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Giải thưởng Thanh Niên Kiến Tạo 2021

Được truyền cảm hứng từ ngày hội  làng thân thuộc của làng quê Việt
Nam, Giải  thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021 được xây dựng với  kỳ
vọng trở thành một sân chơi lành mạnh, nơi  các bạn trẻ tâm huyết với
hoạt động cộng đồng được lắng nghe,  chia sẻ và học hỏi.

Tối  ngày 23/07 vừa qua,  Giải  thưởng chính thức phát sóng l ivestream
số đầu t iên trên fanpage CSDS xoay quanh chủ đề:  Trải  nghiệm làm
làm dự án/ hoạt động về Môi trường với  hai  khách mời,  gồm: 
-  Anh Khổng Tuấn Anh -  Điều phối viên tại  Mạng lưới  các Tổ chức Phi
chính Phủ làm việc về Biến đổi  Khí  hậu (CCWG),  đồng thời  là BGK 4
mùa l iên t iếp của Hội Làng
- Bạn Hoàng Quý Bình -  Founder dự án Green Life -  dự án xuất sắc
giành giải  Nhất tại  Hội Làng 2020
Với sự điều phối của cán bộ chương tr ình Từ Lê Thảo cùng những chia
sẻ/ giải  đáp chi  t iết ,  chân thành của hai  khách mời,  buổi l ivestream
đã thu hút được số lượng người xem khá đông đảo.
 
Thể lệ Giải  thưởng & Cách thức đăng ký

Email :  thanhnienkientao@csds.vn
Chỉ còn ít  ngày nữa sẽ khép lại  vòng đơn Chương tr ình.  Hãy lan tỏa
thông t in Chương tr ình & Theo dõi  các hoạt động của Giải  thưởng
Thanh Niên Kiến Tạo -  Hội Làng 2021 tại  fanpage CSDS VN.

Mục lục
Giải  thưởng Thanh Niên 
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T H Ô N G  T I N
T U Y Ể N

Chương trình Học bổng 
Tương Lai Tươi Sáng  2021 - 2022

Vào ngày 15/08 tới  đây,  vòng đơn
của Chương tr ình Học bổng
Tương Lai  Tươi Sáng 2021 sẽ
chính thức kết thúc.  Hãy cùng
CSDS lan tỏa yêu thương và trao
cơ hội  cho các bạn thanh niên trẻ
của Việt Nam có một tương lai
tươi  sáng hơn!

Thông t in chi  t iết  & Cách thức
đăng ký nhận học bổng

Email :  brightfuturefund@csds.vn

Theo dõi các hoạt động của
Chương tr ình Học bổng Tương
Lai  Tươi Sáng tại  đây.

CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT STUDIES

Tuyển tư vấn đánh giá dự án
 "Youth Drivers for Change"

Join our team

Trung tâm Nghiên cứu Phát tr iển Bền vững
(CSDS) là một tổ chức phi  chính phủ Việt
Nam tập trung vào các hoạt động phát
tr iển thanh niên,  các hoạt động phát tr iển
cộng đồng và trao đổi  t ình nguyện quốc tế.

Cùng sự đồng hành và tài  trợ của Ir ish Aid,
CSDS đã t iến hành và thực hiện dự án
Youth Drivers for Change từ năm 2014 với
mục t iêu nâng cao t inh thần công dân t ích
cực trong giới  trẻ hướng tới  phát tr iển bền
vững tại  Việt  Nam.
 

Hiện,  CSDS đang t ìm chuyên gia tư vấn
cho dự án giai  đoạn 2019 -  2021,  đồng
thời đề xuất những góp ý trong l ĩnh vực
phát tr iển thanh niên và phát tr iển cộng
đồng. 
 
Mọi thông t in chi  t iết  về công việc & yêu
cầu, vui  lòng đọc tại  đây.

NGO Traineeship season 10

Từ 01/07 đến 22/07,  chương tr ình Thực tập sinh
Phi chính phủ -  NGO Traineeship Program 10 đã
tổ chức chương tr ình tập huấn nền tảng onl ine
kết hợp off l ine 36 buổi diễn ra trong 3 tuần l iên
tiếp.  

