
Hội thảo chuyên đề:  

Quản lý, Điều phối và Vận dụng năng 

lực tình nguyện viên chuyên môn 
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KHỞI ĐỘNG 

Một ngón tay nhúc 

nhích này 

Một ngón tay nhúc 

nhích này 

Một ngón tay nhúc 

nhích cũng đủ làm 

ta vui rồi 



Tình nguyện viên 

- Làm việc trực tiếp với người thụ hưởng 

- Phục vụ nhu cầu cấp thiết cho cộng động 



Tình nguyện viên  

chuyên môn 
- Hỗ trợ nâng cao 

năng lực cho tổ 

chức. 

- Giúp tổ chức 

phát triển bền 

vững và lâu dài 

- Cam kết hỗ trợ 

phát triển tổ chức 



Tình nguyện 

viên chuyên 

môn LIN 



Tình nguyện viên  

chuyên môn LIN: 

Họ là ai? 

Có kinh nghiệm và chuyên môn 

Làm tại các doanh nghiệp và các tổ 

chức xã hội  tại TP.HCM  

Tinh thần hỗ trợ cộng đồng 

Cam kết tham gia hỗ trợ tổ chức 



Tổ chức phi lợi nhuận 

Tổ chức còn thiếu năng lực gì? 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

của tổ chức cần hỗ trợ gì? 

Nhân viên tổ chức còn yếu về mặt nào? 

Nhu cầu của tổ chức là gì?  

Tổ chức có khó khăn nào? 



• Lập kế hoạch chiến lược 

• Gây quỹ và phát triển tổ chức 

• Quản lý nhân sự 

• Marketing và phát triển tài liệu truyền thông 

• Quản lý tài chánh và kế toán 

• Hỗ trợ kỹ thuật và kỹ năng vi tính 

• Tổ chức sự kiện 

• …………… 

Một số kỹ năng 

chuyên môn 



TNV chuyên môn tham gia hỗ trợ 

nâng cao năng lực cho nhân viên và 

tổ chức.  
 

Họ không làm giúp công việc. 



Nối kết TNV 

chuyên môn LIN 

2. Điền bản yêu cầu tình nguyện 

viên chuyên môn 

3. Viết bản mô tả công việc TNV 

4. Sắp xếp buổi gặp mặt 

5. Kết nối tình nguyện viên chuyên môn 

1. Đối tác với LIN 



• www.LINvn.org 

• Điền bản đăng ký hợp tác. 

• Sắp xếp cuộc họp và giới thiệu tổ chức 

 

 LIN hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận có 

hoạt động thiết thực và giúp đỡ phát triển 

cộng đồng 

1. Đối tác với LIN 

http://www.linvn.org/


• Thông tin liên lạc của tổ chức 

• Thông tin yêu cầu 
• Thời gian cam kết làm việc 

• Địa điểm 

• Cam kết hỗ trợ 
• Công cụ làm việc 

• Hỗ trợ công tác 

• Cơ hội đào tạo cho TNV 

2. Bản yêu cầu 

TNV chuyên môn 



• Vị trí chuyên môn cần tìm 

• Thông tin về tổ chức 

• Nơi làm việc của TNV chuyên môn 

• Mục đích công việc tình nguyện 

• Mô tả chi tiết công việc TNV *** 

• Ví dụ công việc cụ thể  

• Thời gian cam kết thực hiện 

• Lợi ích của tình nguyện viên 

 

3. Viết bản mô tả công 

việc TNV chuyên môn 

*** càng chi 

tiết càng tốt 



• Sắp xếp thời gian thích hợp giữa TNV và 

tổ chức 

• Gặp mặt giữa TNV và tổ chức 

• Ký cam kết giữa TNV và tổ chức 

• Kết nối TNV chuyên môn 

• Lượng giá hoạt động sau khi hoàn tất 

4 &5. Gặp mặt và Kết 

nối TNV chuyên môn 



71-73-75 Hai Bà Trưng, Lầu 6, P. Bến Nghé, Quận 1 

+84 (8) 3824-6091 | info@LINvn.org  

www.LINvn.org  

“Giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương” 


