vào sổ làm cô ấy phải mất nhiều thời gian ngồi nhớ lại và tính toán,
thậm chí tưởng chừng phải bỏ nhưng rồi với tính kiên trì, nhẫn nại cô ấy cứ
âm thầm giúp Nụ Cười quản lý tiền đến ngày nay. Việc ghi chép đã tốt, rõ
ràng hơn.
Năm 2009 sau khóa học giáo viên Yoga về, Eli đã bắt tay ngay vào
việc dạy cho trẻ ở văn phòng, đem đến một hoạt động mới mẻ lúc này cho
nhóm. Các trẻ em cũng rất hứng thú học, nhất là nhóm trẻ nhỏ. Mùa hè
2013, Eli lại giúp nhóm mở một lớp dạy làm bánh cho trẻ. Các em theo học
chăm chỉ, hứng thú thưởng thức món ăn của mình sau mỗi buổi học, thậm
chí đem về để cho mẹ, bà được ăn miếng bánh do chính các em làm ra. Kết
thúc hè rồi mà vẫn có em hỏi có lớp học làm bánh tiếp không cô, Eli có dạy
nữa không? Qua đó mới thấy những gì Eli làm cho nhóm đã gieo rắc vào
trẻ một tinh thần ham học, bền bỉ như chính những gì cô ấy đang làm ở Nụ
Cười.
Các phụ huynh ai cũng quý cô ấy ở tính chịu khó, thương trẻ và hơn
hết là sự thẳng thắn, chính trực. Khi có việc gì không đúng, Eli luôn là người
lên tiếng nhắc nhở trẻ lẫn phụ huynh. Eli không sợ mất lòng phụ huynh, trẻ,
cô ấy lên tiếng khi cần phải thay đổi một thái độ, một xử sự không tốt của
trẻ, của phụ huynh. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Đã năm năm cùng với nhóm, có mặt hầu hết các ngày sinh hoạt,
“điền vào chỗ trống” khi thiếu người đi chợ, nấu những bữa ăn đột xuất, Eli
đều có mặt để thực hiện góp phần làm cho hoạt động của Nụ Cười được duy
trì đều đặn. Eli đã thật sự trở thành một biểu tượng thầm lặng đáng quý của
chúng tôi.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương
Quản lý, Nhóm Nụ Cười – bạn thầy Hùng
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A Quiet Volunteer
Appreciation prize

I met Eli (Elisabeth Nguyen’s pet name) for the first time at 23/9
park, when Smile Group was performing art activities on International
AIDS Day, in 2005. Mr. Nguyen Van Hung and I were giving loaves of bread
to the children, when we saw Eli watching the rehearsal. She often smiled
and rarely spoke.
After we first met, Eli and I had many opportunities to visit families
of patients together, which brought us closer. Eli, who is French, had been
in Vietnam for 2 months, interning at Hoa Binh village helping children
who were affected by Agent Orange. She had contacted Mr. Hung after being
introduced by a friend. In 2007, she returned to Vietnam with Leslie Weiner,
intending to set up a Mui Ne convalescent centre for sick children. We
met to discuss her plans and became close once again; however, Mr. Hung
suddenly fell ill and passed away on June 7th, 2007. None of us thought we
would be able to continue his work; but, we discovered many new families
who desperately needed help, we decided to found Smile Group - Mr. Hung’s
Friends, in hopes of continuing his footsteps.
In October 2008, at the one year anniversary of Mr. Hung’s death, Eli
and Leslie returned to Vietnam to help Smile Group – Mr. Hung’s Friends.
Together, we granted the first 10 scholarships for children of the group, it was
the beginning of a new journey in which we were no longer just volunteers
helping Mr. Hung.
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Although Eli had many difficulties communicating and
comprehending the psychology of Vietnamese poor families, she was
actively engaged with the team from the very beginning. She visited many
families to observe and learn about the life of vulnerable children. Despite
not having a background in finance, she agreed to take on the job of treasurer
and maintained the financial records of the group. She often had to interrupt
her other duties, even though she was very busy, to record transactions or
payments. Although she sometimes got frustrated, Eli’s patience enabled her
to persevere and manage Smile Group’s finances.
In 2009, after completing a Yoga teaching course, Eli began a
new activity for Smile Group, teaching Yoga to the children. The children
practiced Yoga with great enthusiasm. In the summer of 2013, Eli helped
Smile Group start a baking class for children. These kids studied very hard
and were excited to enjoy their cakes after each session. They proudly brought
their self-made cakes home to their mothers. When summer ended, many
children asked whether Eli would teach another baking class. Clearly, Eli had
inspired the young children to love learning and to be active participants in
Smile Group.
Parents also love her because of her hard work, love for the children,
and integrity. When there were misdemeanors that needed to be addressed,
Eli always informed the children and their parents. Eli was not afraid to
confront parents and young children when she found it necessary to change
a detrimental attitude or behavior. She approached these issues gently, but
firmly.
Eli spent five years in Smile Group, taking part in most of its
activities. She always “filled in” whenever she was needed. Whether it was
shopping or acting as an amateur master chef, Eli did what was necessary to
help Smile Group’s activities to run smoothly. Eli has truly become a symbol
for Smile Group.
By Nguyễn Thị Minh Phương
Manager, Smile Group – Mr. Hung’s friend
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Góc nhà tài trợ

