Hoạt động đỡ đầu cho học sinh Việt Nam lần thứ 2
Lần này, JIFA giới thiệu đến quý vị em Nguyễn Thị Kiều Phương, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Phố Châu. Phố Châu là một

Tổ chức Phi lợi nhuận

trường tiểu học rất nhỏ, nằm trên trục đường mòn Hồ Chí Minh về phía biên giới giáp Lào. Người dân vùng này chủ yếu là nông

Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản

dân, gắn liền với cuộc sống đồng ruộng. Phương là con trong một gia đình rất nghèo, sống cùng mẹ và anh trai. Năm 2013 vì mất
mùa, thu nhập của gia đình em gần như không có. Bữa cơm hàng ngày là cơm nấu từ gạo nhà trồng được và canh rau mùng tơi, thức
ăn chủ yếu là rau và dưa muối. Thịt và cá chỉ được ăn ít lần trong tháng như một thức ăn cao cấp là nhờ thỉnh thoảng bác hàng xóm
sang cho.
Đồ dùng mong có nhất của Phương là một chiếc xe đạp. Tuy
nhiên, ngay cả tiền mua đồ dùng học tập cần thiết như bút, vở
còn không đủ nên rất khó khăn. Khi đến thăm, chúng tôi đã
tặng em bút và vở, hình ảnh em vui mừng khi được nhận quà là
đồ dùng học tập đến giờ vẫn còn ấn tượng trong chúng tôi. Ước

Phương cùng mẹ và anh trai (ảnh chụp tại nhà em)

Cán bộ mới đến từ Việt Nam
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X u â n 2 0 1 4 ( Số 22)
Giáo dục nước uống an toàn cho trẻ em! Tổ chức Đại hội cổ đông

~ Mục tiêu trở thành Tổ chức NPO có chứng nhận, đẩy mạnh hoạt động thân thiện
quốc tế, hoạt động hỗ trợ Việt Nam. Thông qua kế hoạch năm 2014~
Ngày 24/1, tại Shinjuku Tokyo, Tổ chức NPO - Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản đã họp Đại hội cổ đông, quyết định thay đổi điều lệ về
thiết lập mới hội viên tình nguyện, tiến hành hoạt động bảo vệ môi trường; thông qua dự trù ngân sách và kế hoạch hoạt động năm 2014.

mơ của Phương là trở thành bác sỹ. Bằng khả năng của mình,

Theo kế hoạch năm 2014, JIFA dự kiến xây dựng hệ thống lọc nước số 9 tại trường Thạch Trị, Hà Tĩnh; hỗ trợ học phí cho học sinh Việt Nam; tổ

JIFA và các nhà tài trợ nhất định hãy cùng chung tay giúp đỡ

chức giao lưu văn hóa trong nhiều lĩnh vực văn hóa ẩm thực, thể thao, âm nhạc; tham gia giao lưu quốc tế, mở gian hàng bán đồ tạp hóa như tại

Phương đạt được ước mơ.

Hội chợ Việt Nam. Bên cạnh đó, để phát triển hơn nữa các hoạt động này, JIFA đã quyết định thay đổi điều lệ, thiết lập mới thành viên tình

Hiện JIFA đang kêu gọi các nhà tài trợ cho trẻ em Việt

nguyện, đơn giản hóa thủ tục nhận đóng góp từ hội viên; hướng tới trở thành Tổ chức NPO có chứng nhận được nhận các ưu tiên trong chính sách

Nam. Với số tiền tài trợ 500 yên/tháng có thể trả học phí

thuế và khấu trừ tiền tài trợ, trước mắt mục tiêu trong năm 2014 trở thành tổ chức NPO giả sử có chứng nhận. Ngoài ra, đại hội đã thông qua việc

cho 1 em học sinh đến trường.

hết nhiệm kỳ của người kiểm soát cũ và lựa chọn ra giám đốc mới.

Thông tin chi tiết, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua điện

Trước khi tiến hành Đại hội cổ đông, trong cuộc họp Ban Giám đốc cũng đã thông qua việc công khai các thông tin này.

thoại hoặc email.