Xuyên suốt chương tr ình tập huấn nền tảng,  các
bạn tham gia có cơ hội  học hỏi  và thực hành các
chủ đề đa dạng,  từ:  khí  hậu,  kinh tế,  vấn đề về
giới ,  SDGs,  truyền thông,  vv.  Do t ình hình dịch
bệnh, BTC đã l inh hoạt chuyển hướng tập huấn
sang onl ine để đảm bảo an toàn cho mỗi thành
viên.  Tuy nhiên,  với  tác phong chuyên nghiệp của
các diễn giả và t inh thần nhiệt huyết của các
thành viên,  chuỗi tập huấn đã diễn ra trọn vẹn
đánh dấu một mùa ‘ trồng ngô’  bội  thu nữa. 
Hãy cùng CSDS nhìn lại  hành tr ình đầu t iên của
NGO Traineeship mùa 10 tại  đây.

https://csds.vn/tuyen-tu-van-danh-gia-du-an-youth-driver-for-change/
https://csds.vn/chuong-trinh-hoc-bong-tuong-lai-tuoi-sang-brigh-future-fund
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CSDS.VN&set=a.5695359523871060
https://csds.vn/tuyen-tu-van-danh-gia-du-an-youth-driver-for-change/
https://csds.vn/tap-huan-nen-tang-chung-to-da-san-sang/
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Thư viện Cộng đồng Tuổi Trẻ

Trao đổi Tình nguyện Quốc tế

CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT STUDIES

Trong tháng 7, Thư viện Cộng đồng Tuổi Trẻ - một dự án
được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS)
khởi xướng và được triển khai bởi các thành viên thuộc dự
án Young Spirit - một chương trình trao đổi được tài trợ bởi
Cơ quan Hợp tác Trao đổi Na Uy (NOREC) chính thức ra
mắt.

Thư viện Tuổi Trẻ được thành lập và hoạt động hướng đến
lợi ích của cộng đồng địa phương. Các thành viên hy vọng
rằng Thư viện Cộng đồng Tuổi Trẻ sẽ là nơi mang đến niềm
vui, khơi dậy hứng thú đọc để chúng ta học được điều hay
mỗi ngày.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid, Thư viện Cộng đồng
Tuổi Trẻ đã hoàn thiện từ tháng 5 nhưng vẫn chưa thể
chính thức đi vào hoạt động. Dẫu vậy, Thư viện đã nhận
được những phần quà ý nghĩa, thiết thực là những chiếc túi
vải, gối tựa xinh xắn từ công ty @Soft Decor tại Sài Gòn.
Young Spirit Việt Nam chân thành cảm ơn sự hỗ trợ chu
đáo của Soft Decor. Hy vọng rằng, đại dịch sẽ sớm qua đi
và Thư viện có thể mở cửa đón các độc giả vào tựa gối, đọc
sách.  

Hãy ghé qua fanpage thư viện để cập nhật những thông tin
bổ ích, lý thú về sách mỗi ngày tại đây nhé.

V-TALK là một chương trình giao lưu văn hóa và học TiếngAnh trực tuyến do CSDS sáng lập và điều phối với sự hỗ trợcủa nhiều đối tác trên toàn thế giới. 
 
Vào 08/07, V-TALK chính thức mở đơn tuyển sinh cho khóahọc mùa hè năm 2021. Chỉ sau vài ngày mở đơn, V-TALK đãnhận được những lá đơn đăng ký vô cùng chất lượng từ cácbạn ứng viên. BTC đã nhanh chóng sàng lọc đơn và tiếnhành phỏng vấn để chọn ra những ứng viên phù hợp nhấtvới chương trình. 

 
Hãy theo dõi những cập nhất sắp tới của V-TALK tại fanpageGlobal Exchange Program nhé!

Những chương trình trao đổi văn hóa & ngôn ngữ online củaCSDS đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bạnthanh thiếu niên trên toàn quốc. Tháng Bảy này, một chươngtrình mới kết nối Việt Nam và thế giới ra đời với tên gọi"Friends without Borders" - "Tình bạn không biên giới”.

