
Số 72, Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội +84 2460 278 323 www.csds.vn info@csds.vn 1

Cuộc thi Cyber S 04

Friends without
borders

08

02Youth Against 
Covid 2021

Young Spirit 07

Hội Kiến 2021 02

I Commit Acedamy 06

Giải thưởng 05
Thanh niên Kiến tạo 2021

Liên minh học tập 
vì cộng đồng (CELA)

04

“Khi GenZ chọn sống xanh”
Chuỗi workshop 03

CÙNG NHÌN LẠI NĂM 2021

Năm 2021 qua đi, để lại những dư âm khó quên về tình
hình dịch bệnh trên khắp thế giới, thiên tai liên tục
xảy ra, tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế toàn cầu
cũng như sự phát triển của xã hội nói chung. Trong
guồng quay đó cộng đồng phi lợi nhuận và hoạt động
cộng đồng cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng
tiêu cực, song đây cũng là năm đánh dấu một quá
trình "vượt khó" đáng tự hào của CSDS với những thay
đổi và thích ứng phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, cùng với sự cộng tác tuyệt vời từ các
nhà tài trợ, đối tác, câu lạc bộ hội nhóm và Tình
nguyện viên trong & ngoài nước, Trung tâm Nghiên
cứu Phát triển Bền vững (CSDS) đã vững vàng vượt
qua những thách thức và trở thành một trong những
người bạn đáng tin cậy & uy tín trong mọi hoạt
động/dự án giúp lan tỏa tinh thần hoạt động vị cộng
đồng và phát triển bền vững của Tổ chức

Năm mới - Khởi đầu mới

BẢN TIN CUỐI NĂM
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CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

Youth Against Covid là chiến dịch được Trung tâm
Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) phát động với
sự tài trợ và đồng hành từ Cơ quan Viện trợ Ireland
(Irish Aid). Đây là một trong những dự án trọng điểm
của CSDS trong thời gian dịch bệnh để hướng tới giải
quyết những vấn đề khó khăn của cộng đồng. 

Trong thời gian mở chiến dịch Youth Against COVID
2021, CSDS đã nhận được 17 hồ sơ đề xuất nhằm giải
quyết các vấn đề khác nhau trong cộng đồng trong
thời kỳ dịch bệnh. Các đề xuất đều có mục đích chung
hướng tới một xã hội an toàn, phát triển và bền vững
đồng thời hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế đặc biệt
trong tình hình khó khăn hiện nay

Youth Against Covid
2021

Năm 2021 đánh dấu với 2 sự kiện lớn
thường niên của CSDS: 
- Diễn đàn Làng Kiến 2021 (Offline)
hướng tới chủ đề kết nối và tăng cường
hợp tác đa phương với sự tham gia của
67 đại biểu đến từ 27 Tổ chức/CLB hội
nhóm hoạt động vì cộng đồng trên toàn
quốc. 
- Hội Kiến 2021 (Online) với sự tham gia
của 50 thủ lĩnh thanh niên trên toàn quốc
quan tâm tới tính liên lĩnh vực và các
thực hành liên quan đến các hoạt động
phát triển cộng đồng. 

Quỹ Sáng kiến
Thanh niên 2021

Quỹ Sáng kiến Thanh niên Small Grant nằm
trong khuôn khổ dự án Youth Drivers for Change
được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát
triển Bền vững (CSDS) với sự tài trợ của Cơ
quan viện trợ Ireland (Irish Aid). Ngoài ra, trong
năm 2021, CSDS cũng vinh dự nhận được sự
đồng hành của Viện Goethe thuộc CHLB Đức tại
Việt Nam tài trợ cho một số dự án của các bạn
Thanh niên Việt Nam thuộc khuôn khổ của Quỹ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Small Grant đã
nhận được 121 hồ sơ đăng ký của các Tổ chức
thanh niên/CLB và hội nhóm trên khắp cả nước.

https://csds.vn/hoi-kien-2021-goc-nhin-tu-cac-chuyen-gia-va-thu-linh-thanh-nien/
https://csds.vn/youth-against-covid-2021-va-cac-du-an/
https://csds.vn/quy-sang-kien-thanh-nien-2021-va-cac-to-chuc-hoi-nhom-vi-cong-dong/
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Cuộc thi Cyber S -Thế hệ S: An toàn và bình đẳng
trên không gian mạng được UN Women Viet Nam,
CSDS VN và CEDLink phối hợp tổ chức với mong
muốn nâng cao nhận biết của giới trẻ Việt về an
toàn trong không gian mạng và bình đẳng giới với
tổng giá trị giải thưởng lên đến 70 triệu đồng.
 
