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1 - Programmes appuyés par la coordination régionale 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Coraoc), basée à 

Ouagadougou, au Burkina Faso.

2 - Programmes appuyés par la coordination régionale 

d’Asie du Sud (SARC), basée à New Delhi, en Inde.

3 - Programmes appuyés par des services de soutien basés 

à Nairobi, au Kenya.

Les frontières et noms des pays présentés dans cette carte n’impliquent pas une appréciation de Handicap International  

sur le statut des territoires. 

Pays où les activités ont été initiées en 2007 : aucun.  

Pays où les activités ont été stoppées en 2007 : Guinée-Bissau, Laos, Roumanie.

NB : (*) programmes mis en oeuvre uniquement par la 

section belge de Handicap International. Ils figurent sur 
cette carte afin d’illustrer fidèlement le volume des actions 
entreprises par Handicap International.

(**) programmes où la section belge est opérationnelle à 

nos côtés.
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Hai nhánh của Handicap International, Bỉ và Pháp xin hân hạnh giới thiệu 
những dự án được thực hiện tại Việt Nam trong cuốn báo cáo thường niên 
năm 2008.

The two operational sections of the Handicap International, Belgium and 
French, are pleased to present you their projects implemented in Vietnam 
in the annual report 2008.
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Xin chào tất cả đối tác, tất cả các bạn,
Đây là lần thứ hai tôi hân hạnh giới thiệu đến các 

bạn những dự án được triển khai bởi Handicap Inter-
national Bỉ tại Việt Nam. 

Năm 2008 là thử thách lớn cho Handicap Interna-
tional Bỉ tại Việt Nam với các dự án mới được triên 
khai tại các tỉnh, bao gồm “ An Toàn Giao Thông Cho 
Cuộc Sống Tốt Đẹp” tại Đồng Nai, “ Khác Biệt Bẩm 
Sinh” tại Huế; “ Khoa Tủy Sống” tại Hà Nội. Dự án 
Chào Đón Sự Sống tiếp tục triển khai hoạt động tại 
137 xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đội ngũ Handicap International Bỉ cùng nhau vượt 
qua khó khăn và đạt được những mục tiêu vạch ra. Từ 
Bắc chí Nam, đã có những thay đổi lớn trong chương 
trình năm 2008:

Dự án “Khoa Tủy Sống”
Dự án triển khai tại Hà Nội nhằm mục tiêu hình thành 
Trung tâm tham vấn phía Bắc về tổn thương tủy sống. 
Khoa tủy sống mới với sức chứa 20 giường chính thức 
hoạt động từ tháng 5 năm 2008. 26 nhân viên y tế 
trong khoa được huấn luyện kỹ năng chăm sóc bệnh 
nhân tổn thương tủy sống.

Ngoài ra, các chuyến thực địa được tổ chức nhằm 
chuẩn bị cho giai đoạn hai của dự án là triển khai các 
khoa tủy sống vệ tinh tại 6 tỉnh phía bắc, bắt đầu từ 
năm 2010.

Dự án “ Quỹ Công Bằng”
Qũy Công Bằng quản lý nguồn quỹ hỗ trợ bệnh 

nhân tổn thương tủy sống nâng cao khả năng tiếp 
cận dịch vụ điều trị phục hồi chức năng

Dear partners, dear friends,

For the second time I am proud to present the 

projects implemented by Handicap International 

Belgium in Vietnam.

The year 2008 was a great challenge in terms 

of projects openings in new provinces, including 

‘Safe Roads for Better Life’ in Dong Nai, ‘Congen-

ital differences’ in Hue, and ‘Spinal Cord Injury 

unit’ in Hanoi. Besides, ‘Welcome to Life Project’ 

continued the work in the 137 communes in the 

whole province of Khanh Hoa.

Handicap International Belgium team have over-

come difficulties and successfully realized the 

objectives. From the North to the South: the key 

changes in our program in 2008:

Spinal Cord Injuries project

This project is based in Bach Mai Hospital, Ha Noi 

City with the aim of setting up the Northern Refer-

ence Spinal Cord Injury Unit. This new unit, equipped 

with 20 beds, has been operating since May 2008. 

26 medical staff in the unit have been trained on 

Spinal Cord Injury care and management.

Moreover, exploratory missions were done in the 

year to prepare for the second phase of this proj-

ect which is the implementation of SCI units in 6 

Northern Provinces, starting in 2010.

“Equity Fund” project

Equity Fund project manages a fund which allows 

vulnerable Spinal Cord Injured patients to access 

rehabilitation treatment.

Handicap Internatioanl Bỉ tiếp tục vận hành quỹ tại 
các khoa tủy sống ở Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng 
đến hết năm 2009.

Dự án sẽ được mở rộng ra 6 tỉnh phía bắc từ năm 
2010.

Dự án “Khác Biệt Bẩm Sinh”
 Triển khai từ tháng 4 năm 2008 tập trung vào lĩnh 
vực sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em, dự án “Khác Biệt Bẩm 
Sinh” hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị tham vấn 
về phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp sớm và theo 
dõi trẻ khuyết tật

Năm 2008 dự án tập trung thiết lập mô hình thí 
điểm tại huyện Nam Đông và mở rộng mô hình ra 
toàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2009

Dự án “Chào Đón Sự Sống”
Phát hiện sớm, can thiệp sớm và hòa nhập xã hội cho 
trẻ khuyết tật là 3 mục tiêu của dự án “Chào Đón Sự 
Sống” tại tỉnh Khánh Hòa. 

Năm đầu tiên của dự án – năm 2006 dự án trập 
trung tập huấn nâng cao năng lực nhân viên y tế 
tuyến tỉnh và cung cấp trang thiết bị cho cơ sở y tế 
tham vấn. Sang năm hoạt động thứ hai 2007 các 
hoạt động tương tự được triển khai tại tuyến huyện. 
Năm 2008, dự án bước vào năm thứ ba tập trung 
hoạt động vào tuyến xã.

In the 3 provincial Spinal Cord Injury units in 

Khanh Hoa, Phu Yen and Da Nang), Handicap Inter-

national is still managing Equity Fund in the part-

nership with the direction of the units until 2009. 

This project will be extended to the 6 Northern 

Spinal Cord Units in 2010.

