
RCI là thành viên của:

https://www.linc-network.org/english/who-we-are/


NLR đang trong tiến trình 
trở thành một 

Liên minh NLR với sự 
tham gia của năm thành 

viên là các văn phòng 
quốc gia tại các nước 

(Brazil, Ấn Độ, Indonesia, 
Nepal, Mozambique).

https://nlrinternational.org/news/nlr-continues-as-an-alliance/

RCI với Liên minh NLR

Trên cơ sở có chung một tầm 
nhìn và sứ mệnh, Liên minh NLR 
hoạt động và hợp tác trên nhiều 

lĩnh vực giữa các thành viên, 
bao gồm phát triển chiến lược, 
nâng cao năng lực theo chủ đề, 
vận động chính sách, các dự án 

đa quốc gia và gây quỹ. 

RCI, tiền thân là 
NLR Mekong 
đã trở thành 

thành viên của 
Liên minh NLR.

~~~~~

https://nlrinternational.org/news/nlr-continues-as-an-alliance/


RCI với LINC

https://www.linc-network.org/english/who-we-are/

LINC là tên viết tắt của

Liliane Foundation Inclusion 
Network (Mạng lưới Hòa
nhập của Quỹ Liliane). LINC
là một mạng lưới toàn cầu
gồm các tổ chức đang nỗ

lực để giúp trẻ em và thanh
thiếu niên khuyết tật hòa

nhập xã hội. Quỹ Liliane đã
thành lập LINC trong những
năm 2016 – 2017, Quỹ vừa
là nhà tài trợ, vừa là thành

viên của mạng lưới.

CÁC THÀNH VIÊN CỦA LINC TẠI CHÂU Á :
• Catholic Health Association of India (CHAI), India

• Disabled Rehabilitation and Research Association (DRRA), 
Bangladesh

• Jan Vikas Samiti (JVS), Ấn Độ

• Hiệp hội cứu trợ bệnh Phong Hà Lan – văn phòng vùng tại
Indonesia

• Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) - tiền thân
là văn phòng NLR-Mekong - Việt Nam, Cam-Pu-Chia, Myanmar

• Quỹ NORFIL, Philippines

https://www.linc-network.org/english/who-we-are/
https://www.linc-network.org/english/who-we-are/


RCI với ASPBAE

http://www.aspbae.org/

Hiệp hội Giáo dục cơ bản và Giáo dục
Người lớn khu vực Châu Á Thái Bình
Dương (ASPBAE) là một mạng lưới
khu vực gồm hơn 200 tổ chức xã hội
dân sự và cá nhân hoạt động tại
khoảng 30 quốc gia Châu Á – Thái Bình
Dương. ASPBAE hoạt động hướng tới
việc thúc đẩy quyền giáo dục có chất
lượng và mang tính chuyển đổi, cơ hội
giáo dục và học tập suốt đời cho
người lớn.

Thông qua hoạt động của mình, ASPBAE
vận động hành lang với các chính phủ để
nâng cao giáo dục như một công cụ hợp
pháp nhằm chống lại đói nghèo và tất cả
các hình thức phân biệt đối xử, cho
phép tham gia tích cực và có ý nghĩa vào
việc quản trị cũng như xây dựng văn hóa
hòa bình và hiểu biết quốc tế.

RCI trở thành thành viên của ASPBAE vào
tháng 3 năm 2019.

http://www.aspbae.org/


Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (tên tiếng Anh: 

Vietnam Association for Education for All – VAEFA) là 

một mạng lưới tự nguyện gồm các tổ chức phi chính phủ, 

các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân người Việt Nam 

cùng hoạt động vì mục tiêu giáo dục cho Mọi người Việt Nam 

(GDCMN) và bảo vệ quyền trẻ em, quyền phụ nữ, các nhóm 
dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương.

RCI với VAEFA

https://vaefa.edu.vn/

RCI trở thành viên của VAEFA vào tháng 9, 2019

https://vaefa.edu.vn/



