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Trong thời gian qua, các Cohort đã thường xuyên kết nối, trao đổi thông tin và tăng cường hợp
tác, tổ chức các hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong từng cohort/nhóm của mình. Ban
Liên lạc xin ghi nhận sự tham gia tích cực của các nhóm trưởng cohort và các thành viên Alumni
trong quá công tác thăm hỏi, động viên và chia sẻ với nhau khi có niềm vui, nỗi buồn.

Thiết nghĩ, thắt chặt tình cảm và phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau trong mỗi cohort tại từng
địa phương và trong các nhóm có cùng lĩnh vực chuyên môn là rất quan trọng. Chúng ta đã và
đang gắn kết, chia sẻ và tương trợ lẫn nhau cùng xây dựng cộng đồng Alumni phát triển bền
vững.

Bên cạnh những hoạt động riêng của các nhóm, Ban liên lạc xin thông báo một số nội dung và
hoạt động chung của Quỹ Alumni như sau:

1. Động viên và chúc mừng mỗi khi Alumni có tin vui (mừng 500k khi Alumni tổ chức lễ cưới
hoặc thành lập công ty mới).
2. Thăm hỏi, giúp đỡ khi Alumni bị ôm đau, hoạn nạn (500k/người nếu phải nằm viện).
3. Huy động nguồn lực trong và ngoài cộng đồng để hỗ trợ Alumni nếu không may bị ốm
đau lâu ngày, bị tai nạn, hỏa hoạn và gặp hoàn cảnh khó khăn (Tùy từng hoàn cảnh cụ thể,
Ban liên lạc sẽ trích Quỹ Alumni hỗ trợ lên tới 5 triệu đồng/người).
4. Liên tục cập nhật thông tin liên lạc và kết nối các Alumni với nhau để cùng tìm kiếm và
chia sẻ các cơ nghiên cứu, học tập và thực hiện các dự án vì cộng đồng.
5. Tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực phát
huy nội lực, phát triển cộng đồng (ABCD) và các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho những
người đang làm việc trực tiếp với các nhóm yếu thế ở các vùng có điều kiện khó khăn (có thể hỗ
trợ 5 triệu đồng/khóa cho Alumni nào có kế hoạch rõ ràng và đứng ra tổ chức)
6. Nhằm động viên Alumni kết nối với các nhà tài trợ để huy động nguồn lực, tiếp tục thực
hiện các sáng kiến nghiên cứu, chia sẻ kiến thức, thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực trợ
giúp người yếu thế, Ban liên lạc và Hội đồng cố vấn Alumni sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí
(seed-money) cho dự án của Alumni, mức hỗ trợ có thể lên tới 20 triệu/dự án/nhóm).

Đối với các Alumni có sự đóng góp tích cực (về công sức, vật chất) hoặc giúp gây quỹ cho IFP
Alumni thì sẽ được nhận Cúp Vinh Danh và phần thưởng từ Alumni.
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Vậy, khi Alumni nào có tin vui, buồn hoặc có ý tưởng, đề xuất dự án thì gửi về cho Ban liên lạc
được biết để cùng phối hợp hỗ trợ nhé. Email: ifp.vietnam@gmail.com và
bllifpvnalumni@gmail.com
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