Congenital Differences

Started in April 2008 on the field of Mother and 

Child Health, ‘Congenital Differences’ aims at cre-

ating a referring system for prevention, early de-

tection, early intervention and following-up of chil-

dren with disabilities. 

In 2008, the project was focused on setting up 

a model in the pilot district of Nam Dong which 

will be expanded in 2009 in the whole province of 

Thua Thien Hue.

Welcome to life

Early detection, early intervention and social inclu-

sion for children with disabilities are the three ob-

jectives of Welcome To Life Project’s intervention in 

Khanh Hoa province. 

The first year of the project, 2006, focused on 

training of the provincial health employees and 

equipment of the referral health centers. The sec-

ond years, in 2007, the same activities were im-

plemented at district level. This year, 2008, 137 

health posts in each commune of the province re-

ceived training and medical equipment to improve 

childhood conditions.

Philippe Martinez 
Program Director

Handicap International,  
Belgium Section

HANDICAP INTERNATIONAL  
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If 2008 has been a successful year with the im-

plementation of our new projects, the main chal-

lenge in 2009 will be to strengthen and expand 

them in the whole provinces.

Through these lines I would like to thank spe-

cially our individual and institutional donors, for 

their confidence in our team, as well as our part-

ners in Belgium and Vietnam for their commit-

ment to our cause of disability.

Philippe Martinez

Program Director

Dự án “Điều Trị Não Úng Thủy”
Trong suốt kì đầu năm, hai bác sỹ phẫu thuật thần 
kinh thuộc Bệnh Viện Trung Ương Huế và Bệnh Viện 
Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa tham gia khóa tập huấn hai 
tháng tại Bệnh Viện Cure ở M’bale, Uganda về kỹ thuật 
điều trị não úng thủy bằng phương pháp nội soi não 
thất thứ ba. Hai bệnh viện cũng đồng thời nhận tài trợ 
hai máy nội soi phẫu thuật não úng thủy.

Trong nửa cuối năm, 28 trẻ não úng thủy được điều 
trị bằng phương pháp mới và hòa nhập vào cuộc sống 
bình thường.

Dự Án “An Toàn Giao Thông Cho Cuộc Sống  
Tốt Đẹp Hơn”

Trên cơ sở thành công của dự án An Toàn Giao 
Thông khu vực đô thị đã thực hiện tại thành phố Hồ 
Chí Minh, dự án “ An Toàn Giao Thông Cho Cuộc Sống 
Tốt Đẹp Hơn” được triển khai tại tỉnh Đồng Nai từ 
tháng 4 năm 2008. Mục tiêu dự án là hoàn thành cẩm 
nang hướng dẫn an toàn giao thông nông thôn.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp, giáo dục an 
toàn giao thông, nâng cao năng lực Ban An Toàn Giao 
Thông là những hoạt động chính dự án thực hiện 
nhằm cải thiện tình trạng giao thông phức tạp tại 3 
huyện thí điểm

Nếu năm 2008 là năm thành công với nhiều dự án 
mới được triển khai, năm 2009 có nhiều thử thách 

Cure Hydrocephaly

During the first semester of the year, two Neuro-

surgeons of the Hue Central Hospital and the Pro-

vincial hospital of Khanh Hoa province were trained 

in the CURE center, in M’bale, Uganda, on a new 

technique to cure Hydrocephaly children: the Endo-

scopic Third Ventriculostomy. In the same time, the 

two hospitals received new equipments: 2 flexible 

endoscopes.

During the second semester of 2008, 28 children 

received this intervention that gave them a chance 

to have a normal life.

Safe Roads for Better Life 

Based on the foot path of its urban predecessor, 

the ‘Road Safety’ project in Ho Chi Minh City, ‘Safe 

Roads for Better Life Project’ was inaugurated in 

Dong Nai in April 2008. It aims to create guide 

lines for road safety in rural areas.

Emergency network, Education of children, Em-

powerment of Road Safety Committees are some 

of the main activities that our team launched in 

order to tackle one of the most current dangerous 

curses in 3 pilot districts.

trong việc phát triển và mở rộng các dự án ra phạm 
vi toàn tỉnh.

Qua những lời trên đây, tôi xin gởi lời cám ơn chân 
thành đến các nhà tài trợ vì sự tin tưởng vào các 
chương trình Handicap International thực hiện. Tôi 
cũng chân thành cám ơn các đối tác tại Việt Nam và Bỉ 
vì sự hợp tác tốt đẹp cùng thực hiện mục tiêu hỗ trợ 
người khuyết tật.

Philippe Martinez
Giám đốc Chương Trình
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BACkGROUND

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH 
HANDICAP INTERNATIONAL BỈ 
TẠI VIỆT NAM

“A world in which all forms of disabilities can be pre-

vented, cared for or integrated, and in which the rights 

of people with disabilities are respected and applied”.  

In this vision, the 8 branches of the Handicap Interna-

tional are involved since 1979 in about sixty countries, 

with an approach depending on each context: emer-

gency, post emergency, or sustainable development.

Since 1991, answering requests from national 

partners (ministries or provincial institutions), Hand-

icap International has involved as a technical advisor 

for the implementation of projects focusing on Pre-

vention and Rehabilitation of disabilities due to war, 

accidents, congenital defects, or disabling diseases. 

The main concern is the long term sustainability, 

multiplying the impacts on beneficiaries after the 

end of the project, and not only the beneficiaries 

approached during a few years of partnership.

For each project, Handicap International com-

bines its expertise with the partners’ experience. 

This complementation enables it to elaborate origi-

nal concepts which are in the same time adapted to 

the international standards and appropriate to the 

local context and available resources.

In the dynamic Vietnam, these concepts are rap-

idly implemented by the local institutions alone, 

and reproduced for the long term impact on further 

beneficiaries. On the other hand, these concepts en-

rich the expertise of Handicap International, and are 

made available for other countries.

