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Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những tổ chức xã hội dân sự (CSO) có năng lực cao về 

quản lý chương trình, nhân sự và tài chính là những tổ chức hiệu quả hơn và có tác động 

sâu sắc hơn tới xã hội. Đó là lý do tại sao xây dựng năng lực của các tổ chức xã hội dân sự 

chủ chốt có ý nghĩa rất quan trọng. Với dự án “Tạo nền tảng thay đổi xã hội”, USAID hỗ trợ 

xây dựng nền tảng tổ chức của iSEE để có thể thúc đẩy quyền con người hiệu quả hơn và 

đóng vai trò dẫn dắt một xã hội dân sự mạnh mẽ, đa dạng, chủ động và chú trọng quyền 

con người tại Việt Nam. 

TĂNG TÍNH GIẢI TRÌNH VÀ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CỦA ISEE  

Hỗ trợ kỹ thuật của USAID sẽ giúp kiện toàn năng lực tổ chức của iSEE thông qua việc phát 

triển hệ thống quản lý tài chính, mua sắm, nhân sự và truyền thông an toàn và hiệu quả 

hơn. USAID cũng hỗ trợ xây dựng và duy trì một không gian làm việc chung cho các CSO 

và các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO). Không gian làm việc này sẽ là nơi gặp gỡ an 

toàn cho các lãnh đạo CSO và các tổ chức CBO đồng thời tạo một nguồn thu cho iSEE.  

TỔNG HỢP, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ 
XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM  

iSEE sẽ phát triển, tổng hợp và chia sẻ kiến thức về nhiều chủ đề hữu ích cho các tổ chức 

xã hội dân sự đang hoạt động tại Việt Nam. Chẳng hạn, iSEE sẽ cùng với các nghiên cứu 

viên cộng đồng tìm hiểu cách thức thúc đẩy sự tham gia của thanh niên. Để giúp các tổ 

chức địa phương bền vững về tài chính, iSEE sẽ nghiên cứu hành vi đóng góp thiện nguyện 

ở Việt Nam cũng như các mô hình gây quỹ, bao gồm gây quỹ từ doanh nghiệp, gây quỹ trực 

tiếp và gây quỹ cộng đồng trực tuyến. Kết quả nghiên cứu sẽ được chia sẻ rộng rãi phục vụ 

cho sự phát triển của cộng đồng các tổ chức xã hội dân sự. 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

Trong và sau thời gian thực hiện dự án, iSEE sẽ trở thành một tổ chức xã hội dân sự hiệu 
quả và bền vững hơn. Đối tác của iSEE sẽ được tiếp cận một không gian làm việc an toàn. 
Thông tin chuyên sâu từ nghiên cứu về các tiêu chuẩn quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam 
về gây quỹ từ doanh nghiệp, gây quỹ trực tiếp và gây quỹ cộng đồng trực tuyến sẽ được 
chia sẻ với các CSO, CBO và các bên liên quan.  
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