Cùng với sự hỗ trợ của quý vị, JIFA mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để năm 2014 sẽ là một năm phát triển bước ngoặt. Rất mong nhận được
sự hợp tác của quý vị!

JIFA có thêm một cán bộ mới là lưu học sinh Việt Nam - Lê Thị Quý Hương, phụ trách chính công việc liên lạc với trường học Việt
Nam và phiên dịch. Trước đây, việc liên lạc này được giao phó cho các tình nguyện viên ở Việt Nam nhưng từ nay JIFA có thể tự
mình đảm nhận, hi vọng nhờ đó các hoạt động từ nay sẽ ngày càng mở rộng hơn nữa.

Ông Wada Masaya nhận chức giám đốc mới
Đại hội cổ đông đã thông qua việc từ nhiệm của ông Shiiba Kazuhisa - người kiểm soát cũ và lựa chọn ông Wada Masaya là Giám đốc mới.

Kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến! Mình

Ông Wada Masaya hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Planning Kaisei, Cố vấn của Hiệp hội Tổng thống Nhật Bản và là Ủy viên

là Lê Thị Quý Hương đến từ Việt Nam. Sau khi tốt

Ban chấp hành Hội người Fukushima. Giám đốc mới kỳ vọng sẽ đóng góp các đối sách hỗ trợ khôi phục hậu quả nặng nề của trận động đất phía

nghiệp khoa tiếng Nhật Đại học Hà Nội, Hương đã đi

Đông Nhật Bản cũng như các đường lối phát triển doanh nghiệp và hướng dẫn các nước đang phát triển về vấn đề già hóa xã hội trong tương lai.

làm tại Việt Nam 3 năm. Tuy nhiên, mơ ước đi du học
Nhật Bản đã thôi thúc Hương đến Nhật. Từ tháng
4/2014, Hương là nghiên cứu sinh trường cao học

“NPO có chứng nhận” là một tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện nhất định được công nhận bởi người đứng đầu cơ quan thuế quốc gia. Tổ

Quốc lập Yokohama. Bên cạnh đó, vì yêu thích các

chức NPO được công nhận bởi Văn phòng Nội các và các cơ quan hành chính sau khi nhận được “chứng nhận” đáp ứng đủ điều kiện của Cơ

hoạt động xã hội & hoạt động từ thiện cũng như bị lôi

quan thuế quốc gia sẽ được nâng cấp thành Tổ chức NPO có chứng nhận. Ngược lại với Tổ chức NPO được đánh giá theo tính hình thức so

cuốn bởi các hoạt động hỗ trợ của JIFA dành cho Việt

sánh “có phải là tổ chức vì lợi ích cộng đồng hay không?” thì Tổ chức NPO có chứng nhận để được hưởng các ưu tiên cao hơn trong chính

Nam, Hương bắt đầu làm thêm tại JIFA từ tháng
12/2013 và mong muốn có thể góp phần trở thành cầu
nối giữa Việt Nam & Nhật Bản. Mong nhận được sự
giúp đỡ của quý vị và các bạn!
JIFA thực hiện chế độ mới nhận đóng góp từ hội viên. Dù là 1 yên, dù là 100
yên, dù là trẻ em, dù là học sinh, chúng tôi mong chờ tấm lòng từ thiện ấm áp
của tất cả quý vị! Hỗ trợ xin gửi tới

Tổ chức Phi lợi nhuận
Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản
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Tổ chức NPO có chứng nhận
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sách thuế, theo quy định tổ chức đó phải được nhận định “hoạt động mang tính cộng đồng cao hơn trên tiêu chuẩn đánh giá khách quan hơn”.
Để tiến đến trở thành Tổ chức NPO có chứng nhận, từ năm 2012 JIFA đã thực hiện chế độ của một Tổ chức NPO giả sử có chứng nhận. Chế
độ NPO giả sử có chứng nhận là cơ sở so sánh với tiêu chuẩn của Tổ chức NPO có chứng nhận chính thức, là điều kiện bước đầu để được
công nhận là Tổ chức NPO có chứng nhận.