“Vì một thế giới mà tất cả hình thức khuyết tật đều có thể 
được phòng ngừa, người khuyết tật được chăm sóc và tái 
hòa nhập cộng đồng, quyền của người khuyết tật được 
tôn trọng và áp dụng”. Với mục tiêu hành động trên, từ 
năm 1979, 8 chi nhánh của Handicap International đã 
hoạt động trên phạm vi khoảng 50 quốc gia. Phương 
pháp tiếp cận của Handicap đối với mỗi quốc gia tùy 
thuộc vào bối cảnh của từng quốc gia, bao gồm: khẩn 
cấp, hậu khẩn cấp và phát triển bền vững

Từ năm 1991, đáp ứng nhu cầu từ đối tác trong 
nước (các cơ quan Bộ Ngành), Handicap International 
Bỉ tham gia hoạt động tại Việt Nam với vai trò nhà tư 
vấn kỹ thuật cho các dự án, tập trung vào nhiệm vụ 
phòng ngừa, hồi phục chức năng cho người khuyết 
tật do chiến tranh, tai nạn, tàn tật bẩm sinh hoặc bệnh 
tật. Các dự án chú trọng vào tính bền vững, nhân đôi 
tầm ảnh hưởng của dự án đến người thụ hưởng trên 
phạm vi rộng; không chỉ giới hạn ở đối tượng thụ 
hưởng trong vài năm triển khai dự án. 

Đối với mỗi dự án, Handicap International kết hợp 
chuyên môn cùng với kinh nghiệm của đối tác. Sự bổ 
sung này tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp thu kỹ thuật, 
phương pháp tiên tiến trên thế giới, giúp Việt Nam 
phát triển các nguồn lực vốn có của mình.

Trong xã hội Việt Nam năng động, những khái 
niệm mới được đưa vào các cơ quan nhà nước, được 
sử dụng phục vụ lâu dài cho người thụ hưởng. Mặt 
khác, những khái niệm này cũng góp phần nâng cao 
chuyên môn của Handicap International Bỉ và được 
giới thiệu đến các quốc gia khác.
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Đến năm 2009 Handicap đã  
thực hiện 24 dự án trong cả nước

Đến năm 2009 Handicap đã thực hiện 24 dự án trong cả nước, bao gồm:

STT Thời gian Dự án Người Thụ hưởng Khu vực Đối tác

1 1991-1992 Cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người 
khuyết tật ở nông thôn 

Trẻ khiếm khuyết  
vận động

Hà Nội (Bệnh viện Nhi 
Đồng); Tỉnh Tiền Giang

Bộ Y Tế
Vinareha

2 1992-1992 Thiết lập Khoa Thần Kinh Chức Năng cho 
trẻ Bại Não

Trẻ Bại Não Trường Mầm Non 6 – TP. 
HCM

Trung tâm xã 
hội

3 1992-1995 Thành lập Trung Tâm phục hồi chức 
năng cho người khuyết tật do bệnh 

phong

Người khuyết tật do  
bệnh phong

Bệnh Viện Da liễu 
TP.HCM

Sở y tế

4 1992-2000 Phòng ngừa và phục hồi chức năng tàn 
tật do bệnh phong

Người khuyết tật do  
bệnh phong ở Khu Vực 

phía Nam

18 Tỉnh Phía Nam Sở y tế

5 1992-1993 Thành lập 2 xưởng dụng cụ chỉnh 
hình như là mô hình kỹ thuật mẫu cho 

Vinareha

Người khuyết tật  
vận động

Bệnh Viện Nhi Đồng Hà 
Nội và Bệnh Viện Bạch 

Mai

Bộ Y Tế
Vinareha

6 1993-2000 Thiết lập Khoa Phục Hồi chức năng 
(Thiết bị + vật lý trị liệu)

Người khuyết tật  
vận động

Tỉnh Quảng Trị Sở y tế
Vinareha

7 1993-2000 Thiết lập trung tâm phục hồi chức năng 
ở tỉnh và mạng lưới phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng

Trẻ khuyết tật  
vận động

Tỉnh Vĩnh long Sở y tế
Vinareha

8 1993-2000 Thiết lập trung tâm phục hồi chức năng 
cấp tỉnh và mạng lưới phụchồi chức 

năng dựa vào cộng đồng

Trẻ khuyết tật 
vận động

Tỉnh lâm Đồng Sở y tế
Vinareha

9 1996-1996 Tổ chức sự kiện thể thao giành cho người 
khuyết tật đầu tiên tại Việt Nam

50 vận động viên  
khuyết tật

Hà Nội liên đoàn thể 
thao cho người 

khuyết tật
10 1996-2001 Phát triển xưởng dụng cụ chỉnh hình cho 

Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Trẻ Em
Trẻ khiếm khuyết  

vận động
TP. Hồ Chí Minh Bộ lao Động 

Thương Binh & 
Xã Hội

11 1997-2000 Thiết lập trung tâm Phục hồi chức năng 
tuyến tỉnh và mạng lưới phục hồi chức 

năng dựa vào cộng đồng

Trẻ khiếm khuyết  
vận động

Tỉnh Khánh Hòa Sở y tế
Vinareha

12 1997-1999 Thiết lập trung tâm Phục hồi chức năng 
cho người khuyết tật do bệnh phong

Người khuyết tật do  
bệnh phong

Bệnh viện Da liễu Quy 
Nhơn

Bộ Y Tế

13 1999-2005 Phát hiện sớm, phòng ngừa, phục hồi 
chức năng khuyết tật do bệnh phong

Người khuyết tật do  
bệnh phong ở khu vực 

miền trung

Quy Nhơn và 10 tỉnh 
Miền Trung

Bộ Y Tế

14 2000-2002 Phát triển mạng lưới Phục Hồi Chức 
Năng dựa vào cộng đồng;

Huấn luyện cho đội ngũ huấn luyện

Giám sát mạng lưới  
phục hồi chức năng  
dựa vào cộng đồng

Trường Vật lý Trị liệu TP. 
Hồ Chí Minh

Sở y tế

15 2003-2007 Thiết lập xưởng dụng cụ chỉnh hình Đối tượng khuyết tật  
vận động

TP. Hồ Chí Minh Sở y tế

16 2003-2007 Giai ðoạn 1: hình thành Khoa Tủy Sống 
đầu tiên trong cả nước

Bệnh nhân tổn thương 
tủy sống

TP. Hồ Chí Minh Sở y tế

17 2004-2007 An Toàn Giao Thông Đối tượng có nguy cơ bị 
tai nạn giao thông

TP. Hồ Chí Minh Ban An Toàn 
Giao Thông

18 2006-2007 Phát triển Khoa Tủy Sống Vệ Tinh  
tại 3 tỉnh

Bệnh nhân tổn thương 
tủy sống

Khánh Hòa, Phú Yên và 
Đà Nẵng

Sở Y Tế

19 2006-2009 Quỹ Công Bằng Bệnh nhân tổn thương 
tủy sống

TP. Hồ Chí Minh, Khánh 
Hòa, Phú Yên và Đà Nẵng

Sở Y Tế

20 2006-2010 “Chào Đón Sự Sống”: cải thiện sức khỏe 
và điều kiệm sống của phụ nữ mang thai 

và trẻ khuyết tật; tạo điều kiện cho trẻ 
sống trong môi trường hòa nhập

Phụ nữ mang thai  
và trẻ khuyết tật

Tỉnh Khánh Hòa Sở Y Tế

21 2007-2009 Giai đoạn 2: Thiết lập Trung Tâm Tham 
Vấn Tổn Thương Tủy Sống Quốc Gia