Trong khuôn khổ cuộc thi, 70 nhà lãnh đạo trẻ sẽ
tham gia chương trình đào tạo phát triển kỹ năng
toàn diện nhằm hoàn thiện dự án của riêng mình. 

Cuộc thi Cyber S - Thế hệ S
An toàn và bình đẳng trên không gian mạng

NGO Traineeship là chương trình Thực tập sinh Phi
chính phủ nằm trong dự án Youth Drivers for
Change do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền
vững (CSDS) thực hiện với sự tài trợ của Irish Aid.
Dự án với mục đích kết nối các Tổ chức Phi chính
phủ – Non-Government Organizations (NGOs) với
những người trẻ có mong muốn được làm việc
hoặc thử sức trong lĩnh vực Phi chính phủ (NGO).  
Trước khi bước vào thời gian thực tập, các thành
viên tham gia chương trình được tập huấn 3 tuần
với nhiều chủ đề khác nhau và có cơ hội gặp gỡ với
những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong các
tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Chương trình Thực tập sinh Phi chính phủ
(NGO Traineeship)

Đây cũng là cơ hội giúp các thí sinh tăng cường kết nối, cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững
mạnh, góp phần tích cực vào việc bảo vệ an toàn trên không gian mạng và thúc đẩy bình đẳng
giới trong không gian mạng. 
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https://csds.vn/gioi-tre-viet-an-toan-trong-khong-gian-mang-binh-dang-gioi/
https://csds.vn/tap-huan-nen-tang-chung-to-da-san-sang/
https://www.facebook.com/unwomenvietnam/?__cft__[0]=AZUYW9pWP07m4TJ6soXoOypDnprFu6VJRoZdMhPU9_tfZl8TybfawryN1BPNLWcFx1GxVhUBjg3zQl0SxMRlzXcdmLZjjbH9x5dq5hazCsEc5WWX4s2Wk-oZ1oXbbiNsKbYDXUuR8buYOfAOcwbDW219KYsD8ybIKDat_vQvxt-SMlx4FH-V3eXJisIoOQLDFS4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CSDS.VN/?__cft__[0]=AZUYW9pWP07m4TJ6soXoOypDnprFu6VJRoZdMhPU9_tfZl8TybfawryN1BPNLWcFx1GxVhUBjg3zQl0SxMRlzXcdmLZjjbH9x5dq5hazCsEc5WWX4s2Wk-oZ1oXbbiNsKbYDXUuR8buYOfAOcwbDW219KYsD8ybIKDat_vQvxt-SMlx4FH-V3eXJisIoOQLDFS4&__tn__=kK-R
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CELA hiện do Tổ chức Vietnam Campus Engage
(VCE) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền
vững (CSDS) đồng quản lý và phát triển dưới sự
tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland (IrishAid).
Mô hình Học cùng cộng đồng – Community-
Engaged Learning (CEL) hoặc Service Learning
(SL) là một phương pháp dạy và học kết hợp
với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thông qua
sự hướng dẫn của người dạy và sự tự phản ánh
(Reflection) của người học, làm giàu thêm
những trải nghiệm học tập, xây dựng trách
nhiệm công dân và làm vững mạnh cộng đồng.
Khi áp dụng mô hình CEL/SL tại các trường đại
học/cao đẳng, sinh viên có được cơ hội sử dụng
kiến thức được học trong thực tế, đóng góp trực
tiếp cho cộng
đồng qua đó nâng cao kỹ năng làm việc và tinh
thần trách nhiệm xã hội.

VNES - Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng
Việt Nam (Link group) được thành lập trong
khuôn khổ hoạt động của Liên minh Học cùng
cộng đồng (CELA) nhằm mục đích: Nâng cao
năng lực và thúc đẩy phát triển giáo dục thông
qua phục vụ cộng đồng và Kết nối chia sẻ, hỗ
trợ các nguồn lực trong phát triển SL/CEL 

Chuỗi workshop “Khi GenZ chọn sống xanh”
nằm trong khuôn khổ Dự án Liên Hoan Phim
Khoa học 2021 (SFF 2021) do Viện Goethe và
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững
(CSDS) phối hợp thực hiện nhằm nâng cao
nhận thức khoa học và thông qua các bộ phim
quốc tế với các hoạt động giáo dục đi kèm, tạo
điều kiện thúc đẩy nhận thức về các vấn đề
khoa học, công nghệ và môi trường đương đại
phát triển tập trung với chủ đề "Hiểu biết hơn
để có sức khỏe tốt hơn".
 