"Friends without Borders" là chương trình MIỄN PHÍ với buổichia sẻ đầu tiên đã được tổ chức vào thứ Tư, ngày28/07/2021, dành cho các bạn có khả năng giao tiếp TiếngAnh cơ bản. Buổi chia sẻ kéo dài 1 giờ xoay quanh những chủđề văn hóa thú vị giúp các thành viên tham gia hứng thú, vuivẻ.

Cập nhật hình ảnh, thông tin liên quan đến chương trình tạiđây.

Friends Without Borders

VTALK

https://www.facebook.com/softdecor.vn
https://www.facebook.com/thuviencongdongtuoitre
https://www.facebook.com/csdsglobalexchange
https://www.facebook.com/csdsglobalexchange
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Vào ngày 16/07, các thành viên Young Spirit Vietnam đã
tổ chức thành công buổi online bonding với team Young
Spirit 2 nước: Myanmar & Campuchia. 

Buổi bonding diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mở và
chan hòa. Với phần điều phối của bạn Châu Phạm, các
thành viên dự án có cơ hội chia sẻ với nhau về các hoạt
động đang thực hiện cũng như trò chuyện thoải mái về
một vài vấn đề trong cuộc sống.

Phần game Quizizz cuối chương trình đã giúp bầu không
khí thêm sôi động, là lời tạm kết tuyệt đẹp cho buổi
bonding đầu tiên. Hy vọng đại dịch sớm qua để các
thành viên có thể đặt chân đến nước bạn và tạo nên
hành trình đáng nhớ tại đó. 

Đến hẹn lại lên, hãy cùng theo bước chân của
Diệp Hiền, cô bạn tình nguyện viên hiện đang ở
Bồ Đào Nha trong dự án Globers - một dự án
nâng cao năng lực trong lĩnh vực giáo dục quyền
công dân toàn cầu do Erasmus+ đồng tài trợ.

Trong thời gian qua, Diệp Hiền có cơ hội trải
nghiệm cả hoạt động tình nguyện và hoạt động
trao đổi. Về hoạt động tình nguyện, cô bạn đã
tham dự 1 sự kiện tổ chức tại Braganca với nội
dung chính là chia sẻ về các start-up/doanh
nghiệp xã hội/ tinh thần entrepreneurship trong
giới trẻ. Về hoạt động trao đổi, Hiền đã tham gia
một lễ hội địa phương và ăn tối cùng gia đình
bản địa cũng như được nghe những câu chuyện
thú vị từ họ.

CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT STUDIES

Kết thúc tháng 7 là buổi sharing về chủ đề “Digital
Tools” 3 nước được điều phối bởi các thành viên
Young Spirit Vietnam. 

Thông qua buổi sharing kéo dài hơn 1 giờ đồng
hồ, các thành viên dự án đã hiểu hơn về các công
cụ online cũng như cách ứng dụng chúng vào
công việc. Buổi sharing cũng là cơ hội để các thành
viên thảo luận với nhau về ưu và nhược điểm các
công cụ, từ đó biết cách chọn lựa công cụ tối ưu và
phù hợp nhất.

Young Spirit Vietnam 

Hãy tiếp tục đồng hành cùng các thành viên Young
Spirit Vietnam 2021 trong những chương trình, sự
kiện sắp tới.

Hoạt động của TNV tại Bồ Đào NhaHoạt động của TNV tại Bồ Đào Nha

Trong thời  gian tới ,  Diệp Hiền sẽ cùng các
bạn t ình nguyện viên khác lên kế hoạch
hoạt động cho một Forster House nơi  các
bạn 12-22 tuổi  cùng chung sống gần giống
với mô hình ở Làng trẻ SOS tại  Việt  Nam. 

Hãy cùng chờ đợi những hoạt động thú vị  của
Diệp Hiền tại chuyên mục Stories of Alumni nhé. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=csdsglobalexchange&set=a.295599204463617
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Tháng 7 năm nay,  FOI đón thêm một tuổi  mới với  rất nhiều sự kiện ý nghĩa.  4 năm

- một quãng đường không phải  dài  nhưng cũng không hề ngắn. Bởi  đó là quãng

thời gian đủ để mỗi thành viên nhìn lại  và tự hào về những gì  mình đã làm được.

Chặng đường đó không chỉ  là những tháng ngày cùng nhau chạy sự kiện,  mà còn là

hành tr ình để các thế hệ FOIers cùng thu hẹp khoảng cách để đến gần nhau hơn,

thế hệ này nối  t iếp thế hệ khác,  tạo thành một sợi  dây gắn kết chung tay vun đắp

FOI.

Nhân dịp sinh nhật,  các thành viên đã khởi động một thử thách mang tên:  Light up

for FOI ’s  4th birthday với  mục đích tạo ra một album lời  chúc ý nghĩa đến FOI.  Vào

30/07,  những bức hình kèm hashtag #FOIsLightUpChallenge đã được thu thập lại

và trở thành album kỷ niệm mang tên “Light up for FOI 's  4th birthday”.

Chúc FOI ngày càng phát tr iển.  Và đừng quên cập nhật những sự kiện hấp dẫn sắp

tới  của FOI tại  fanpage nhé.

CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT STUDIES

Happy FOI's 4th Birthday

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=FriendsofIrelandinVietnam&set=a.1409772079398019
https://www.facebook.com/FriendsofIrelandinVietnam
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Cùng với  VTALK, tháng 8 cũng đón chờ
chương tr ình I  COMMIT onl ine với  đối
tượng hướng đến là các nhóm/ tổ chức
thanh niên.  Đây là cơ hội  quý báu cho
các đội/  nhóm/ tổ chức để được hướng
dẫn, đào tạo cách vận hành dự án/ tổ
chức bởi  các anh chị  coach giàu kinh
nghiệm thuộc mạng lưới  CSDS. 

Tìm hiểu thêm về thông t in chương
trình và cách thức tham gia tại  đây.

I COMMIT ACADEMY 

6

CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT STUDIES

Đến hẹn lại  lên,  VTALK t iếp tục đón 
 một mùa tuyển sinh mới vào tháng 8.
Với  đội  ngũ giáo viên bản xứ có kinh
nghiệm giảng dạy,  khóa học tháng 8 là
cơn gió thu không những giúp bạn
nâng cao khả năng t iếng Anh mà còn
học hỏi  được những kiến thức văn hóa,
xã hội  thú vị .

Hãy theo dõi Global  Exchange Program
để cập nhật thông t in khóa học VTALK
tháng 8 nhé!

Với  mục đích mang lại  cho các bạn trẻ
những góc nhìn chân thật,  đa dạng
trong việc tham gia.  điều hành các dự
án/ hoạt động xã hội  về các l ĩnh vực
khác nhau, CSDS chính thức tr iển khai
chuỗi chia sẻ onl ine “Con cà con kê”
trong tháng tới  với  những vị  khách mời
đặc biệt đã có nhiều kinh nghiệm chạy
dự án thanh niên hay những chuyên
gia về nhiều chủ đề thú vị

Hãy theo dõi  fanpage CSDS VN để cập
nhật thông t in về chuỗi chia sẻ cực thú
vị  này nhé!

Tháng 8 có gì?

Chuỗi livestream 
"Con cà con kê"

HÃY CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SẮP TỚI CỦA

CSDS TẠI WEBSITE: https://csds.vn

VTALK

Youth Against Covid 19

Chiến dịch  “Youth Against COVID 2021”  
nhằm tìm kiếm và hỗ trợ 10 Sáng kiến
hành động  của các cá nhân hoặc tập
thể thanh niên Việt Nam trong nỗ lực
giải  quyết các vấn đề trực t iếp và gián
tiếp gây ra bởi  dịch COVID-19 trong xã
hội hiện nay hoặc trong chính nhóm dự
án đó. Qua đó,  chiến dịch mong muốn
cổ vũ,  khích lệ t inh thần vì  cộng đồng,
đóng góp một hành động nhỏ chung
tay cùng chính phủ và người dân Việt
Nam để chiến thắng đại  dịch

Thông t in chi  t iết  về chiến dịch tại  đây.

https://csds.vn/tuyen-thanh-vien-i-commit-academy-icma-2021/
https://www.facebook.com/csdsglobalexchange
https://www.facebook.com/CSDS.VN
https://csds.vn/
https://csds.vn/chien-dich-youth-against-covid19/