Bệnh nhân tổn thương 
tủy sống

Hà Nội Bộ Y Tế

22 2008-2010 “An Toàn Giao Thông Cho Cuộc Sống Tốt 
Đẹp”: xây dựng mô hình quản lý an toàn 

giao thông nông thôn

Đối tượng có nguy cơ bị 
tai nạn giao thông

Tỉnh Đồng Nai Ban An Toàn 
Giao Thông

23 2008-2011 “Khác Biệt Bẩm Sinh”: cải thiện điều kiện 
sống và sức khỏe trẻ khuyết tật; tạo điều 
kiện cho trẻ sống trong môi trường hòa 

nhập

Phụ nữ mang thai  
và trẻ khuyết tật

Tỉnh Thừa Thiên Huế Trường Đại Học 
Y Dược Huế

24 2008-2009 “Điều Trị Não Úng Thủy”: triển khai kỹ 
thuật ETV trong điều trị não úng thủy

Trẻ não úng thủy Tỉnh Khánh Hòa & Thừa 
Thiên Huế

Sở Y Tế
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Up to the year 2009, 24 projects have been implemented in the country, summarized as follows:

N° Period Project Beneficiaries Area Partner(s)

1 1991-1992 Appropriate Technical Aids & Assistive 
devices for rural PWDs 

Children with motor  
disabilities

HaNoi (Children hospital)
Tien Kiang province

MoH
Vinareha

2 1992-1992 Setting-up a Psychomotricity depart-
ment for CP children

Children with Cerebral 
Palsy

Hô Chi Minh City ‘Mam 
Non 6’ orphenage

Social Services

3 1992-1995 Setting-up a Rehabilitation department 
for Disabilities due to leprosy

Disabled due to leprosy Hô Chi Minh City
Dermatological Refer-

ence hospital

Health Services

4 1992-2000 Prevention & Rehabilitation of disabilities 
due to leprosy

Disabled due to leprosy 
in southern region

18 southern provinces Health Services

5 1992-1993 Setting-up 2 orthopedic workshops as 
technical reference for the Vinareha

Children and adults with 
motor disabilities

Hanoi (Pediatric hospital 
& Bach Mai hospital)

MoH
Vinareha

6 1993-2000 Setting-up a Rehab department (devices 
+ PT)

Children and adults with 
motor disabilities

Quang Tri province Health Services
Vinareha

7 1993-2000 Setting-up a provincial rehabilitation 
center and CBR 

Children with motor dis-
abilities

Vinh long province Health Services
Vinareha

8 1993-2000 Setting-up a provincial rehabilitation 
center and CBR 

Children with motor dis-
abilities

lam Dong province Health Services
Vinareha

9 1996-1996 Organization of the first international 
Handisport event in the country

50 disabled athletes Hanoi Handisport 
Federation

10 1996-2001 Development of the Orthopedic depart-
ment of the Rehabilitation Center for 

Children

Children with motor  
disabilities

Hô Chi Minh City Molisa

11 1997-2000 Setting-up a provincial rehabilitation 
center and CBR 

Children with motor  
disabilities

Khanh Hoa province Health Services
Vinareha

12 1997-1999 Setting-up a Rehabilitation department 
for Disabilities due to leprosy

Disabled due to leprosy Quy Nhon 
Dermatological Refer-

ence hospital

MoH

13 1999-2005 Early detection, Prevention & Rehabilita-
tion of disabilities due to leprosy

Persons disabled due to 
leprosy in central region

Quy Nhon 
10 central provinces

MoH

14 2000-2002 Development of a specific CBR Training 
of Trainers

CBR supervisors Ho Chi Minh City
Physiotherapy school

Health Services

15 2003-2007 Setting-up a polyvalent Orthopedic 
workshop

Children and adults with 
motor disabilities

Hô Chi Minh City Health Services

16 2003-2007 Phase 1 of the “Spinal Cord Injury” 
project: Setting-up the first “Spinal Unit” 

of the country

Persons with Spinal Cord 
Injury

Ho Chi Minh City Health Services

17 2004-2007 Road Safety Persons at risk of being 
injured or killed

Hô Chi Minh City People’s  
Committee

18 2006-2007 Development of 3 provincial “Spinal 
Units” satellites 

Persons with Spinal Cord 
Injury

Khanh Hoa, Phu Yen and 
Da Nang

Health Services

19 2006-2009 “Equity Fund” Persons with Spinal Cord 
Injury

Ho Chi Minh City, Khanh 
Hoa, Phu Yen and Da 

Nang

Health Services

20 2006-2010 “Welcome to Life”: improve health and 
living conditions of pregnant women 

and children with disabilities and enable 
the disabled to live in a fully integrated 

society

Pregnant women and 
children with disabilities

Khanh Hoa province Health Services

21 2007-2009 Phase 2 of the “Spinal Cord Injury” 
project: Setting up a National Reference 
Center for Spinal Cord Injured persons

