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đối với gười khuyết tật: 
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Giới thiệu về Handicap International 

Thà h lập ă  

1982 

Nobel Hòa Bình 

1997 

Hilton Humanitarian 

2011 

Nansen Refugee 

1996 

Handicap International là một tổ chức nhân đạo quốc tế độc 
lập, hoạt động trong lĩnh vực giảm nghèo và hòa nhập xã hội 
tại các địa bàn có xung đột và thiên tai. 

Đồng hành cùng người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn 

thương khác, chúng tôi hành động và lên tiếng để đáp ứng 
những nhu cầu thiết yếu và cải thiện điều kiện sống. Handicap 

International cam kết bảo đảm sự tôn trọng đối với phẩm giá 

cũng như các quyền cơ bản của người khuyết tật.  
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Giới thiệu về Dự án 

T ả g 
Bom 

Long 
Thành 

Xuân 
Lộc 

Việt 
Nam 

Lào 

Trung 
Quốc 
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Cơ chế phối hợp 

giữa các đối tác 

chính của Dự án 
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Tại Việt Nam hệ thống chính quyền cấp tỉnh có cơ quan quản lỦ 
nhà nước cao nhất là y ban nhân dân (UBND) với sự hỗ trợ 
và tham mưu c a các Sở ban ngành trực thuộc.  
 

Ngoài ra các đoàn thể như Hội ph  nữ, Hội nông dân, v.v. với 
chức năng tương tự như các tổ chức xã hội dân sự có vai trò 
lớn trong việc hỗ trợ thực hiện các nhiệm v  chính trị - kinh tế - 
xã hội c a địa phương. 
 

1.1. Hệ thống chính quyền cấp tỉnh 
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1.2. Cấu trúc Dự án 

UBND, Phòng 
LĐTBXH, Hội 
phụ ữ, Hội 

nông dân 

Sở LĐTBXH, 
Handicap 

International 

Ban uả  lý 
Dự án cấp 

Tỉ h 

Ban điều 
hành Dự án 
cấp Huyệ  

Các đơ  vị 
chuyên trách 

Ngân hàng chính 

sách, CC. Thú y, 

Ban Vậ  độ g DN 

hậ  NKT 
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1.3. Sơ đồ đối tác và Phân tích đối tác (a)  
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1.3. Sơ đồ đối tác và Phân tích đối tác (b)  
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1.3. Sơ đồ đối tác và Phân tích đối tác (c)  

Tên đối tác Sự quan 

tâm 

Quyề  

uyết 

đị h 

Nguồ  

lực 

 Rủi 
ro 

Ghi chú 

TTGTVL tỉ h 

ĐN 

+ ++ + N/A   

TTGTVL tư 

nhân 

- + + - Vì lợi huậ , cung cấp 

lao độ g thời vụ hiều 

hơ  GTVL 

Chi cục 

BTXH-

BVCSTE 

+ ++ + + Không có nhân viên 

chuyên trác 

Phòng việc 

làm 

- + + N/A Có quan hệ tốt với nhà 

tuyể  dụ g 
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1.4. Hợp tác đa ngành linh hoạt 

Sở 

LĐTBXH 

NHCS 

• Tín dụ g 
hòa hập 

Hội PN 

• Tín dụ g hòa 
hập 

VET 

• Đào tạo 
ghề 

cầ  tay 
chỉ việc 

Ban 

VĐDN 

• Môi 
t ườ g VL 
hòa hập 

• loại hình hợp tác “hướng nội”   
• tối ưu hóa nguồn lực hiện có và hợp lực vì m c tiêu chung 
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Tín d ng hòa nhập  



1
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Cộng tác viên thú y cấp cơ sở 
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Ban vận động doanh nghiệp thăm nhà máy 
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• tăng năng lực, sự minh bạch và trách nhiệm của đối tác 

• tư vấn và đồng hành cùng người khuyết tật trong quá 

trình học nghề và tìm việc làm 

• các chương trình tín d ng hiện có được thông báo đến 
người khuyết tật 

• 132 triệu đồng (khoảng 5.000 Euro) trong quỹ khuyết tật 
c a tỉnh được Sở LĐTBXH y thác thành nguồn vốn vay 

