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SƠ LƯỢC TỔ CHỨC 



Về CLB CTXH Nhân Ái 

Chúng tôi là ai? 

• Là một CLB với 4 năm tuổi đời, thành lập với tinh 

thần thiện nguyện, nhiệt huyết của phần lớn 

thành viên là sinh viên các trường đại học, cao 

đẳng.  

Chúng tôi làm gì?  

• Hỗ trợ & giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 

giúp các em có định hướng trong tương lai và trở 

thành người có ích cho xã hội.  



Nguyên cớ thành lập 

  Sở Thùng 

Bình Thạnh 

Cầu Bình Triệu   

Thủ Đức 

Cầu Muối 

Quận 1 

Ấp Tân Lập 

Làng ĐH Thủ Đức 

Hình ảnh 

Đặc điểm 

khu vực 

Trước đây là bãi rác 

thành phố 

Là nơi cư trú của các 

trẻ em lang thang từ 

các tỉnh thành khác.  

Khu lao động, và cư trú 

của các gia đình  khó 

khăn  

Khu công nhân 

Hoàn cảnh 

trẻ em 

Trẻ lượm rác cùng 

với gia đình để kiếm 

sống. 

Các trẻ em lang thang 

và không có gia đình, 

chủ yếu sống bằng 

nghề đánh giầy , bán 

vé số , ăn xin... 

Các trẻ em vô gia cư 

các em phải bán vé số , 

đánh giầy để kiếm 

sống… 

Đa phần là con em của 

các công nhân lên TP làm 

việc. Thiếu thốn sự quan 

tâm của gia đình  

Hiên tại trên địa bàn TP HCM có khoảng 8500 Trẻ em lang thang, cơ nhỡ và có 

hoàn cảnh khó khăn nhất tập trung chủ yếu ở 4 nơi sau đây. 



Nguyên cớ thành lập 

Các vấn đề gặp phải:  

VẤN ĐỀ GIÁO DỤC 

Các em không có hộ 
khẩu thành phố nên 

không được đến 
trường như bao trẻ em 

khác. Trong khi đó, 
phường xã chưa có 
biện pháp hỗ trợ cho 

đối tượng này.  

VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 
XH 

Thường xảy ra các tệ 
nạn trộm cắp, ma túy, 
và đánh bạc...Ở lứa 

tuổi 6-12, các em còn 
non trẻ và dễ bị tác 
động.  Nếu thiếu sự 

giáo dục về kiến thức 
và nhân cách, các em 

dễ trở thành gánh 
nặng XH sau này.  

VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 
TỰ NHIÊN 

Nơi ở thiếu vệ sinh, 
thiếu nguồn nước 

sạch. Thêm vào đó, sự 
thiếu hiểu biết về vệ 
sinh dẫn tới bệnh tật 



Nguyên cớ thành lập 

Với tinh thần thiện nguyện & nhiệt huyết, 

năm 2009, nhóm SV các trường ĐH & cao 

đẳng (chủ yếu là Nhân Văn, Nông Lâm...) 

thành lập CLB CTXH Nhân Ái với mục tiêu 
hỗ trợ, chăm sóc các đối tượng yếu thế đặc 
biệt là trẻ em đường phố & trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn.  



Các hoạt động 

DỰ ÁN ĐỒNG HÀNH 

Tiếp cận, giáo dục và định 
hướng cho các em có hoàn 

cảnh khó khăn 

DỰ ÁN TIẾP SỨC 
ĐẾN TRƯỜNG 

Hỗ trợ các sách vở, 
dụng cụ học tập, vật 
phẩm cho các em 
vùng sâu vùng xa. 

 

DỰ ÁN THỨ BẢY 
NHÂN ÁI 

Nấu & phát cơm 
cho trẻ em lang 
thang cơ nhỡ, 

người già neo đơn 
trên địa bàn 

TP.HCM vào thứ 7  

Bắt đầu từ 2009 Bắt đầu từ 2010 Bắt đầu từ 2011 

Dự án chủ đạo và lâu dài của 

tổ chức.  
Vừa để giúp đỡ các em có hoạt động khó khăn vừa 

thu hút TNV cho dự án Đồng Hành.  



