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THÔNG CÁO

KẾT QUẢ HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN IFP VIỆT NAM 2015

Anh chị em cựu sinh viên IFP Việt Nam thân mến,

Họp mặt cựu sinh viên IFP Việt Nam 2015 với chủ đề “Kết nối nguồn lực, khơi mở tương lai”
được tổ chức tại TP. Đà Nẵng trong 02 ngày 01-02/8/2015 đã diễn ra trong trong khí vui tươi,
thân ái và đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Các cựu sinh viên và CEEVN đã có cơ hội kết nối, chia sẻ nhiều nguồn lực lớn lao, nhiều công
việc ý nghĩa. Có thể thấy những thành quả đạt được là nhiều hơn mong đợi, nhưng có lẽ chúng
ta chưa có cơ hội để thông tin cho nhau về những thành quả đó. Chẳng hạn, được biết có đến
16 dự án thuộc các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, môi trường các cựu sinh viên đã và đang phối
hợp với CEEVN thực hiện trong 02 năm qua. Nhiều hoạt động phát triển cộng đồng rộng khắp,
tiêu biểu như tập huấn ABCD, các hoạt động cho người khuyết tật của tổ chức DRD do chị Võ
Thị Hoàng Yến lãnh đạo, các hoạt động của Hội người khuyết tật Cần Thơ do chị Huỳnh Ngọc
Hồng Nhung chủ trì hay dự án phát triển các giá trị văn hóa của người Gia Rai do anh Hill Srill
và các cựu sinh viên Gia Lai phối hợp với CEEVN thực hiện. Quyển sách “Những hành trình còn
tiếp tục – tập 2” cũng là một sản phẩm công phu có sự đóng góp của nhiều người. Những chia
sẻ buồn vui trong mạng lưới vẫn được duy trì. Có thể tự hào khẳng định, chương trình IFP đã
kết thúc nhưng mạng lưới cựu sinh viên IFP vẫn không ngừng phát triển.

Tại cuộc họp, các anh chị em đã tiếp tục xác định sứ mạng H
“ uy động và kết nối nội lực để
tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng
” với tầm nhìn đến năm 2020 mạng lưới Cựu sinh viên IFP Việt Nam vẫn duy trì bền vững và
hoạt động hiệu quả để thực hiện sứ mạng đó.
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Khi so sánh mạng lưới cựu sinh viên IFP Việt Nam như một thân cây xanh tươi cành là, với
những gợi mở “What holds you together?” và “What types of fruits do you want to produce?”,
các cựu sinh viên đã cùng nhau xác định những giá trị cốt lõi mà tất cả chúng ta hướng đến.

Nhóm cựu sinh viên Gia Lai đã đề nghị được đăng cai tổ chức lần họp mặt năm 2017 tại Pleiku.
Mọi người xác định từ nay đến thời điểm 2017 sẽ hoàn thành tác phẩm “Những hành trình còn
tiếp tục – tập 3”. Lần gặp mặt tới hứa hẹn sẽ có những nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng
việc phát triển chuyên môn của các thành viên, không đơn thuần là lần gặp gỡ để chia sẻ nguồn
lực.

Nhận thấy sự kết nối trong mạng lưới chưa được như mong muốn, các cựu sinh viên đã cho rằng
cần đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông qua facebook, website và emails. Chúng ta cũng
đã bầu bổ sung Ban liên lạc với anh Trần Phước Lĩnh (2007) làm trưởng ban, anh Ngô Tuấn
Hiển
(2005)
và chị
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
(2010) làm phó trưởng ban, chị
Lê Thị Mạnh Xuân
(2004) làm thủ quỹ làm việc cùng với đại diện các “cohorts” được đề cử trước đây.

Tại cuộc họp mặt này, được chạm tay vào thiên nhiên Sơn Trà – Đà Nẵng, biết được những gì
cựu sinh viên IFP đang làm cho bán đảo xinh đẹp này, được hòa mình vào không khí gala
dinner ấm áp với sự dẫn dắt của MC Tăng Đức và Minh Tâm, được gặp gỡ và chia sẻ, các cựu
sinh viên được tiếp nhiều năng lượng cho cuộc sống và công việc của mình.

Đây là lần đầu tiên mạng lưới cựu sinh viên IFP tổ chức gặp mặt bằng nguồn lực của mình. Đã
có gần 40 thành viên về Đà Nẵng cùng với 6 anh chị em tham gia trực tuyến từ Hà Nội và Hoa
Kỳ. Cô Minh và CEEVN cũng có mặt, tiếp thêm niềm vui hội ngộ cho mọi người. Cuộc họp mặt
này có một ý nghĩa lớn lao, nó giữ lửa cho mỗi người và là chất keo để kết nối những người đã
đến và kể cả những người không thể đến dự.

Biết rằng các anh chị em khác rất tâm huyết nhưng vì nhiều điều kiện khác nhau không tham
dự được. Với những thông tin chia sẻ này, hi vọng tất cả anh chị em luôn gắn kết với mạng lưới
cựu sinh viên IFP bằng nhiều cách: đến với những cuộc họp mặt, chia sẻ những việc mình đang
làm qua email hay đơn giản chỉ bấm “like” hoặc bình luận những thông tin trên facebook.
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Facebook và Website chính thức của mạng lưới là IFP Vietnam Alumni

https://www.facebook.com/pages/IFP-Vietnam-Alumni/115903208366?fref=ts

http://www.ifpvnalumni.org/

Chúc gia đình Cựu sinh viên IFP Việt Nam luôn nhiều năng lượng, luôn hạnh phúc và thành đạt.
Xin hẹn gặp nhau tại Pleiku – Gia Lai năm 2017.

Chào thân ái,

BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN IFP VIỆT NAM
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