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Kinh nghiệm hợp tác tư nhân trong
bảo tồn linh trưởng
Trình bày: Hồ Hải Yến – Cán bộ truyền thông FFI

Phần 1
Giới thiệu về tổ chức FFI
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Giới thiệu về Tổ chức FFI
FFI – Chương trình Việt Nam
- Thành lập năm 1903, hiện hoạt động
tại hơn 40 quốc gia, trụ sở tại Anh
- Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997
- Tập trung bảo tồn 09 loài linh trưởng
nguy cấp và quý hiếm
- Thực hiện các mô hình bảo tồn dựa
vào cộng đồng

Chà vá chân xám

Chà vá chân nâu

Voọc mũi hếch

Vượn cao Vít

Voọc mông trắng

Voọc Cát Bà

Hoạt động của FFI tại
Việt Nam
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Hoạt động của FFI tại Việt Nam
Các hoạt động nghiên cứu

Lập kế hoạch khảo sát

Quan sát và chụp ảnh
Thiết lập ô mẫu thực vật

Đặt bẫy ảnh

Hoạt động của FFI tại Việt Nam (tt.)
Nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương

Tập huấn về phần mềm SMART

Tập huấn về kỹ năng điều tra ĐDSH

Thực hành thu thập dữ liệu

Trao thưởng cho cán bộ xuất sắc
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Hoạt động của FFI tại Việt Nam (tt.)
Nhóm bảo tồn cộng đồng (CCT)

Tập huấn cho CCT

Hỗ trợ các đoàn nghiên cứu

Phối hợp tuần tra cùng kiểm lâm

Trực tiếp tham gia các nghiên cứu

Thu thập dữ liệu

Hoạt động của FFI tại Việt Nam (tt.)
Giáo dục bảo tồn

Học sinh tìm hiểu về ranh giới khu bảo tồn

Trò chơi tìm hiểu giá trị của thiên nhiên

Cộng đồng tìm hiểu về hoạt động dự án

Các bảng thông tin tuyên truyền
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Phần 2
Quỹ bảo tồn linh trưởng Việt Nam
(Vietnam Primate Conservation Fund)

QUỸ BẢO TỒN LINH TRƯỞNG
VIỆT NAM
Thành viên của Quỹ:
-

Là s ự hợ p tác giữa c ác tổ c hức
phi c hính phủ và c ác nhà tài trợ
tư nhân

-

Hoạt động từ năm 2016

-

Có những đóng góp v ô cùng
quan trọng c ho c ông tác bảo tồn
linh trưở ng tại Việt Nam

-

T hườ ng xuyên c ó s ự thay đổi về
thành viên tham gia Q uỹ
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CÁCH THỨC HỖ TRỢ

Nguồn tài trợ có thể đến từ:

Doanh
nghiệp
• 100% đến từ
ngân sách
của doanh
nghiệp

Cá nhân

Kết hợp

• 100% đến từ
cá nhân chủ
doanh nghiệp

• 50% là tiền
của cá nhân
• 50% là tiền từ
ngân sách
của doanh
nghiệp

CÁCH THỨC HỖ TRỢ
Mỗi thành viên trong Quỹ sẽ có cách thức hỗ trợ khác nhau, bao gồm:

Khoản tài trợ cho
1 năm, 3 năm
Cam kết tài trợ
dài hạn

Hỗ trợ hoạt động
truyền thông, nâng
cao nhận thức về
bảo tồn

Kết hợp sản
phẩm/dịch vụ của
doanh nghiệp với
bảo tồn

6

23-Dec-20

M ỤC TIÊU HỖ TRỢ

Bổ sung
ngân sách
cho các dự
án hiện tại

VD: Một cuộc khảo sát tại
Kon Tum đã được tiến hành
nhờ sự hỗ trợ của Quỹ - đây
là tiền đề để khởi động dự án
thành lập Khu bảo tồn

Là nguồn ngân sách quan
trọng bổ sung cho các dự
án bảo tồn linh trưởng
hiện có

Tạo sự
khởi đầu
cho một dự
án/hoạt
động mới

Đẩy mạnh
hoạt động
truyền
thông nâng
cao nhận
thức

Phần lớn chi phí cho
hoạt động truyền thông
của FFI được tài trợ bởi
Quỹ

M ỘT SỐ VÍ DỤ
•
•

•
•

Thiên Minh Group: Nghiên cứu phát
triển tour du lịch kết hợp bảo tồn
RuNam Bistro bán Voọc nhồi bông
nhằm nâng cao nhận thức & hỗ trợ
bảo tồn Voọc tại Hà Giang
Một số bộ phim ngắn được sản xuất
Hỗ trợ trả lương
Ý tưởng kêu gọi bảo vệ môi trường sống cho
động vật hoang dã của Vietjetair

Xây dựng nhiều bảng tuyên truyền bảo tồn
linh trưởng tại Hà Nam, Hà Giang, Kon
Tum, Vân Long (Ninh Bình)

Voọc mũi hếch nhồi bông
được bán tại RuNam Bistro

Bảng truyền thông bảo vệ Voọc mũi
hếch tại Hà Giang
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M ỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

Các thành viên ngắm trực tiếp Voọc Cát Bà trong sự
kiện tổng kết 5 năm hoạt động của Quỹ

Đây là một mô hình hợp tác không dễ để
nhân rộng!

Các thành viên của Quỹ Dragon Capital cùng FFI đi
vào vùng lõi VQG Pù Mát để tìm hiểu về hoạt động
bảo tồn tại đây

Phát triển dựa trên các mối quan
hệ cá nhân => đã sẵn có nền tảng
tin tưởng

HOW TO START?

Rà soát lại các mối
quan hệ hiện có
của cá nhân/tổ
chức với các doanh
nghiệp, CEO...

- Liên hệ tìm kiếm
sự hỗ trợ
- Thông qua đó kết
nối thêm với cộng
đồng doanh nghiệp

Tiếp tục xây
dựng sự tin
tưởng, đưa ra
những đề xuất
phù hợp
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Vượn Cao Vít - Ảnh: Hoàng Văn Tuân/FFI

XIN CHÂN T HÀNH CẢM ƠN!
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