 

• đảm bảo tính bền vững của Dự án 

• Sở LĐTBXH Đồng Nai quyết định nhân rộng các mô hình 

thành công sử d ng nguồn lực địa phương và phổ biến 
cơ cấu hợp tác tương tự trong địa bàn tỉnh 

1.5. Giá trị hợp tác? 
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Sự tham gia của 

gười khuyết tật 
vào cơ chế phối hợp 
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Phương pháp “Hỗ trợ xã hội theo ca”:  

• nâng cao sự tham gia c a họ trong việc ra quyết định ở cấp 
độ cá nhân và gia đình, tạo tiền đề cho việc tiếp cận cộng 
đồng 

 

Thiết lập và củng cố đối thoại với các nhóm tự lực và các 
tổ chức và hội nhóm của người khuyết tật  
• giúp người khuyết tật tiếp cận với cộng đồng và đóng góp 

tiếng nói trong các hoạt động vì quyền c a họ 

2.1. Tại sao hỗ trợ tổ chức/hội nhóm NKT? 



1
7 

• Đa số họ hoạt động tại thành phố, thị trấn nên các dịch v  cung 
cấp chưa lan tỏa đến các khu vực nông thôn.  

• Nhiều tổ chức, hội nhóm chỉ ph c v  cho một loại khiếm khuyết 
nhất định.  

• Các tổ chức hội nhóm còn rời rạc, chưa nối kết nên thiếu sức 
mạnh tập thể và khó tận d ng nguồn lực để thực hiện các hoạt 
động mang tính chiến lược, lâu dài và có tác động lớn.  

• Một số đang trong thời kỳ đầu thành lập nên không được chính 
quyền địa phương và các nhà cung cấp dịch v  đánh giá là đối 
tác đáng tin cậy.  

• Vai trò c a các tổ chức này thường không được hiểu đầy đ , 
nhất là sự khác nhau giữa vai trò vận động chính sách và vai 
trò cung cấp dịch v .  

• Bên cạnh đó, các tổ chức và hội nhóm người khuyết tật chưa 
có nhiều cơ hội phát triển khả năng và nguồn lực.  

2.2. Tổ chức/hội nhóm NKT và thách thức 
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• Yêu cầu quan trọng là tổ chức có năng lực quản lỦ, 
khả năng tổ chức nội bộ và năng lực đại diện.  

 

• Tập huấn về: 
• kỹ năng quản lý, gây quỹ, v.v. 

• phương pháp vận động, nâng cao nhận thức 

• quyền c a người khuyết tật 
• các công c  cần thiết như Công ước quốc tế về quyền c a 

người khuyết tật  
 

• Các tổ chức quốc tế có thể hỗ trợ c ng cố liên kết 
giữa chính quyền địa phương và các tổ chức hội 
nhóm người khuyết tật.  

2.3. Vai trò vận động chính sách 
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• Tăng cường năng lực cho người khuyết tật thông qua phương 
pháp hỗ trợ theo ca cần được thực hiện trước khi thành lập nhóm 
sinh kế.  

• Việc chọn lựa các tổ chức và hội nhóm người khuyết tật làm đơn 
vị cung cấp dịch v  về sinh kế cần được giải trình kỹ và nên ưu 
tiên chọn các đơn vị chính quy chuyên cung cấp dịch v  sinh kế.  

• Việc giả định rằng các tổ chức và hội nhóm người khuyết tật có 
thể tự xây dựng năng lực để điều hành các hoạt động sinh kế có 
thể ảnh hưởng chung đến tính hiệu quả c a hoạt động trừ khi các 
hoạt động sinh kế đã được thiết kế bài bản từ trước.  

• Cần có chuyên gia kinh tế hỗ trợ để đảm bảo rằng các vấn đề về 
kinh tế được xem xét. Vận động chính sách về hòa nhập sinh kế 

cho người khuyết tật bằng cách dựa trên quyền thường không 

tác động lớn lên các đơn vị kinh tế. Thay vào đó, sử d ng ngôn 

ngữ kinh tế sẽ đạt kết quả vận động tốt hơn. 

 

2.4. Vai trò cung cấp dịch v  



Thank you! 
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Xin cảm ơn 