Persons with Spinal Cord 
Injury

Hanoi Ministry of 
Health

22 2008-2010 “Safe Roads for Better Life”: create a 
model for the Road Safety management 

in a rural area

Persons at risk of being 
injured or killed

Dong Nai province Road Saftey 
Committee

23 2008-2011 “Congenital Differences”: improve health 
and living conditions for children with 
disabilities to enable them to leave in a 

fully integrated society 

Pregnant women and 
children with disabilities

Hue Province Hue College of 
Medicine and 

Pharmacy

24 2008-2009 “Cure Hydrocephaly”: implement the 
ETV technique for hydrocephaly treat-

ment in Vietnam

Children with hydro-
cephaly

Hue and Khanh Hoa 
provinces

Health services

Up to the year 2009, 24 projects have 
been implemented in the country
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Các dự án dần thích nghi với sự thay đổi của đất 
nước. Vào thập kỉ đầu tiên, các hoạt động tập trung 
vào khuyết tật do hậu quả chiến tranh và nghèo đói 
( như bom mìn, bệnh phong, bại liệt…) Thế kỷ mới 
mang lại những vấn đề mới song song với sự phát 
triển kinh tế, điển hình như sự gia tăng tai nạn giao 
thông, tai nạn lao động, bệnh bại não, …

Một hậu quả khác của sự phát triển kinh tế là khuynh 
hướng tư hữu hóa, dẫn đến sự phát triển mang lại lợi 
ích cho một bộ phận người dân có đặc quyền. Vì vậy, 
trước khi bảo hiểm y tế hay hình thức phúc lợi xã hội 
phát triển tại Việt Nam, mô hình ở quy mô nhỏ cần 
được lồng ghép vào mỗi dự án nhằm duy trì tỉ lệ người 
thụ hưởng nghèo tại mỗi dự án.

Điều đáng mừng là, nhờ vào phương thức khuyến 
khích sự tham gia của đối tác khi rút dự án cũng như 
tất cả các dự án xuất phát từ yêu cầu của đối tác, các 
dự án Handicap International Bỉ đang triển khai đều 
có tính bền vững cao. 

Nhằm tăng cường tính bền vững của dự án, quy 
trình quản lý công bằng cần được chuyển giao đến đối 
tác song song với kỹ thuật nhằm đảm bảo sự tiếp cận 
cho nhóm đối tượng thật sự cần như người khuyết tật. 
Các quy trình này cần được thông qua chính thức bởi 
các cơ quan nhà nước để có thể được áp dụng lâu dài 
sau khi Handicap International Bỉ rút khỏi các dự án.

Với tinh thần như trên Handicap International Bỉ 
tiếp tục triển khai hoạt động trong năm 2009

All projects progressively adapted with the coun-

try evolutions: in the first decade, they were focused 

on the disabling consequences of war and poverty 

(such as unexploded ordinances, diseases like po-

liomyelitis or leprosy….). The new century brought 

about new problems in link with the fast economi-

cal growth, such as increasing accidents from labor 

or traffic, increasing cerebral palsy, etc…

Another consequence of the economical improve-

ments is the liberalization trend, which make the 

developments profitable for only privileged catego-

ries of citizens. Before insurances or social welfare 

really develop in Vietnam, alternative system at 

micro-scale has to be integrated as a part of each 

project to maintain a relative proportion of access 

for the poorest categories of beneficiaries. 

Actually, thanks to the participative way of draw-

ing the projects and the fact that all projects follow 

a request from potential partners, there is no risk 

of sustainability in all projects conducted by Handi-

cap International Belgium.

To ensure the sustainability of all projects, it is 

essential that fair management procedures are 

transmitted to the partners together with the pure 

technical skills to guarantee the services accessibil-

ity for those who need them the most: the vulner-

able People with disbablity. It is also essential that 

these procedures are validated and made official 

by the local authorities, so that they can be applied 

in long-term after Handicap International Belgium 

withdraws from the projects.

It is in this spirit that HIB still works in 2009.
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DỰ ÁN KHOA TỦY SỐNG  
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

BACH MAI HOSPITAL 

SPINAL CORD INJURIES UNIT PROJECT

Xây dựng Trung tâm tham vấn quốc gia về  
Điều trị và PHCN cho người bị tổn thương  
tuỷ sống cho khu vực các tỉnh miền Bắc.

Set up a National reference centre for the 

management of persons with Spinal Cord Injury 

to cover the needs for Northern Vietnam. 

V ào tháng 7 năm 2007, Tổ chức Handicap Inter-
national Bỉ và Trung tâm Phục Hồi Chức Năng 
(PHCN) Bệnh viện Bạch Mai đã cùng nhau ký 

kết Bản Ghi Nhớ thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm 
tham vấn điều trị và phục hồi chức năng cho người 
bị Tổn thương Tủy sống (TTTS) dưới sự tài trợ của Bộ 
Ngoại giao Vương Quốc luxemburg thông qua tổ 
chức Handicap International luxemburg. 

Dựa trên kinh nghiệm tương tự từ Dự án Khoa Tủy 
Sống Thành phố Hồ Chí Minh và 3 tỉnh miền Trung 
từ năm 2003-2007, Dự án 2 năm (2008-2009) ra đời 
với mục tiêu trang bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 
trung tâm PHCN Bệnh viện Bạch Mai nhằm tạo điều 
kiện cho việc điều trị bệnh nhân TTTS với sức chứa 
20 giường. Bên cạnh đó, dự án đồng thời nâng cao 
năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế tại 
trung tâm nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt trong 
công tác chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện khác 
trong khu vực. Dự án chú trọng đến chương trình tập 
huấn cũng như hỗ trợ kỹ năng quản lý cho 26 nhân 
viên thuộc trung tâm phục hồi chức năng, và hỗ trợ 
các trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng. 

Trên cơ sở Trung tâm Phục Hồi Chức Năng Bạch Mai 
là Trung Tâm Tham Vấn và Giảng Dạy Phục Hồi Chức 
Năng quốc gia, dự án góp phần hỗ trợ Bộ Y Tế Việt Nam 

I
n July 2007, a Memorandum of Understanding 

was signed between Handicap International 

Belgium and Bach Mai National Rehabilitation 

Centre in Hanoi to develop further the care for Per-

sons with Spinal Cord Injuries (SCI), under a grant 

provided through Handicap International Luxem-

burg from the Ministry of Foreign Affairs of the GD 

of Luxemburg. 

Using the acquired practical experience from a 

similar project initiated between 2003 and 2007 

in Ho Chi Minh and three Southern provinces, this 

two- year project (2008 – 2009) aims to equip and 

adjust infrastructure in Bach Mai Hospital to enable 

the care and management of SCI for a maximum 

of 20 beds and have a team of competent trainers 

from Bach Mai Rehabilitation Centre to train staff 

from other hospitals. The project provided training 

and managerial support for up to 26 staff of the 

Centre as well as a grant for equipment and infra-

structure upgrade. 

