VIS – Trường học Liêm chính đầu tiên tại
Việt Nam trở lại Mùa đông 2018 với nhiều
thay đổi, mang thông điệp lan tỏa giá
trị liêm chính tới cộng đồng
Vườn Ươm Liêm Chính- Vietnam Integrity School hay còn gọi là VIS – là khoá
học giáo dục về Liêm Chính đầu tiên tại Việt Nam được phát triển từ năm 2017
bởi tổ chức Hướng Tới Minh Bạch (Towards Trandsparency – TT – Cơ quan đầu mối
quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc tế TI – Transparency International) và
được Đại Sứ Quán Ireland tài trợ.
VIS mùa hè 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp với 9 dự án cộng đồng về chủ đề
Liêm chính ra đời. VIS Winter 2018 trở lại mang thông điệp lan tỏa giá trị
liêm chính tới cộng đồng.
Đây là cơ hội cho các bạn thanh niên trẻ trên khắp Việt Nam từ 18-28 tuổi, có
quan tâm tới chủ đề Liêm chính, phòng chống tham nhũng và cam kết lan toả giá
trị học được sau chương trình tới cộng đồng xung quanh mình. Hơn 40 bạn trẻ
sẽ trải nghiệm 4.5 ngày tuyệt vời của khóa học (từ 30/11 – 4/12/208) tại Hà
Nội, đươc làm việc và trò chuyện với các chuyên gia đến từ các tổ chức phi
chính phủ, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; được khám phá, chia sẻ và bàn
luận về chủ đề Liêm chính đa dạng dưới nhiều góc độ từ cá nhân đến cộng đồng.
Thông tin tuyển sinh chi tiết vui lòng tham khảo poster bên dưới và tại
Fanpage chính thức của chương trình: https://www.facebook.com/IntegrityMe.vn/
Đơn đăng ký ứng tuyển online:.
Khu vực miền Bắc và miền Trung (Các tỉnh phía Bắc đến hết
Huế): https://form.jotform.me/82700252221442
Khu vực miền Nam (Đà Nẵng, Tây Nguyên và các tỉnh phía
Nam): https://form.jotform.me/82702181721450
#VIS2018 #Winter
#Vuonuom #Liemchinh
#TowardsTransparency