Tổ chức
Trường hợp cá nhân quyên góp tới Tổ chức NPO
(có chứng nhận - giả sử có chứng nhận)
Công nhận của cơ quan pháp lý;
→Được nhận khấu trừ tiền quyên góp

bất kỳ
Đóng góp của tổ chức

Trường hợp tổ chức quyên góp tới Tổ chức NPO
Tổ chức NPO
(có chứng nhận - giả sử có chứng nhận)
→Có thể nới rộng khoản tiền được tính vào tiền lỗ
Chứng nhận của người đứng
xử lý ưu đãi thuế
Trường hợp người thừa kế quyên góp tài sản thừa kế tới Tổ chức
đầu cơ quan thuế quốc gia;
NPO có chứng nhận
→Tài sản thừa kế đã quyên góp được miễn trừ thuế thừa kế
Tổ chức NPO có chứng nhận
* Tài sản thừa kế quyên góp tới Tổ chức NPO giả sử có chứng nhận không được miễn trừ thuế thừa kế
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Thư cám ơn của học sinh trường Xuân Lộc
Xuân Lộc là ngôi trường được JIFA xây dựng hệ thống lọc
nước số 4. Qua nội dung thư, chúng tôi biết được sự thay đổi tình
hình của các em học sinh và nhà trường từ sau khi có hệ thống
này. Chúng tôi được nghe thấy rất nhiều tiếng reo vui của các em
nhỏ không phải mang chai nước nặng trĩu từ nhà đến trường,
những chai nước mang đi uống xong không vứt lung tung đã
giúp cải thiện cảnh quang nhà trường và không còn tình trạng
học sinh bị đau bụng khi uống nước.

Trường mầm non - Tiểu học - THCS Xuân Lộc nằm trên địa
bàn xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Trước khi xây hệ

Nguyễn Thị Anh

thống lọc nước, ở đây không có nước uống, các em học sinh phải
chắt nước sôi nguội ở nhà vào bình mang đến trường. Khi uống
hết nước mang đi, các em đã phải uống nước giếng ở trường. Từ
sau khi JIFA hoàn thành xây dựng hệ thống lọc nước số 4 ngày

JIFA đã trao tặng hệ thống lọc nước tại các trường

6/4/2012, 1800 em nhi đồng, học sinh và các thầy cô giáo đã
được uống nguồn nước an toàn. Trải qua 2 năm sau khi xây dựng

Ngày 15/9/2010 Trao tặng công trình số 1

công trình, xã Xuân Lộc vẫn chưa có đường nước, đối với các

Trường THCS Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà

em học sinh, nước uống ngon nhất và an toàn nhất là nước uống

Ngày 8/4/2011 Trao tặng công trình số 2

ở nhà trường. Hiện nay, nhà trường, chính quyền và doanh

Trường mầm non Đậu Liêu, TP. Hồng Lĩnh

nghiệp địa phương đang cùng phối hợp quản lý hệ thống lọc

Ngày 6/9/2011

nước này. Qua thư của các em, JIFA cũng được biết nhà trường

Trao tặng công trình số 3

Trường Tiểu học - THCS Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh

đã và đang tổ chức các giờ học về tầm quan trọng của nước sạch,

Ngày 6/4/2012

nâng cao nhận thức học sinh về môi trường và nguồn nước; ý

Trao tặng công trình số 4

"Trường mầm non - Tiểu học - THCS Xuân Lộc,

thức sử dụng, giữ gìn hệ thống lọc nước một cách cẩn thận để có

huyện Can Lộc"

thể sử dụng lâu dài.

Ngày 5/9/2012

Trao tặng công trình số 5

"Trường mầm non - Tiểu học - THCS Cẩm Lộc,
huyện Cẩm Xuyên"
Ngày 6/9/2012

Trao tặng công trình số 6

"Trường mầm non - Tiểu học - THCS Xuân Mỹ,
huyện Nghi Xuân"
Ngày 21/9/2013 Trao tặng công trình số 7
"Trường mầm non - Tiểu học - THCS Đức Thanh,
huyện Đức Thọ"
Ngày 23/9/2013 Trao tặng công trình số 8
"Công trình kỷ niệm 40 năm thành lập quan hệ ngoại
giao Việt Nhật"
Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, TP. Biên Hòa

Trần Đình Nhật