Sơ đồ tổ chức 

    Ban điều hành: 22 thành viên 

  Chủ nhiệm: 1 người 

 Phó chủ nhiệm: 3 người 

 Trưởng ban: 7 người 

 Trưởng nhóm: 3 người 

 Thành viên: 8 người 

 

 

Số thành viên chính thức: 120 
thành viên. 
Tình nguyện viên: 800 thành 
viên 



DỰ ÁN ĐỒNG HÀNH 



Dự án Đồng Hành 

• Mục tiêu: Giúp các em có kiến thức & kỹ 
năng sống cơ bản để các em có thể định 
hướng cho tương lai, sau này không phải 
là gánh nặng cho XH. 

• Đối tượng thụ hưởng:  

– Đối tượng chính: 210 em ở 3 lớp học 
tình thương của CLB 

– Đối tượng phụ: các trẻ em cơ nhỡ, lang 
thang cần được định hướng và giúp đỡ 

 

  Khu Sở 

Thùng- 

Bình Thạnh 

Cầu Bình 

Triệu – Thủ 

Đức 

Phường Cầu 

Muối-quận 1 

Ấp Tân Lập 

Lớp học 

Đồng 

Hành 

60 em (Ko có lớp học 

ở khu vực 

này) 

70 em 60. em 

# 

Tiếp cận, giáo dục và định 
hướng cho các em có hoàn 

cảnh khó khăn 



Các hoạt động chính của dự án 

• Tiếp cận & vận 
động các trẻ em 
lang thang đến 
các, các lớp học 
tình thương do 
CLB  

Tiếp cận & 
Vận động 

• Thuyết phục phụ 
huynh cho con em 
đi học 

Thuyết phục 
phụ huynh 

• 3 Lớp học để dạy 
chữ và kỹ năng 
sống cho các em 

 Dạy học  

• Hỗ trợ tài chính cho 1 
số hoàn cảnh đặc biệt 
để các em có động lực 
tiếp tục học. 

Hỗ trợ khẩn 
cấp 

• Kết hợp các trung 
tâm kỹ năng mềm 

để đào tạo TNV 

Huấn luyện 
TNV 



Tình hình TNV 

 Dễ dàng kêu gọi tình nguyên viên tham gia các hoạt động. 

 Có số lượng tình nguyện viên thường niên nhất định & gắn 
kết 

 Hiệu ứng truyền miệng tốt, đa phần TNV tham gia do truyền 
miệng. 

 
Lý do:  

• Cơ hội thực hành những kỹ năng đã học (đa phần 
là các SV khoa Tâm Lý, Giáo Dục, Xã Hội học, Báo 
chí) 

• Cơ hội làm việc thiện 
• Sau khi tham gia, TNV hiểu được ý nghĩa của hoạt 

động nên tiếp tục gắn kết hoặc hỗ trợ khi cần 
thiết. 



Vấn đề với nhà tài trợ 

• Nhà tài trợ chủ yếu đến từ cá nhân hoặc nguồn quen biết 
trong doanh nghiệp, một khi người quen rời khỏi doanh 
nghiệp, người kế thừa không tiếp tục hỗ trợ CLB 

• Không có nhà tài trợ thường niên 

 



PHÂN TÍCH SWOT 



TÓM TẮT SWOT 
STRENGTH 
 
-Lực lượng  tình nguyện đông đảo từ các 
trường Đại học nhiệt tình &  gắn kết 
- Hoạt động được  truyền miệng hiệu 

quả (tuy quy mô không lớn) 
 

WEAKNESS 
 
- Chưa được công chúng biết đến. 
- Thiếu nguồn tài trợ do chưa có tiếng 

tăm 
- Non trẻ, chưa nhận được sự tin tưởng 

của nhà tài trợ và chưa biết cách tiếp 
cận đúng. 