Given the status of Bach Mai rehabilitation cen-

tre as a national reference and training centre for 

Vietnam, this project contributes to the policy of 

the Minister of Health (MOH) in Vietnam to ensure 

quality care for Spinal Cord Injured persons accord-
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trong việc bảo đảm chất lượng điều trị cho bệnh nhân 
TTTS theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo việc chuyển 
giao kỹ thuật quốc tế cho cơ sở y tế Việt Nam. 

Năm 2008 văn phòng dự án đã được đưa vào hoạt 
động. Các hoạt động căn bản như tập huấn, tuyển 
chọn nhân viên nòng cốt, hoàn tất các thủ tục hành 
chính thành lập Khoa Tủy Sống được hoàn tất nhằm 
triển khai, theo dõi các hoạt động dự kiến.

Dự án đã tổ chức một chuyến tham quan học tập 
kéo dài 3 tuần đến các nước như Bỉ, Hà lan, luxem-
burg và Ấn Độ cho các bác sĩ, kỹ thuật viên nòng cốt 
của trung tâm. Chuyến tham quan tạo điều kiện cho 
cán bộ y tế Việt Nam quan sát học hỏi kinh nghiệm 
phục hồi chức năng tại nước bạn. Đây cũng là cơ hội 
để Ban lãnh đạo trung tâm cũng như các nhân viên 
mở rộng tầm nhìn và nâng cao kiến thức thông qua 
các buổi đào tạo ngắn hạn. Đoàn đến tham quan các 
trường đại học tại Bỉ để thảo luận về các chương trình 
học bổng và giao lưu cho các thực tập sinh giữa hai 
nước, trình bày tiến triển dự án tại văn phòng Tổ chức 
Handicap International Bỉ và luxembourg. Cơ hội 
tham dự Hội Nghị ISSICOS và các buổi hội thảo chuyên 
đề là dịp tốt để Ban giám đốc trung tâm giới thiệu về 
dự án cũng như gởi lời mời tham dự Hội Nghị ASCON 
lần thứ 7 được tổ chức tại trung tâm PHCN - Bệnh viện 
Bạch Mai – Hà Nội.

Việc đã đầu tư nhanh chóng về cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị vào tháng 5 năm 2008 đảm bảo cho việc nhập 

viện điều trị của bệnh nhân TTTS và người nhà bệnh 
nhân trong điều kiện tốt nhất (bao gồm dụng cụ tập 
trị liệu, phòng đo niệu động học với hệ thống máy đo 
tự động, trang bị vật tư y tế tiêu hao và điều kiện thích 
nghi cho việc đi lại của xe lăn trong phòng bệnh). Đơn 
vị tuỷ sống hoạt động với đầy đủ các chức năng, và có 
sức chứa 20 bệnh nhân, trong đó có 4 giường chăm 
sóc cấp cho các bệnh nhân có nhiều biến chứng và 
tổn thương cao.

Mục tiêu tập huấn trong năm đầu tiên của Dự án là 
thực hiện một chuỗi 9 học phần, mỗi học phần tương 
ứng với một tuần tập huấn về những nguyên tắc cơ 
bản trong quy trình điều trị cho người bị TTTS như: 
thiết lập chương trình điều trị theo nhóm, chăm sóc 
giai đoạn cấp và theo dõi đặc biệt cho các bệnh nhân 
tổn thương nặng, chăm sóc điều dưỡng, xử lý bàng 
quang, các kỹ thuật phục hồi chức năng tích cực, kỹ 
năng sử dụng xe lăn, sử dụng nệm chống loét đặc biệt, 
kỹ năng tư vấn tâm lý cho người bệnh về những thay 
đổi sau tai nạn, ngăn ngừa và xử lý các biến chứng. 
Mục tiêu tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho đội 
ngũ nhân viên trong trung tâm, tuyển chọn lực lượng 
nhân viên nòng cốt phục vụ cho công tác chuyển giao 
kiến thức cho các đơn vị khác trong tương lai. Việc lựa 
chọn các bệnh viện tỉnh trong thời gian sắp đến cũng 
được thực hiện thông qua các chuyến khảo sát.

Ngoài ra, chương trình giao lưu tiếp nhận thực tập 
sinh đến từ các trường Đại Học Bỉ, Úc đã tạo cơ hội 
học tập cho 10 thực tập sinh với thời gian một tháng 

ing to international standards. This model can be 

transferred to the medical and social care struc-

tures in Viet Nam. 

In the beginning of 2008, a project office was 

put in place. Basic activities for starting the train-

ing program (selection of trainees among staff 

of Bach Mai Rehab centre, finalizing administra-

tive procedure for creation of SCI department) 

for project implementation, planning of activities 

and monitoring were implemented. 

A 3 week study and training tour to Belgium- Neth-

erlands – Luxemburg and India provided the key doc-

tors and Physical therapists with an excellent oppor-

tunity to visit 6 rehabilitation centres (for visit and 

short training), university centers for scholarships 

and exchange and visit to HI Belgium and Luxem-

burg for presentation of the progress of the project 

to the Ministry of Foreign Affairs of Grand Duke Lux-

emburg. The attendance at the ISSICOS conference 

and its workshop (supported by ASCON) for the Bach 

Mai Team was an excellent way to present the project 

as well as promote the ASCON conference that would 

be hosted in Hanoi in December 2008. 

The acquirement of equipment and the progres-

sive infrastructure set up to ensure the care was 

finalized in May 2008 which enabled the hospital-

ization of SCI patients and their families in the best 

possible conditions (including the rehab equipment 

available, uro-dynamic room with UDS system, con-

sumables purchases and infrastructure accessible 

for wheelchair users). The centre is fully functional 

and can cater for 20 patients at a time, including 4 

beds that provide special care of SCI patients with 

multiple complications and high lesions. 

The objective of the training for this first project 

year was to provide a series of 9 sessions of ap-

proximately one week each in SCI care basics such 

as: interdisciplinary planning for treatment, acute 

care and monitoring of high SCI lesions, nursing 

for SCI patients, neurogenic bladder care, active re-

habilitation techniques, wheelchair training skills, 

special cushion prescription, counseling tech-

niques for SCI adjustment after accident, preven-

tion of complication Management. The expected 

result of these training refreshed the clinical prac-

tice in SCI care for the personnel and started also 

the selection process for the future trainers in SCI 

care. This process was also done in regard to selec-

tion of future provinces by visiting 6 of them. 

