Mở đơn đăng ký cho Chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông nam Á (YSEALI) dành
cho cán bộ trẻ 2017 về phát triển xã hội dân sự
Trung tâm Mansfield thuộc Đai học Montana đang tìm kiếm các ứng viên Việt Nam cho
chương trình YSEALI Dành Cho Cán Bộ Trẻ về Phát triển Xã hội Dân sự - được tài trợ bởi Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ. Chương trình được thực hiện giữa sự phối hợp của Đại học Montana Hoa
Kỳ và Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM) tại Việt Nam. Hạn cuối cùng nộp hồ
sơ là ngày 15 tháng 4 năm 2017.
Trong thời gian 5 tuần của chương trình tại Hoa Kỳ, các thành viên sẽ được tiếp nhận
những kiến thức cơ bản về cách vận hành của các tổ chức và thể chế, đồng thời tham gia vào các
buổi tham quan cũng như các buổi hội thảo được thiết kế đặc biệt. Chương trình nhằm mục đích
nâng cao kĩ năng lãnh đạo và kĩ năng chuyên nghiệp cũng như xây dựng sự hợp tác bền vững
thông qua sự phát triển tổ chức phi chính phủ. Các thành viên của chương trình sẽ dành khoảng
38 ngày tại Hoa Kỳ để làm việc tại những vị trí đã được sắp xếp phù hợp tại các tổ chức phi lợi
nhuận, qua đó họ sẽ làm việc với thanh thiếu niên, phụ nữ, người bản địa và các nhóm các xã hội
yếu thế khác, và tham gia vào hội nghị Cán bộ trẻ tại thủ đô Washington, D.C.
Hạn cuối nộp đơn là ngày 15 tháng 4 năm 2017. Những đơn đăng ký nộp muộn sẽ không
được chấp nhận. Những ứng viên phù hợp cho buổi phỏng vấn sẽ được liên hệ. Chúng tôi có kế
hoạch liên lạc với các ứng viên phù hợp vào tháng 5 năm 2017 để tiến hành phỏng vấn qua điện
thoại.
Mọi thắc mắc xin gửi trực tiếp tới Chị Ngô Thị Thu Hằng – Điều phối viên Chương trình
tại Việt Nam, Số điện thoại: 0913007417; Email: thuhang.learning@cecem.org;
Xin vui lòng tham khảo websites để biết thêm chi tiết:
https://mansfieldcenter.submittable.com/submit
http://cecemexchangeprograms.org.vn/modules.php?name=Prog_Act&go=page&pid=5