OPPORTUINITY 
- Mục tiêu & hoạt động của tổ chức 

được ủng hộ, và báo chí quan tâm 
 
- TNV đang là phong trào,  

THREAT: 
- Nhiều tổ chức lớn trùng tên với Nhân 

Ái 
 



Vấn đề cần giải quyết 

CLB CTXH Nhân Ái có mối quan hệ 
bền chặt & gắn bó với các TNV. Tuy 
nhiên, hình ảnh với công chúng và 

quan hệ với các nhà tài trợ còn yếu. 
Hệ quả là, việc gây quỹ cho các hoạt 

động còn khó khăn 



Mục tiêu truyền thông 

Xây dựng niềm tin & 
thu hút sự hỗ trợ từ 
các cá nhân và đoàn 

thể 

Tạo nguồn quỹ cho 
2014 để dự án Đồng 
Hành được thực hiện 

hiệu quả.  

Thiết lập & truyền 
thông sứ mệnh, và tầm 
quan trọng của tổ chức 

và dự án Đồng Hành. 



Số quỹ cần gây 

Đạt được ít nhất 75% số quỹ cần gây, tương đương 80 triệu 



Đối tượng truyền thông 

• Những người quan tâm & đánh giá cao công tác tình nguyện 

• Những người đánh giá cao công tác giáo dục cho trẻ em khó khăn 

• Những người lo ngại về vấn đế thiếu giáo dục ở trẻ em dẫn đến gánh nặng sau này.  

 

Nhân viên văn phòng Sinh viên 
Doanh nghiệp 

(chủ yếu là vừa và nhỏ) 

Họ là ai? 



Đối tượng truyền thông 

• Họ là người như thế nào?  

– Cấp tiến & có học thức 

– Thích đọc tin tức & tình hình XH trên các báo chí 

– Đóng góp từ thiện qua các kênh bạn bè/quen biết hơn là các kênh 

truyền thông 



Tâm lý đối tượng 

Những trường hợp thương tâm hoặc 
bệnh hiểm nghèo thường được công 
chúng và báo chí quan tâm.  
 
 Ở Việt Nam, công chúng thích làm 

việc từ thiện có tính cấp bách hoặc 
ngắn hạn.  

. 
 Những hành động đóng góp này ảnh 

hưởng trực tiếp lên một hoặc hai cá 
nhân chứ không ảnh hưởng lên xã 
hội. 

 Ít nhà nhà hảo tâm nghĩ đến việc 
đóng góp có tầm ảnh hưởng xa hơn. Nếu tôi không giúp thì em 

bé sẽ không sống được 
nữa.  



Tâm lý đối tượng 

Trong khi đó, công chúng thờ ơ trong việc giúp đỡ trẻ em đường phố bởi họ ko thấy 
được cuộc đời của các em có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của họ.  

(Thực tế, những hoạt động có tính lâu dài và ảnh hưởng đến xã hội được quan tâm 
đúng mức.)  

 

Nếu mình không giúp các 
trẻ em lang thang bây giờ, 
thì cũng đâu ảnh hưởng 

đến mình.  



Tâm lý cần khai thác 

Ít người nghĩ đến việc nếu 
thiếu sự giáo dục ngay từ 
nhỏ, trẻ em đường phố dễ 
bị tác động và có nguy cơ 
trở thành gánh nặng cho xã 
hội. Trong khi đó, họ mới 
chính là đối tượng bị ảnh 
hưởng trực tiếp 

 

Trẻ em không 
được giáo dục 

Ảnh hưởng bởi 
những tác động 

xấu 

Trở thành gánh 
nặng XH 

Bạn hoặc con bạn 
trở thành nạn 
nhân của nạn 

trộm cướp, bạo 
lực 

Vòng tuần hoàn 
của việc thiếu 

giáo dục trẻ em 
đường phố 



Tâm lý chính cần khai thác 

TÂM LÝ CHÍNH CẦN KHAI THÁC 

Công chúng thờ ơ và không nhận ra rằng tương lai của 
trẻ lang thang ảnh hưởng tới tương lai của họ.  

THÔNG ĐIỆP:  
Đầu tư cho tương lai của XH là đâu tư cho chính bạn.  
Trẻ em đường phố nếu không được quan tâm sẽ trở thành gánh 
nặng cho XH và cho chính bạn.  
Tại CLB CTXH Nhân Ái, chúng tôi tiếp cận, giáo dục và định hướng 
giúp các em trở thành những công dân có ích cho XH sau này.  



Chiến lược 

Tạo sự chú ý của công chúng 
về việc đầu tư cho tương lai 

của trẻ em lang thang, cơ 
nhỡ. 

Giúp thông tin gây quỹ dễ 
dàng tiếp cận hơn để các 
nhà hảo tâm đóng góp dễ 

dàng hơn 

Tận dụng mối quan hệ với 
báo đài để tạo “publicity” 

nhằm gây quỹ cho CLB Nhân 
Ái.Tận dụng các mối quan hệ 

sẵn với các nhà tài trợ và 
TNV để gây quỹ 



Ý tưởng lớn 

Chọn tương lai cho một em bé xa lạ, chọn tương lai 
cho chính bạn.  

OR 



Chọn tương lai cho 
một em bé xa lạ, 

chọn tương lai cho 
chính bạn.  



Điểm tiếp cận 

Điểm 
tiếp 
cận 

PR 

Internet 
Các 

nhà tài 
trợ 

• Bộ ảnh pitching,  

• TCBC, 

• Y tưởng đề xuất 

với báo chí 

• Website & FBFP của 

CLB, 

• Các trang FB FPFP 

về kinh doanh vè 

sống đẹp. 

• Kênh FB của các 

thành viên kêu gọi hỗ 

trợ 

• Nhà tài trợ cá 
nhân 

• Nhà tài trợ doanh 
nghiệp 



PR 



Nguồn lực & cơ hội cho PR 

Mối quan hệ tốt với báo giới:  

 Một số cựu TNV của Nhân Ái hiện là phóng viên của một số báo lớn (do đa phần TNV là 
sinh viên khoa báo chí) 

 Dự Án Đồng Hành vẫn được phóng viên tìm đến để viết bài về cuộc sống của các em. 

 Có thể tận dụng mối quan hệ để đề xuất nội dung 
cho báo chí và gây quỹ.  
 



Nguồn lực & cơ hội cho PR 

Tài năng của tình nguyện viên: 

• Một số tình nguyện viên là nhân viên 
thiết kế, là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp 
cho các công ty truyền thông. 

 Có thể tận dụng để làm tài liệu lan 
truyền.  



Vấn đề gặp phải khi PR kêu gọi tài trợ 

Báo chí không ưu tiên đăng thông tin kêu gọi tài 
trợ từ các tổ chức từ thiện nhỏ.  

Trong trường hợp thông tin kêu gọi tài trợ 
không xuất hiện trên báo, sẽ tạo đường link 
hoặc địa chỉ website của Nhân Ái. 



 Bộ ảnh gây quỹ 

Chọn tương lai 1 em bé xa lạ 
Mục tiêu: Gây chú ý dư luận và công chúng về việc đầu tư cho tương lai 

của các trẻ em đường phố. 

 

 

 

• Nội dung bộ ảnh: 
• Là bộ ảnh “người thật việc thật” của các bé học sinh ở lớp học 

tình thương Nhân Ái.  
• Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện cuộc sống nói lên gia cảnh và 

cuộc sống hiện tại của các em với cơ sở vật chất thiếu thốn và bị 
vây quanh bởi các tệ nạn xã hội. Điều khiến các em dễ dàng trở 
thành thành phần xấu sau này.  

• Dẫn đến việc kêu gọi  



Bộ ảnh gây quỹ 

Chọn tương lai 1 em bé xa lạ 
Mục tiêu: Gây chú ý dư luận và công chúng về việc đầu tư cho tương lai 

của các trẻ em đường phố. 

 

 

Thông cáo báo 
chí 

Đề xuất nội 
dung với phóng 
viên (pitching) 

Lan truyền bộ 
ảnh và bài báo 
trên các diễn 
đàn & FB FP 

Vận động các 
TNV lan truyền 
để kêu gọi gây 

quỹ 

Cách thức lan truyền 



Chú thích ảnh:  
Bé Hoàng Ấp Tân Lập, đang ngôi nhà của 
mình trên nền đất. . Ba mẹ em đều là công 
nhân ở Tân Lập, đi làm tăng ca thường 
xuyên và không quan tâm đến em. 
 
Hoàng không có hộ khẩu thành phố, em 
không được đi học,  
Em là học sinh xuất sắc nhất ở lớp học 
Nhân Ái. Em mơ ước trở thành kiến trúc 
sư để xây nhà đẹp cho mẹ. . 
 
 
Bạn sẽ chọn tương lai cho bé Hoàng như 
thế nào?  

Minh họa cho bộ ảnh  
(Lưu ý, đây không phải là ảnh cuối cùng) 



Chú thích ảnh:  
Bé Trang, Sở Thùng, vui đùa bên bãi rác. Mẹ bé 
Trang hiện đang tạm giam vì buôn bán ma túy. 
Em sống với bà ngoại và các cô chú, những 
người thường xuyên cờ bạc.  
 
Em đang đi học tại lớp học  Nhân Ái ở Sở 
Thùng.  Em chia sẻ với thầy cô giấc mơ trở 
thành một nghệ sĩ múa như Linh Nga.  
 
Bạn chọn bé Trang một tương lai như thế nào? 

Minh họa cho bộ ảnh  
(Lưu ý, đây không phải là ảnh cuối cùng) 



Chú thích ảnh:  
 
Bé Nghĩa, là trẻ em lang thang sống ở gầm cầu 
Bình Triệu. Em được động viên đến lớp học 
Nhân Ái.   
 
Em đang xếp lại dép ngay ngắn cho các bạn 
trước khi vào học.  
 
Em muốn sau này có thể trở thành thầy cô và 
dạy học như các bạn sinh viên.  
 
Bạn chọn bé Nghĩa một tương lai như thế nào? 

Minh họa cho bộ ảnh  
(Lưu ý, đây không phải là ảnh cuối cùng) 



Thông cáo báo chí 

• Mục tiêu: Thông báo về bộ ảnh gây quỹ, kêu gọi mối quan 
tâm xã hội về vấn đề đầu tư cho tương lai của trẻ em đường 
phố.  

• Nội dung: 
– Giới thiệu bộ ảnh “Lựa chọn tương lai cho trẻ xa lạ” được làm bởi 

đội ngũ trẻ, tài năng của các TNV Nhân Ái. 

– Bộ ảnh cho thấy những tương lai đang thay đổi bởi hành động của 
TNV và nay cần thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng. 

– Nêu lên vấn đề xã hội: Tương lai của trẻ em đường phố ảnh hưởng 
trực tiếp đến XH sau này, nhưng chưa được quan tâm. 

– Thông tin tài trợ.  

Bộ TCBC bao gồm: TCBC + bộ ảnh 
báo chí + thông tin về Nhân Ái. 



THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

• Danh sách báo chí tiếp cận: 50-70 báo chí đại 
chúng, doanh nhân và giới trẻ 

• Kết quả mong đợi: 

– Tin về bộ ảnh gây quỹ của tổ chức: 10-20 tin (mỗi 
tin 50 chữ) 

– Bài viết đăng toàn bộ ảnh: 3-4 bài viết 



DANH SÁCH BÁO CHÍ 

• Lựa chọn báo chí để đề xuất 

nội dung 

– Các báo đại chúng: Tuoi 

Tre, Thanh Nien, Dantri, 

Vnxpress 

– Các báo cho giới trẻ: 

Muc Tim, HHT2, SV VN, 

– Các báo cho giới doanh 

nhân: Đầu Tư, Doanh 

Nhan, DN SG CT 

Các báo có khả năng được  đăng tin 
cao (do có mối quan hệ thân thiết 
với Nhân Ái) 

1. Dân trí  

2.Tuổi trẻ 

3.Sài gòn giải phóng 

4. Báo sinh viên việt nam 

5. Phunutoday 

6. Tiền Phong 



Ý tưởng đề xuất với báo chí 

• Mục tiêu: 

– Ngoài bộ ảnh cung cấp cho báo chí, đề xuất những ý tưởng bài viết cho báo 
chí sao cho phù hợp với nhu cầu của từng báo.  

• Nội dung: 

– Cung cấp thông tin & hiểu biết về vấn đề đầu tư tương lai cho trẻ em e.g 
những thói quen làm từ thiện của cộng đồng : thích đóng góp quà bánh 
hoặc đóng góp cho các hoàn cảnh thương tâm 

– Nói lên vấn đề giáo dục trẻ em đường phố bị bỏ quên.  

– Nói lên tầm quan trọng của CLB Nhân Ái : Thay đổi tương lai của các trẻ em 
đường phố.  

– Qua đó, giới thiệu về ý nghĩa của CLB Nhân Ái và kêu gọi gây quỹ.  



Ý tưởng đề xuất với báo chí 
• Kết quả mong đợi:  

– 3-4 bài viết trên các báo khác.  

– Báo chí kêu gọi gây quỹ cho tổ chức hoặc đưa đường link vào tổ chức 

 

 

Tựa bài Nội dung. 

1.  Trẻ em đường phố - chỉ NHÌN chứ 
chưa NGHĨ 

Xã hội chưa coi trọng việc giáo dục trẻ 
em đường phố. Họ có thể nhìn các em 
đầy thương cảm nhưng chưa nghĩ đến 
việc giúp đỡ các em 
 Ý nghĩa của dự án Đồng Hành 

2.  Tệ nạn xã hội ở trẻ em đường 
phố? Con gà hay quả trứng? 

Công chúng thường hay phàn nàn về tệ 
nạn xã hội do trẻ em bụi đời gây nên? 
Nhưng có ai đặt câu hỏi có phải các em 
thiếu sự giáo dục? 
 Ý nghĩa của dự án Đồng Hành 

Một số ý tưởng đề xuất:  



MINH HOẠT BÀI BÁO ĐỀ XUẤT 

LỰA CHỌN TƯƠNG LAI 
CHO TRẺ EM XA LẠ 

Kêu gọi gây quỹ hoặc 
đường link dẫn tới trang 

web của Nhân Ái.   

Bài báo nói về đề đầu tư 
cho tương lai của trẻ em 

lang thang, cơ nhỡ.  



INTERNET 



Nguồn lực internet 

• Đây là nguồn lực tuyển TNV 

• Website thiết kế bắt mắt 

• FB FP đạt 1683 fan. 

• SEO cao tuy bị trùng với các 
tổ chức lớn khác.  

• TNV trẻ tuổi, đa phần sử dụng 
FB 

 



1. Nhân ái Website & FB FP 

Vai trò của Nhân Ái Website: 

 

– Giúp người xem tiếp cận với thông tin tài trợ dễ 
dàng hơn sau khi đọc bài viết về Nhân Ái.  

– Giúp công chúng và độc giả hiểu về Nhân Ái và ý 
nghĩa của dự án Đồng Hành 

 



Thông tin tài trợ được đem ra trang chủ để 
kêu gọi tài trợ 



Trong tab Tài trợ, hỗ trợ thông tin rõ ràng và thuyết 
phục để thu hút tài trợ. 

Lời kêu gọi rõ ràng với 
con số trẻ em được thụ 

hưởng 

Báo cáo tài chính rõ ràng 
để tạo sự tin tuổng 

Danh sách 
những nhà tài 
trợ cho thấy  

sự thu hút của 
dự án 

Tình trạng dự 
án làm tới đâu 
để các nhà hảo 
tâm theo dõi 

THông tin rõ ràng cách 
thức tài trợ. 



2. Viral bộ ảnh gây quỹ trên các diễn 
đàn 

STT  Từ Thiện  Sống đẹp Doanh Nhân 

1 hoatdongtuthien.org 
 

khatvongsong.
vn 

doanhnhanvicongdong.v
n 

2 thegioituthien.com 
 

chiasetinhthuo

ng.org 
 

Doanhnhansaigon.vn 

3 tuthien.vn 
 

thapsanguocm

o.net 
 

www.doanhnhanvietnam.co
m 

4 chuviettuthien.vn 
 

songdep.xitrum.n
et 

diendandoanhnhan.vn 

Tận dung các mối quan hệ với các diễn đàn để đăng bộ ảnh gây 
quỹ. 
Kêu gọi thành viên trong các diễn đàn góp quỹ cho Nhân Ái. 

Các diễn đàn tiếp cận 



3. Sử dụng mạng lưới TNV 

Yêu cầu TNV post bài báo hoặc loạt ảnh gây quỹ để 
gây quỹ cho CLB. 
Kêu gọi thông qua các lớp học Đồng Hành và các 
chương trình khác như Thứ Bảy Nhân Ái. 
Số lượng thường trực: 120 bạn 
Số lượng không thường trực: 800 bạn. 



CÁC NHÀ TÀI TRỢ 



Cơ hội với nhà tài trợ 

Các doanh nghiệp 

• Kết nối lại với các nhà tài trợ 
cũ thông qua các mối quan 
hệ cá nhân 

• Trình bày với cá nhà tài trợ 
với thông điệp mới, chuyên 
nghiệp và đáng tin cậy hơn 
thông qua chiến dịch tung 
bộ ảnh và lan truyền.  

Các cá nhân 

• Đã tiếp cận thông qua kênh 
truyền thông đại chúng và 
internet.  

• Thông qua các event và các 
hội thảo về từ thiện 



CHIẾN THUẬT KÊU GỌI TÀI TRỢ HIỆU 
QUẢ 

• Nêu cụ thể những đóng góp của nhà hảo tâm sẽ đem lại điều gì cho 

• Phân chia theo nhu cầu đóng góp của cá nhân và doanh nghiệp 

 

Doanh nghiệp Cá nhân 

2 triệu giúp các em thuê một lớp học 

trong vòng một tháng, hoặc tổ chức 

một ngày hội đồng hành cho các em. 

100 ngàn có thể mua giúp các em có 

đủ sách vở học trong 1 năm học 

5 triệu có thể giúp các em có 1 chương  

trình tham quan , học ngoại khóa và 

còn có thể giúp các em có được 1 

ngày tết thiếu nhi , trung thu , noel … 

vô cùng ý nghĩa hoặc làm một buổi lễ 

tổng kết cho các em vào cuối năm 

 

200 ngàn có thể giúp các em có một 

bộ bàn ghế để học tập hoặc một phần 

quà hàng tháng cho những em có kết 

quả tốt trong tháng. 

500 ngàn giúp các em có thể lo chi phí 

học tập trong một học kỳ 



Cách tiếp cận nhà tài trợ doanh nghiệp 

Tiếp cận nhà tài trợ 
cũ và trình bày ý 

nghĩa dự án – đầu 
tư cho trẻ em 

đường phố là đâu 
tư cho XH sau này.  

Nhờ tài trợ cũ giới 
thiệu nhà tài trợ mới 

Lựa chọn tiếp cận các 
nhà tài trợ phù hợp 
với tổ chức. Ví dụ: 

bút bi Thiên Long tài 
trợ dụng cụ học tập. 

*Lên quy trình tiếp cận cụ thể. Tham khảo «Giao 
tiếp hiệu quả với nhà tài trợ của BrandMaker 



Danh sách các doanh nghiệp tiếp cận 

STT Doanh nghiệp quen biết  Các doanh nghiệp 

1 Công ty Logistics  Công ty mì vifon 

2 Prudential  Công ty indochina 

3 Sai Gon Res  Công ty Phú Minh Sơn 

4 Bibica Công ty dược 

5  Hội DN Việt Kiều Công ty Thanh Trúc 

6 Công ty VInalink BigC 

7 Mecsdes Coopmark 

8 

9 



Thời gian thực hiện dự kiến 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 

1. TCBC 

2. Đề xuất 
ý tưởng 
cho báo 

3. Viral 
trên 
internet  

4. Tiếp cận 
nhà tài 
trợ. 



Đo lường hiệu quả 

Gây được 100 triệu tiền quỹ cho năm 2014 

tính bằng tiền mặt và hiện vật 



Đo lường hiệu quả 

 It nhất 10 tin & 3 bài viết từ TCBC 

 Ít nhất 3 bài viết từ ý tưởng để xuất (bài viết phải có 
đường link đến Nhân Ái Website) 

 Liên kết để đăng bài với trên 15 diễn đàn & FB FP 

 Vận động ít nhất 100 bạn TNV tham gia lan truyền và 
đóng góp. 

 Vận động được ít nhất 3 nhà tài trợ DN 



CÁM ƠN 