An exchange program between Belgian, Austra-

lian Universities and Bach Mai Hospital provided 

also the opportunity for 10 Physical therapy stu-

dents to get an intake program on SCI care for one 

month each. This enables the Vietnamese Physical 

therapists supervisors to perfect their skills in su-

pervision and evaluation of PT students and train-

ees in their future with role as trainers. 
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cho mỗi đợt. Chương trình đồng thời giúp các nhân 
viên trung tâm hoàn thiện các kỹ năng trong vai trò 
người giám sát và chuyển giao kiến thức cho các học 
viên khác. 

Trong năm vừa qua khoa đã tiếp nhận và điều trị 
cho 58 bệnh nhân TTTS (80% là bệnh nhân nam). 
Những nguyên nhân chính của tổn thương tủy sống 
được ghi nhận là do tai nạn giao thông, tai nạn lao 
động và té từ độ cao. Phần lớn các bệnh nhân đều ở 
độ tuổi lao động và là chủ gia đình. Thời gian trung 
bình nằm viện khoảng 7 tuần. Chương trình điều trị 
trong thời gian nằm viện chú trọng đến 60% xử lý các 
biến chứng (loét, nhiễm trùng tiểu, đau, gồng cứng). 
40% còn lại tập trung vào phục hồi chức năng cho 
bệnh nhân bao gồm tập các kỹ năng dùng xe lăn, 
dịch chuyển trong các sinh hoạt hàng ngày, hướng 
dẫn cho người nhà bệnh nhân và tư vấn tâm lý cho 
bệnh nhân về những thay đổi sau tai nạn. Hoạt động 
dự án tiếp theo trong năm 2009 sẽ chú trọng nhiều 
hơn về việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân kèm 
theo việc phòng ngừa các biến chứng tốt hơn, trang 
bị cho nhân viên thêm các kiến thức tư vấn tiếp cận 
bệnh nhân, tư vấn điều chỉnh một số các điều kiện 
sống ngay tại nhà bệnh nhân, đào tạo thêm kiến 
thức hoạt động trị liệu cho kỹ thuật viên Vật lý trị liệu. 
Bên cạnh đó dự án triển khai việc thu thập các dữ 
liệu về các nguyên nhân gây tai nạn nhằm đưa ra các 
thông tin hỗ trợ Bộ Y Tế xây dựng các chương trình 
phòng ngừa tai nạn. 

Năm 2008 Hội nghị lần thứ 7 của Hiệp hội Tuỷ 
sống các nước Châu Á đã được tổ chức tại bệnh viện 
Bạch Mai. Khoảng 420 khách mời từ hơn 22 quốc gia 
trên thế giới tham dự hội nghị với các chuyên đề hội 
thảo liên quan đến việc điều trị cho người bị TTTS ở 3 
phần (tập vật lý trị liệu, PHCN tích cực và sử dụng máy 
đo niệu động học). Thành công của hội nghị không 
chỉ được chứng minh qua việc tham dự đầy đủ của 
các đại biểu trong thời gian hội nghị mà còn ở việc 
đưa ra quyết định của việc nhân rộng mô hình này 
tại 6 bệnh viện tuyến tình trong khu vực miền Bắc 
trong thời gian 3 năm tới đây. Hội nghị cũng là cơ hội 
để trung tâm Bạch Mai chia sẻ thành quả đạt được 
trong công tác điều trị cho người bị TTTS và đồng 
thời là cơ hội để cùng được trao đổi kinh nghiệm, so 
sánh và chia sẻ với các bạn bè đồng nghiệp đến từ 
các nước trên thế giới. 

Việc phối hợp Chính sách của Bộ Y Tế trong công 
tác phòng ngừa tai nạn gây TTTS cũng như việc triển 
khai rộng rãi các mô hình điều trị này cho các bệnh 
viện tuyến tỉnh đã đem đến cho Dự Án tiềm năng 
phát triển hơn nữa trong việc cải thiện cuộc sống của 
những người bị TTTS và gia đình. Bên cạnh đó dự án 
cũng gửi thông điệp đến với cộng đồng nâng cao ý 
thức phòng ngừa tai nạn gây TTTS và vận động sự 
tham gia của cộng đồng trong việc hỗ trợ bệnh nhân 
TTTS tái hòa nhập vào xã hội.

In terms of clinical activities for this year, the 

SCI department has admitted 58 patients (80 % of 

whom are male). Main causes of trauma are road 

traffic accidents, labor accidents and falling from 

heights in that order. The majority of patients are 

in active age (laborers, employees) and head of 

families. Average length of stay is around 7 weeks. 

Care program during admission has to focus for 

60% on medical complications management (pres-

sure sores – urinary infections – pain – spasticity). 

40 % of Functional rehabilitation activity is dedi-

cated to wheelchair skills development, transfers 

for daily living activities, family education and psy-

chological adjustment. It is projected that the care 

program for 2009 will be more shifted towards 

functional rehabilitation with better prevention 

of complications, training of staff in counseling, 

home adaptations, additional OT training for PT 

and data collection on causes of injuries to feed 

back to MOH for supporting prevention programs. 

Also, this year the Seventh Asian Spinal Cord 

Network Conference was hosted by Bach Mai hos-

pital and Handicap International. Around 420 del-

egates from over 22 countries attended the three 

day conference sessions and workshops as well 

as 3 sessions on specific training in SCI care (PT 

management, active rehabilitation, use of uro-dy-

namic testing devices in SCI care). The conference 

outcomes could really be testified by the attentive 

participation, and more importantly, the policy de-

cisions to extend SCI care in 6 Northern provinces 

of Vietnam in the next three years. It enabled Bach 

Mai centre to show their achievements in SCI care 

and compare them with International networks and 

experts in the field of SCI all over the world. 

The combined MOH policy on prevention of ac-

cidents and decentralization of care towards pro-

vincial centers has given this project the potential 

to improve the lives of persons with SCI and their 

families significantly in the long future as well as 

inform the public about the need for prevention of 

SCI accidents and the promotion of supporting and 

integrating persons with SCI in society. 
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A story from a person living with SCI 
Mr Ha Van Vu 
Mr Vu - 47 years old, lives in Phu Tho Province. He 
worked at the in construction site and was the main 
labor in the family with 4 children in school age. One 
day in January, he fell from the construction site and 
got spinal cord injury. Firstly, he was transferred to the 
provincial hospital for first aid. He experienced the 
operation in Viet Duc hospital and stayed there for 20 
days. Since his family ran out of money, he was dis-
charged and stayed at home for 45 days.