www.acet.edu.vn

ACET được thành lập từ năm 2002 tại Hà Nội và
TP. Hồ Chí Minh. ACET là dự án hợp tác giữa
Tổ chức Giáo dục IDP (www.vietnam.idp.com)
và Học viện Insearch (www.insearch.edu.au),
trường Đại học Công nghệ Sydney.

ACET giảng dạy các khóa học Tiếng Anh được biên soạn và cập nhật bởi
Học viện Insearch thuộc Đại học Công nghệ Sydney với định hướng phát
triển những kỹ năng ngôn ngữ quan trọng bao gồm Tiếng Anh Tổng quát,
Tiếng Anh Học thuật và Luyện thi IELTS nhằm giúp học viên có thể sử dụng
Tiếng Anh một cách tự tin và thành thạo trong môi trường học tập và làm
việc.
ACET hiện có bốn trung tâm đào tạo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
ACET opened in 2002 in both Hanoi and HCMC, and is a partnership
between IDP Education (www.vietnam.idp.com) and UTS:INSEARCH
(www.insearch.edu.au), the language centre of the University of
Technology, Sydney (UTS).
ACET delivers UTS:INSEARCH English courses which are designed to
give students the skills needed in a range of different areas including
General English, Academic English and IELTS Preparation so that
students are able to function in English, confidently and fluently within
a study or work environment.
ACET currently has four centres in Hanoi and HCMC.
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Sponsors’ corner
Yoga Living là:
Mảnh đất bình yên nơi chúng tôi
nỗ lực mỗi ngày để tạo môi trường
studio tuyệt vời với những lớp yoga
www.yogaliving.com.vn chất lượng.
Nơi chúng tôi làm việc với lòng tin cậy, để tạo ra sự tin cậy và thực hành
yoga với niềm tin giữa người với người.
Nơi chúng tôi áp dụng mọi sự sáng tạo, đổi mới để đem đến dịch vụ tốt nhất
cho khách hàng, điều kiện làm việc lý tưởng cho nhân viên và kênh đầu tư
hiệu quả cho các đối tác.
Yoga Living is:
A land of peace where we make daily effort to create a great studio environment
with quality yoga classes, for the people who are typed to choose us.
A place where we work with trust, to create trust and do the yoga with only
human trust, to enable us to know we can trust each other.
A field where we apply all possible breakthough innovations to give best service
options to customers, ideal work condition to staff and smart investment to
share holders.
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Yves Rocher đem đến những sản phẩm làm đẹp và
chăm sóc da tự nhiên với chiết xuất từ cây cỏ, với
tác dụng đặc biệt ngăn ngừa lão hóa và nếp nhăn.
Chúng tôi mong muốn đem lại vẻ đẹp tự nhiên,
đảm bảo chất lượng và an toàn ở mức tốt nhất đến
www.yvesrocher.vn tất cả phụ nữ trên toàn thế giới.
Yves Rocher hiện có 36 cửa hàng phân phối tại
Việt Nam.
Yves Rocher offers a range of natural beauty and skincare products made
from plants, which specializes in anti-ageing and anti-wrinkles. It aims to
bring natural beauty that guarantees quality and safety at the best rates to all
women throughout the world.
Yves Rocher has now 36 distribution stores in Vietnam.
Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc
(UNV) là tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) có sứ
mệnh đóng góp cho hòa bình và phát triển thông
qua hoạt động tình nguyện trên khắp thế giới.
www.un.org.vn/unv UNV đóng góp vào hòa bình và phát triển bằng

cách vận động cho sự ghi nhận vai trò của người
tình nguyện, phối hợp với các đối tác để lồng ghép
tình nguyện vào các chương trình phát triển, huy
động ngày càng nhiều và tăng tính đa dạng của
người tình nguyện, bao gồm cả những tình nguyện
viên UNV có kinh nghiệm trên khắp thế giới.

