
Phát triển hỗ trợ khởi nghiệp Đào tạo các nhà chuyên môn

Trao thưởng, đánh giá Môi trường làm việc 

Hướng dẫn, tư vấn tài chính như kế hoạch tài chính cần thiết, 
phương pháp quản lý tài chính và kế hoạch vay vốn, trả nợ.

Tư vấn phát triển ý tưởng

Tổ chức hỗ trợ NPO, doanh nghiệp xã hội Trang bị các nhà chuyên môn tương lai với khả năng 
tư vấn cho các hoạt động xã hội và hội thảo.

Vinh danh những cống hiến và thành tích có ích cho xã hội. Xây dựng và cung cấp một môi trường làm việc cho 
những ý tưởng có ích cho xã hội có cơ hội hợp tác và 
cùng phát triển. 

Hỗ trợ quản lý tài chính Tư vấn và hỗ trợ 

- Tạo ra môi trường học tập thực tiễn cho những cá nhân, tổ chức 
    với mong muốn đóng góp cho xã hội.

-Tổ chức lễ trao thưởng, vinh danh những cá nhân, tổ chức có đóng 
góp tích cực trong các hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. 
Ngoài ra, trung tâm cũng hỗ trợ các hoạt động trao thưởng tiền mặt, 
hỗ trợ kinh doanh và PR. 

-Cung cấp, đào tạo kiến thức cần thiết liên quan đến những vấn đề 
xã hội. Từ đó, kết nối những cá nhân, hoặc tổ chức có cùng chí hướng.

Trung tâm NPO Osaka hoạt động hỗ trợ các tổ chức hướng tới 
những giá trị tích cực cho xã hội qua những hoạt động tự phát 
và tình nguyện. Trung tâm hợp tác và kết nối các tổ chức, 
doanh nghiệp, cơ quan và chính phủ để cùng nhau giải quyết 
những vấn đề xã hội. 

- Tổ chức tư vấn về quy trình thành lập và hoạt động của NPO.
※Tổ chức theo lịch hẹn trước.

- Trung tâm tổ chức tư vấn, thảo luận giúp đỡ xây dựng kế hoạch 
    và thực hiện các dự án xã hội từ những ý tưởng mới.