Chuỗi workshop trải nghiệm được tổ chức với
mong muốn khơi gợi niềm đam mê khoa học
trong giới trẻ - đặc biệt là GenZ, hướng đến lối
sống xanh lành mạnh, kích thích tư duy sáng
tạo, và ứng dụng khoa học trong đời sống
thông qua các hoạt động trải nghiệm kết hợp
chiếu phim khoa học.
 
Chuỗi workshop trải nghiệm với 3 chủ đề chính:
1. Nhựa ơi, Chào mi!
2. Tuổi dậy thì ăn gì heo thì?
3. Cách sống xanh từ "A" đến "a"

Chuỗi workshop 
“Khi GenZ chọn

sống xanh”
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https://www.facebook.com/cela.vn
https://csds.vn/nhin-lai-chuoi-workshop-khi-gen-z-chon-song-xanh/
https://www.facebook.com/groups/384097473085830?fbclid=IwAR2O63MW8y1HggkS2FxHhIuNIhFQjR_KSBe39sGZdz0ZuK9_YSpBmNe265s
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Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo là chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền
vững (CSDS) tổ chức thuộc dự án Youth Drivers for Change với sự tài trợ của Cơ quan Viện
trợ Ireland (Irish Aid). Trải qua các mùa giải, chương trình đã ghi nhận và vinh danh rất
nhiều những đóng góp tích cực, sáng tạo của thanh niên trên toàn quốc với các dự án xã
hội. Năm nay, giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021 tập trung vào tìm kiếm những dự án
của các bạn trẻ với tinh thần hành động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng và sự
thích ứng trong bối cảnh dịch COVID-19 giai đoạn 2019-2021.

Chung kết Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021 với nhiều sự thay đổi, đây là năm đầu tiên
chương trình được tổ chức với hình thức online qua nền tảng Zoom và được phát trực tiếp
trên mạng xã hội. Sau gần 3 tháng triển khai tuyển chọn và đánh giá, Ban tổ chức lựa
chọn được 5 dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết trong hơn 46 hồ sơ gửi về chương trình.

5

https://csds.vn/chung-ket-giai-thuong-thanh-nien-kien-tao-2021/
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I Commit Academy
Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên - I
COMMIT được thực hiện bởi trung tâm Nghiên cứu
Phát triển Bền vững (CSDS) với sự tài trợ của Quỹ
Viện trợ Ireland (Irish Aid). Được hình thành từ
năm 2013 bởi CSDS và EyeopenerWorks (EOW),
chương trình hướng tới việc đào tạo, phát triển
thanh niên nhằm tạo nên các tác động tích cực
trong xã hội. Cho tới nay, I Commit đã trải qua 15
mùa được tổ chức thành công với sự ra đời của 42
nhóm dự án thanh niên.

Đối mặt với đại dịch Covid-19, Chương trình I Commit quyết định tổ chức một mùa Chương trình mới với
hình thức online, với tên gọi ICMA, nhằm tạo dựng một không gian dành riêng để hỗ trợ các nhóm dự án
cộng đồng. ICMA đặt mục tiêu hỗ trợ 20 dự án tiềm năng trong quá trình xây dựng dự án, thông qua hình
thức tổ chức các buổi tập huấn online tập trung (virtual training) và các buổi họp tư vấn hướng dẫn
chuyên môn (coaching)

Chuyện Làng Chuyện Nước
“Chuyện Làng Chuyện Nước” là chuỗi livestream được
thực hiện bởi CSDS với mong muốn mang đến cho các
bạn trẻ những cơ hội, lợi ích có được từ việc kết nối với
các đội nhóm, NGO, các bên liên quan đến dự án cộng
đồng. Chương trình tạo không gian trò chuyện với
khách mời là các thủ lĩnh thanh niên, đại diện NGO, cố
vấn độc lập cho các chương trình, dự án … với các bạn
trẻ quan tâm đến các lĩnh vực phát triển xã hội.

Chương trình Học bổng Tương Lai Tươi Sáng (BFF)
Trong khuôn khổ nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên, từ
năm học 2016 – 2017, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền
Vững (CSDS) đã xây dựng Chương trình học bổng Quỹ Tương
Lai Tươi Sáng (Bright Future Fund – BFF) nhằm giúp các học
sinh/sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các
cơ hội học tập ở bậc đại học một cách bình đẳng. Chương
trình Học bổng Tương Lai Tươi Sáng 2021 đã lựa chọn được 8
bạn sinh viên phù hợp tiêu chí lựa chọn của chương trình và
sẽ cùng đồng hành với các bạn trong niên khoá 2021-2022. 

https://csds.vn/page/2/?s=I+Commit
https://csds.vn/?s=Chuy%E1%BB%87n+l%C3%A0ng+chuy%E1%BB%87n+n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://csds.vn/hoc-bong-tuong-lai-tuoi-sang-bff/
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CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

& TRAO ĐỔI QUỐC TẾ

Đầu tháng 03/2021, CSDS đã chính thức khởi
động dự án Young Spirit mùa thứ 5. Young Spirit
là chương trình trao đổi tình nguyện viên giữa ba
nước (Việt Nam, Campuchia và Myanmar) do
CSDS tổ chức với đơn vị tài trợ NOREC (Norwegian
Agency for Exchange Cooperation) - đối tác
chiến lược của CSDS tại Na Uy. 

Young Spirit Việt Nam 2021

Hoạt động chính của Young Spirit Việt Nam 2021
là hoạt động xây dựng và phát triển dự án Thư
viện Cộng đồng Tuổi Trẻ tại thôn Ngọc Bàn, xã
Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Đây là không gian mở giúp các em nhỏ trong địa
phương có cơ hội được giao lưu và chia sẻ kiến
thức một cách sáng tạo nhằm nâng cao năng lực
học tập trong và ngoài nhà trường.

V-TALK
V-TALK là một sáng kiến của Trung tâm
Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) nhằm
ứng phó với tác động của Covid-19. V-talk tạo
cơ hội cho người Việt Nam được học Tiếng Anh
1-1 với người nước ngoài qua nền tảng trực
tuyến. Năm 2021, V-Talk vẫn tiếp tục thực hiện
sứ mệnh giúp kết nối 130 tình nguyện viên
Quốc tế & 200 người Việt Nam (từ 12 tuổi đến
độ tuổi đi làm)

https://csds.vn/v-talk-tuyen-hoc-vien-thang-07-08-2021/
https://csds.vn/young-spirit-2021-tinh-than-gioi-tre-hanh-dong-vi-cong-dong/
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Dự án Beautiful Mind International là dự
án được Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm
nâng cao sức khỏe tâm thần của mọi
người trong xã hội thông qua các hoạt
động chia sẻ và thảo luận nhằm cung cấp
kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức
của mọi người nhất là giới trẻ về vấn đề
này. 

Beautiful Mind International

Dự án có sự tham gia của các tổ chức thanh niên đến từ 5 quốc gia Lithuania, Philippines, Đài Loan,
Nepal và Việt Nam. Họ là Active Youth Association (AY), Bridging The Gaps Organization – BTG Inc.,
Vision Youth Action (VYA), Volunteers Initiative Nepal (VIN) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền
vững (CSDS). Trong khuôn khổ dự án Beautiful Mind International, từ tháng 10 đến cuối tháng 11, CSDS
triển khai chuỗi workshop 8 buổi về Sức khỏe tinh thần.

Memory
Dự án Memory có sự tham gia của các tổ chức thanh
niên đến từ 5 quốc gia Lithuania, Philippines, Đài
Loan, Nepal và Việt Nam. Họ là Active Youth
Association (AY), Bridging The Gaps Organization –
BTG Inc., Vision Youth Action (VYA), Volunteers
Initiative Nepal (VIN) và Trung tâm Nghiên cứu Phát
triển Bền vững (CSDS). Trong khuôn khổ dự án
Beautiful Mind International, từ tháng 10 đến cuối
tháng 11, CSDS triển khai chuỗi workshop 8 buổi về
Sức khỏe tinh thần.

Friends without Borders
Chuỗi online meeting "Friends without borders"
được thực hiện 2 tuần 1 lần với mục tiêu tạo không
gian và cơ hội trao đổi văn hoá, quan điểm, góc
nhìn và những câu chuyện đời thường từ những
người bạn đến từ Việt Nam và Quốc tế. Mỗi buổi
gặp gỡ được điều phối bởi các bạn tình nguyện
viên Quốc tế với những chủ đề thú vị và hấp dẫn. 

https://csds.vn/?s=Beautiful+Mind+International
https://csds.vn/?s=Memory
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=csdsglobalexchange&set=a.3153079914927388

