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GHI NHẬN & TÔN VINH

Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021 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). Vào ngày 8-9/09/2021, 10 đội nhóm dự án đã tham gia vòng
thi phản biện để chọn ra 5 dự án xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng
thi chung kết được phát sóng trực tiếp qua nền tảng Zoom.

Chung kết Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021 diễn ra vào 25/09
với sự tham gia của các đội thi, thành viên ban giám khảo và các
thủ lĩnh thanh niên trên toàn quốc. Năm nay, Giải thưởng tìm kiếm
và vinh danh những đóng góp tích cực của thanh niên với các dự án
cộng đồng trong giai đoạn 2019-2021. Vòng chung kết đã khép lại
hành trình của Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021 và đã thành
công trong việc lan tỏa sự tự tin, bản lĩnh của thế hệ thanh niên
hành động vì cộng đồng.

Thông tin chi tiết cuộc thi: Tại đây
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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. 

Sau 1 thời gian triển khai, năm nay Youth Against Covid 2021 đã
nhận những đề xuất từ các tổ chức/ cá nhân trên mọi miền đất
nước nhằm đối phó với tác động tiêu cực của dịch Covid 19. Do tính
cấp thiết của việc đối phó với các tác động tiêu cực của dịch
COVID-19, cùng với tinh thần làm việc khẩn trương, cho đến thời
điểm hiện tại Youth Against COVID 2021 đã hỗ trợ được 7 dự án và
cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực trong thời gian khó khăn.

Youth Against
Covid 2021

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, 50 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.
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. 

Thông tin chi tiết cuộc thi: Tại đây

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

Chia sẻ và lan tỏa không gian chơi trị liệu chotrẻ em – Think Playgrounds 
The Vaccine Passport – The Incredibles ProjectĐồng Hành – YUU Organization
Nụ cười em thơ – Trung tâm Service-Learningtrường đại học Kinh Tế Tài Chính thành phố HồChí Minh UEF.
Hỗ trợ thóc cho người Mông Chế Cu Nha – NáNả: Mùa gì mua nấy
Cơm 5k – CLB Cơm 5000 đồng Hà Nội
Cơm Sài Gòn – JOY FOUNDATION

Thông tin chi tiết các dự án: Tại đây

7 dự án Youth Against Covid 2021

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
https://csds.vn/cuoc-thi-cyber-s-the-he-s/
https://csds.vn/youth-against-covid-2021-va-cac-du-an/
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Chuỗi Webinar nâng cao năng lực
SL/CEL cho giáo dục bậc cao cho
VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối

Cộng đồng
Chuỗi Webinar nâng cao năng lực SL/CEL cho giáo dục bậc
cao cho VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng, là một
khởi xướng do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục
(Vietnam Campus Engage) cùng với Trung tâm Nghiên cứu
Phát triển Bền vững (CSDS) thực hiện dưới sự tài trợ của Irish
Aid và sự phối hợp của Trung tâm Học tập Gắn kết Cộng đồng
- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (CELC-DAU)
Tháng 9 này, webinar số 1: "Giáo dục bậc cao và Học thông
qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19" đã
kết thúc thành công với sự tham gia của gần 80 đại biểu đến
từ các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức xã hội trong
cả nước. 

Nội dung Webinar gồm 3 bài trình bày:
- Tổng quan đại học thế giới và Việt Nam đáp ứng với Covid-
19 (Trần Thị Thanh Hương (Giám đốc Vietnam Campus
Engage))
- Câu chuyện về School for Stay Strong Sài Gòn (Huyền Tôn
Nữ Cát Tường (Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập Quỹ học
bổng Vietseeds))
- Hoạt động Gắn kết cộng đồng e-CEL tại Đại học Kinh tế -
Tài chính TPHCM – UEF (Đinh Nguyễn Thiên Ân (Giám đốc
Trung tâm Service-Learning - UEF)

Theo dõi hoạt động của mạng lưới CELA: Tại đây

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"
 
Thông tin chi tiết & Cách thức đăng ký: Tại đây

Chuỗi workshop “Khi GenZ
chọn sống xanh”

https://www.facebook.com/cela.vn
https://csds.vn/khi-genz-chon-song-xanh/
https://csds.vn/khi-genz-chon-song-xanh/
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I  COMMIT

I Commit tiếp tục một mùa bận rộn với 2 chương trình: I Commit Academy (ICMA)
& I Commit 17 - kết hợp cùng đại học FPT

I Commit Academy đã bước sang giai đoạn coaching và training online. Chuỗi tập
huấn online sẽ bắt đầu với chủ đề “Design thinking” dành cho các bạn thanh niên
trên toàn quốc. Với hình thức triển khai online, chuỗi tập huấn mở rộng cơ hội được
học tập và trải nghiệm thực tế, giúp các bạn có thêm kỹ năng xây dựng và triển
khai dự án cộng đồng hiệu quả.

Thông tin chi tiết chuỗi tập huấn ICMA: Tại đây

Song song với I Commit Academy, Đại học FPT kết hợp với CSDS tổ chức I Commit
17 với sự tài trợ của Irish Aid. Chương trình tạo dựng một không gian biến các ý
tưởng thay đổi cộng đồng thành hiện thực thông qua các hoạt động tập huấn thú
vị, bổ ích cùng những cách tiếp cận vô cùng mới mẻ và thực tế, học tập thông qua
trải nghiệm, giúp trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cùng với việc kết nối các
bạn trẻ. ICM 17 kết thúc nhận đơn đăng ký vào ngày 15/09 và sẽ tiếp tục triển khai
các chương trình tập huấn trong thời gian tới.

Thông tin ICM 17: Tại đây

https://csds.vn/chuoi-tap-huan-design-thinking/
https://csds.vn/i-commit-17/
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Vào ngày 27/09 vừa qua, các thành viên
dự án Young Spirit 3 nước: Việt Nam,
Campuchia và Myanmar đã có buổi gặp gỡ
online để chia sẻ về những khía cạnh trong
cuộc sống cũng như cập nhật tình hình
hoạt động dự án của nhau.

Buổi chia sẻ được điều phối bởi Young
Spirit Myanmar đã mang đến những
khoảnh khắc đáng nhớ và làm sâu sắc
thêm mối quan hệ của các thành viên. 

Young Spirit Việt Nam 2021

Một hành trình mới mở ra…

Sau 6 tháng hoạt động, hành trình của Chương trình Young Spirit Việt Nam đã chính thức khép lại. 6 cô gái đã tích
cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, những buổi tập huấn bổ ích và có cơ hội để giao lưu, học hỏi nhiều
hơn với thành viên Young Spirit tại Cambodia và Myanmar. Năm 2021 dù có nhiều khó khăn nhưng 6 thành viên đã
luôn đồng hành cùng nhau và hoàn thành chặng đường Young Spirit 2021 với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Cùng nhìn lại hoạt động của Young Spirit Việt Nam 2021: Tại đây

Tình bạn không biên giới

Tháng Chín này, cuộc gặp gỡ thứ 3 của chương trình “Tình

bạn không biên giới” đã diễn ra vào thứ Tư, ngày 29/09 với

chủ đề "Hình mẫu lý tưởng" (Role model).

 
Qua buổi gặp gỡ, các bạn từ khắp nơi trên thế giới có cơ

hội chia sẻ về những hình mẫu truyền cảm hứng hoặc tác

động mạnh mẽ lên chính bản thân các bạn, đồng thời thảo

luận về các cách thức tác động lên những người xung

quanh. Những câu chuyện đằng sau hình mẫu lý tưởng của

mỗi cá nhân được bày tỏ & lan tỏa đến các thành viên

khác, góp phần tạo nên một buổi chia sẻ cởi mở, đa chiều

& khó quên.

Cập nhật thêm thông tin về chương trình tại Global

Exchange Program.

https://csds.vn/young-spirit-2021-tinh-than-gioi-tre-hanh-dong-vi-cong-dong/
https://www.facebook.com/csdsglobalexchange
https://www.facebook.com/csdsglobalexchange
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THÁNG 10 CÓ GÌ?

Trong tháng 10, chuỗi workshop về Sức khỏe tinh thần
mang tên “Beautiful Mind International” sẽ chính thức
khởi động với những chủ đề chữa lành hấp dẫn.

Chương trình hứa hẹn giúp người trẻ, đặc biệt là đối
tượng từ 18 - 25 giải quyết những vấn đề tinh thần bằng
những phương pháp khoa học, lành mạnh để tận hưởng
cuộc sống trọn vẹn.

Theo dõi Global Exchange Program để cập nhật tin tức
về chuỗi workshop nhé!

Beautiful Mind International

I Commit
Trong tháng 10, I Commit Academy sẽ mở
chuỗi tập huấn online với chủ đề “Design
Thinking - Tư duy thiết kế” dành cho các
bạn trẻ trên toàn quốc mong muốn tham gia
để áp dụng vào việc xây dựng và vận hành
dự án cộng đồng.

Cùng với đó, I Commit 17 cũng sẽ tổ chức hai
buổi đào tạo và một đợt đánh giá giữa kỳ
vào cuối tháng 10.

Cập nhật thêm những thông tin về hai
chương trình tại: CSDS VN

Tháng 10 này, Chuyện Làng Chuyện Nước
quay trở lại với chủ đề "Tài trợ, & bảo trợ
pháp lí" cho các đội nhóm/dự án, đây cũng
là chủ đề được nhiều các bạn trẻ, đội nhóm
dự án quan tâm. Đừng quên theo dõi và lắng
nghe chia sẻ từ những vị khách mời của
chương trình trực tiếp livestream trên
fanpage CSDS vào thứ Sáu ngày 08/10 tới
đây các bạn nhé.

Chuyện Làng Chuyện Nước

Thiết kế một hoạt động đầy đủ Học thông qua
phục vụ cộng đồng (SL/CEL)
Chuẩn bị SV cho hoạt động đẩy đủ Học thông qua
phục vụ cộng đồng

Tiếp nối thành công của Chuỗi Webinar nâng cao
năng lực SL/CEL cho giáo dục bậc cao cho VNES –
Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng, các bạn hãy
cùng chờ đón webinar 2 tiếp theo vào tháng 10 với
chủ đề: 

Theo dõi hoạt động của mạng lưới CELA: Tại đây

Chuỗi Webinar nâng cao năng lực
SL/CEL cho giáo dục bậc cao cho
VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối

Cộng đồng

https://www.facebook.com/csdsglobalexchange
https://www.facebook.com/CSDS.VN
https://www.facebook.com/CSDS.VN
https://www.facebook.com/cela.vn

