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Dự án Thiên Thần Chậm Bước 

Vị trí: Tình nguyện viên dự án  

Địa điểm làm việc: Online hoặc Q.7 – TP. HCM  

Thời gian: Ít nhất 3 tháng, từ tháng 11/2022  
 

 

VỀ CHÚNG TÔI 

Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý (LSTF) được thành lập năm 2005 với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận 

Việt Nam. Tính đến nay, Quỹ đã hỗ trợ khoảng 1,8 triệu người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. LSTF chủ yếu 

cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục và y tế cho những người có nhu cầu. Các hoạt động chính 

của Quỹ bao gồm học bổng và đào tạo kỹ năng sống cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cung cấp thiết bị CNTT 

cho trường học, nâng cao năng lực cho giáo viên, trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, v.v. Vui lòng xem  thêm 

thông tin của chúng tôi tại: www.lawrencestingfoundation.org.  

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hiện tại chúng tôi cần tìm các bạn tình nguyện viên thực hiện clip cho Thư viện số dành cho trẻ khuyết  tật của 

Dự án Giáo dục đặc biệt mang tên “Thiên thần chậm bước”.  

 

Vai trò và Trách nhiệm:  

Tình nguyện viên sẽ thực hiện các truyện tranh dành cho trẻ khuyết tật, bao gồm:   

• Thu âm nội dung truyện dựa trên các truyện tranh có sẵn/được cung cấp; 

• Biên tập, chỉnh sửa âm thanh đã thu và hình ảnh có sẵn, chỉnh sửa hiệu ứng để tạo thành 1 clip 

truyện hoàn chỉnh (không bắt buộc). 

Yêu cầu:  

• Có giọng đọc rõ ràng, truyền cảm (ưu tiên giọng nam); 

• Có kinh nghiệm thực hiện clip/sản phẩm truyền thông là một lợi thế; 

• Nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc được giao;   

• Thẳng thắn, hòa đồng và thiện chí trong trao đổi ý kiến cá nhân.  

 

Quyền lợi:  

• Trợ cấp chi phí; 

• Chứng nhận tình nguyện viên. 
 

Cam kết thời gian: 

• Ít nhất 3 ngày một tuần; trong 3 tháng liên tiếp. 
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ỨNG TUYỂN 

Gửi CV và sản phẩm mẫu (bản thu âm một đoạn truyện/hội thoại) đến địa chỉ email: supportus@lstf.org.vn với 

tiêu đề “Đăng ký tình nguyện viên Dự án Giáo dục đặc biệt”. Chỉ những ứng viên phù hợp sẽ được liên hệ để 

tham gia buổi phỏng vấn. 
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