With the hope that he can able to do daily activi-
ties with his remained capacity, the family borrowed 
money from relatives and sent him to Bach Mai Spinal 
Unit. There he got support from medical staff, prac-
ticed physical and occupational therapy everyday. His 
health has improved a lot. He can lift his arm easily 
now and feels more optimistic about future life. 

He wishes he could buy a wheelchair so that he can 
move around the house, help his wife and take care of 
children’s education. This will prevent him from feel-
ing isolated in family and social life.

He hopes that the spinal unit will be more 
equipped so that patients like him can get better 
conditions to practice and get more improvement 
in their rehabilitation.

Chân dung người thụ hưởng
Ông Hà Văn Vụ
Ông Hà Văn Vụ - 47 tuổi, quê ở Phú Thọ. Ông làm việc 
tại công trường xây dựng và là lao động chính trong 
gia đình có 4 con đang ở độ tuổi đi học. Một ngày vào 
tháng 1, ông té từ công trường xuống đất và bị tổn 
thương tủy sống. Ông được chuyển vào bệnh viện 
tỉnh Phú Thọ để sơ cấp cứu và sau đó được chuyển 
đến bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Sau 20 ngày 
nằm viện, gia đình ông cạn kiệt tiền bạc và xin chuyển 
ông về nhà nằm 45 ngày.

Với hy vọng chồng, cha mình có thể xoay xở cuộc 
sống với khả năng còn lại, gia đình vay mượn họ hàng 
và chuyển ông đến điều trị tại Khoa Tủy sống Bệnh 
Viện Bạch Mai. “Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ y tế, tôi tập 
vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu hằng ngày. Sức khỏe 
tôi đã dần cải thiện. Tôi đã có thể tự nhấc cánh tay lên 
và cảm thấy lạc quan hơn vào cuộc sống phía trước”, 
ông Vụ chia sẻ. 

Ông hy vọng có 1 chiếc xe lăn để có thể tự di chuyển 
trong nhà, giúp đỡ vợ và bảo ban con học tập. Điều 
này sẽ giúp ông xóa cảm giác bị cô lập khỏi cuộc sống 
gia đình và xã hội.

Ông Vụ mong muốn khoa tủy sống được đầu tư 
nhiều hơn nữa để bệnh nhân có điều kiện tập luyện 
và phục hồi chức năng tốt hơn.

Mr. Hà Văn Vụ and his wifeBệnh nhân Hà Văn Vụ và vợ tại phòng điều trị
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QUỸ CÔNG BẰNG EQUITY FUND

Trong thời gian triển khai dự án Khoa Tổn 
Thương Tủy Sống, dự án ghi nhận không phải 
tất cả bệnh nhân đều nhận hỗ trợ từ Bảo hiểm 

y tế hoặc đơn vị chi trả thứ ba. Hơn một nửa bệnh 
nhân đến từ các tỉnh nghèo và phải tự chi trả viện 
phí hoặc phải xuất viện sớm do không có khả năng 
tài chính.

Một trở ngại nữa cho người thụ hưởng Việt Nam 
là việc cắt giảm ngân sách chính phủ (đặc biệt là 
trong ngành y tế) dẫn đến tình trạng tư hữu hóa ở 
các đơn vị y tế và bệnh viện phải chịu trách nhiệm 
tự thu chi. Hệ quả là giá cả dịch vụ y tế ngày càng 
đắt đỏ, đặc biệt là phục hồi chức năng. Điều này 
dẫn đến tình trạng khó tiếp cận dịch vụ y tế ở 
bệnh nhân nghèo.

Dự án Qũy Công Bằng hỗ trợ kinh phí điều trị phục 
hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương tủy sống. 
Quỹ được vận hành tại 3 Bệnh viện Điều Dưỡng và 
Phục Hồi Chức Năng ở Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng. 
Bệnh nhân có thể được hỗ trợ từ 30 %, 50 % đến 70 
% viện phí tùy vào hoàn cảnh kinh tế gia đình được 
đánh giá dựa trên kết quả phỏng vấn giữa bệnh nhân 
và nhân viên xã hội của Qũy công bằng.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Dự án Qũy Công Bằng hỗ 
trợ các khóa tập huấn cho 9 nhân viên y tế, nhân viên 
xã hội về kỹ năng gây quỹ, tư vấn, quản lý dự án. Khóa 
tập huấn.

D
uring the period of Spinal Cord Injury project 

implementation, the project recorded that 

not all patients got reimbursement from so-

cial insurance or any third payer. More than half of 

patients, mostly coming from poor provinces, had to 

cover their own hospital fees, or to leave the rehabili-

tation centers before receiving their full treatment.

A rising obstacle for the Handicap International 

project beneficiaries was the decrease of the State 

budgets (especially for Health Service) which led to 

a progressive privatization of the public health care 

system. The hospitals had to be more responsible 

for their own income and outcome. As a result, the 

cost for medical treatment increased, especially for 

rehabilitation services, resulting inaccessibility to 

medical care among poor patients.

Equity Fund project gives financial support to 

poor patients with Spinal Cord Injuries to help them 

access rehabilitation care. The fund operates in 3 

hospitals in Da Nang, Phu Yen, Khanh Hoa Province. 

Patients can be supported 30 %, 50 %, or 70 % of the 

total fees up to the result of their social economic 

screening carried out between the patient and the 

social worker of Equity Fund.

Besides financial support, Equity Fund Project 

also provides upgrading training for 9 medical 

staff, social workers in fund raising, counseling 

and project management skills. 
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 “Gía trị sống” cũng được tổ chức cho bệnh nhân tổn 
thương tủy sống tại Bệnh Viện Điều Dưỡng và Phục 
Hồi Chức Năng Phú Yên nhằm tạo cơ hội cho bệnh 
nhân chuẩn bị tinh thần tốt nhất sau khi xuất viện và 
tái hòa nhập vào xã hội

Trong năm 2008, 52 bệnh nhân tại 3 tