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Giới thiệu 
 

A New Day là một nhóm phi lợi nhuận được thành 

lập với mục đích tập huấn kỹ năng cho các nhóm hay 

tổ chức có mong muốn đóng góp công sức của mình 

cho cộng đồng. Nòng cốt AND gồm những con 

người với sức trẻ khát khao muốn đóng góp cho 

cộng đồng và kiến thức được đào tạo từ những tổ 

chức nước ngoài như WWO và PFP. 

 

 

 

 



Điểm mạnh 

- Thành viên nòng cốt của AND là 

những người được đào tạo bài bản 

từ kiến thức đến kỹ năng bởi các 

tổ chức uy tín từ năm 2008 đến 

nay 

- Đã có công cụ truyền thông là 

Facebook group và Facebook 

fanpage   

Điểm yếu 

-  AND chưa được cấp giấy phép hoạt 

động. Vì thế nhóm chưa thể mở rộng 

quy mô hoạt động, tạo điều kiện hoạt 

động cho các tình nguyện viên của 

nhóm 

- Facebook vẫn mang tính chất cập nhật 

thông tin, chưa có website và thiếu công 

cụ giới thiệu nhóm đến các đối tác 

Phân tích 



Mục tiêu truyền thông  

Tăng độ nhận biết để tìm kiếm các cơ hội hợp tác, các dự án mà qua đó nhóm có thể phát huy và 

chia sẻ kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác xã hội. Từ đó mở rộng hoạt động, kêu gọi sự 

đóng góp sức người, sức của từ các nhà tài trợ và cộng đồng 



Chiến lược truyền thông 

Tạo độ nhận biết rộng rãi 

khắp cộng đồng: thông qua 
các buổi nói chuyện chuyên 
đề  

Củng cố thông tin: Bằng bộ định vị thương 
hiệu (Portfolio) với đầy đủ các thông tin liên 
quan đến tổ chức 

Liên kết với các cá nhân, tổ chức trong 

ngành: Thông qua các buổi networking, 
face2face approach, liên kết banner/ 
website   

Liên kết với các tình nguyện viên 

và tìm kiếm tài trợ: Thông qua 
các hoạt động gây quỹ, các sự kiện 
đặc biệt 





Thông điệp truyền thông 

“Cho con cá – chưa đủ 

Cho cần câu – vẫn chưa đủ  

 

A New Day tâm nguyện trao phương pháp, kỹ năng và thái độ sống 

tích cực đến các đối tác có nhu cầu và toàn thể cộng đồng” 

  



Công cụ truyền thông 

Tạo bộ định vị thương hiệu 
với đầy đủ thông tin về 
mục tiêu hoạt động, kỹ 
năng của nhóm, cách thức 
liên hệ và hợp tác – gửi đến 
các đối tác và đăng tải tại 
các trang Facebook, blog 
của nhóm, Slideshare, 
LinkedIn 

– Portfolio  

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.552131154822023&type=1 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.552131154822023&type=1


Công cụ truyền thông 

 – Networking & Liên kết banner 

Tổ chức Ngày hội liên kết (hợp tác với 
LIN), mời các tổ chức nước ngoài có nhu 
cầu mở rộng hoạt động tại Việt Nam và 
các tổ chức có sẵn nguồn lực trong nước 
cùng tham gia Ngày hội liên kết để tăng 
thêm mối quan hệ và hợp tác cùng phát 
triển.  
 
Mở rộng mạng lưới các mối quan hệ 
bằng cách trao đổi vị trí đặt banner dẫn 
về website/ facebook với các tổ chức 
NPO khác 



Công cụ truyền thông 

– Hoạt động gây quỹ 

Nhân dịp Kỷ niệm 1 năm thành lập A 

New Day, kêu gọi các thành viên cũ và mới 
cùng tham gia hoạt động Tặng – Mua để 
gây quỹ hoạt động cho nhóm. Từng thành 
viên đóng góp một món đồ của mình (sách, 
mỹ phẩm, túi xách, v.v..) cho Ban Tổ Chức 
phân loại và định giá (20, 30, 50K). Các 
sản phẩm này sau đó được mua lại bởi 
chính các thành viên tham dự lễ kỷ niệm. 
 
Nhân dịp Halloween, nhóm tổ chức Đêm 
Hội Ma Quái với các trò chơi độc đáo dựa 
trên các trò chơi huấn luyện Kỹ Năng Sống, 
sổ xố may mắn, v.v... Toàn bộ số tiền thu 
được từ các trò chơi sẽ được đưa vào quỹ 
tập huấn cho các bé. 



Công cụ truyền thông 

– Các buổi nói chuyện chuyên đề  

Các buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức 
dưới hình thức bán voucher trên diện rộng, 
kết hợp với các website như Nhóm Mua, Cùng 
Mua, … với giá rất hấp dẫn (10K – 20K/ 
voucher)  
 
Có thể kêu gọi các tổ chức khác cùng góp sức 
hỗ trợ, bán voucher và đưa thông tin về các 
buổi nói chuyện chuyên đề lên online 
 
Các chủ đề sẽ linh hoạt thay đổi, và đánh trúng 
các vấn đề trọng tâm của xã hội như: Đối xử 
với người nhiễm HIV, người đồng tính, sống 
tích cực, v.vvv 



Chi tiết thực hiện 

Đo lường hiệu quả: Facebook page tăng thêm 1.000 likes, 500 lượt người tham gia 
sự kiện do AND tổ chức, bắt đầu gây quỹ hoạt động riêng cho tổ chức 
 
Phân chia ngân sách thực hiện:  
• Portfolio: $200 
• Networking day: $500 
• Banner link: free 
• Sinh nhật gây quỹ: $200 
• Halloween event: $500 
• Các buổi nói chuyện chuyên đề: $1000 
 
Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 9/2013 – 03/2013 



 





















 