The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization
that contributes to peace and development through volunteerism worldwide.
UNV contributes to peace and development by advocating for recognition of
volunteers, working with partners to integrate volunteerism into development
programming, and mobilizing an increasing number and diversity of volunteers,
including experienced UNV volunteers, throughout the world.
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ZALORA Việt Nam mang lại cho khách hàng
những trải nghiệm mua sắm thời trang hàng
hiệu trực tuyến thú vị từ các thương hiệu thời
trang quốc tế và trong nước danh tiếng.
ZALORA.VN cam kết chất lượng phục vụ
hàng đầu cùng với những bộ sưu tập quần áo
nam nữkhổng lồ từ giày dép, trang phục, phụ
kiện đến mỹ phẩm cho cả phụ nữ và nam giới
với những xu hướng thời trang mới nhất.

Scott and Binh's phục vụ thức ăn phương Tây
với một sự biến tấu tinh tế giữa khu đô thị Phú
Mỹ Hưng. Đầu bếp người Mỹ Scott Marquis,
và người vợ Việt Nam luôn nỗ lực cùng với
các nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, đem
http://bizuhotel.com/scottbinhs đến thực khách thức ăn ngon, không gian yên
tĩnh và thư giãn. Để đặt chỗ xin vui lòng gọi
Scott số 0948901465.
Chúc bình yên và dùng bữa vui vẻ,
Scott và Đức
Scott and Binh's serves up Western comfort food with a twist in the heart
of Phu My Hung. American Chef Scott Marquis, and his Vietnamese wife
Duc have worked hard with their friendly, competent staff to provide all their
guests some tasty food, in a quiet and relaxed setting. For reservations please
call Scott at 0948901465.
Peace and Happy Eating,
Scott and Duc.
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www.auparcsaigon.com

Parc's Catering được nhận xét là nơi cung cấp
dịch vụ catering tốt nhất Sài Gòn với gần 11 năm
kinh nghiệm. Chúng tôi sử dụng kỹ năng của
7 đầu bếp hàng đầu Việt Nam (từ Au Parc, the
Refinery, Hoa Túc, Khói Thơm & Blanchy Street)
để đem đến những thực đơn phong phú của Địa
Trung Hải, Trung Đông, Nhật Bản, Việt Nam và
Mexico.

Parc's Catering has been quoted as Saigon's best catering service with nearly
elven years' experience. Our originality lies in that we tailor our service to
each and every occasion. We use the skills of 7 of Ho Chi Minh City's best chefs
(from Au Parc, the Refinery, Hoa Tuc, Khoi Thom & Blanchy Street) to offer
a generous array of Mediterranean, Middle Eastern, Japanese, Vietnamese &
Mexican menus unique in Vietnam.

The Bakery by Sweet & Sour là sự kết hợp độc
đáo giữa nét tinh tế trong tiệm bánh ngọt cổ điển
thuở ấu thơ với sự sáng tạo hiện đại dành cho tất cả
những ai mê bánh ngọt!
www.lusinespace.com Hãy đến thăm The Bakery by Sweet & Sour để

thưởng thức bánh ngọt cùng gia đình và bạn bè ở
sân vườn ngoài trời của chúng tôi!
Các sản phẩm bánh nướng của The Bakery by Sweet & Sour cũng có bán
tại L’USINE café.
The Bakery by Sweet & Sour uniquely combines the sensibilities of the oldfashioned sweet shop of your childhood with contemporary creativity and
innovation for every kind of lover of sweets! The Bakery welcomes visitors to
an open kitchen where they can watch and be a part of what makes our sweets
so special as we mix homemade vanilla essence and pipe away at freshly
baked trays of cupcakes. Come visit The Bakery by Sweet & Sour and enjoy
our sweets with your family and friends in our outdoor courtyard!
Baked goods by The Bakery by Sweet & Sour are also available at L’USINE
café.
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Lời nhắn từ Ong Xanh
Vào mùa hè 2014, LIN sẽ giới thiệu một website mới kết nối các tình
nguyện viên chuyên môn với các tổ chức phi lợi nhuận thông qua những dự án
tình nguyện trực tuyến có thể hoàn thành trên mạng. Website này giúp những
người bận rộn tạo sự thay đổi trong xã hội thông qua việc sử dụng hiệu quả
thời gian và các kỹ năng sẵn có của họ.
Mời bạn ghé thăm trang web tại: www.OngXanh.org

A message from BlueBees
In Summer 2014, LIN will launch a new website that connects skilled
volunteers with not-for-profit organizations through micro-volunteer projects
that can be completed online. The site empowers busy people to make an impact
on society through efficient deployment of their available time and skill set.
Please check out the new website at: www.BlueBees.org

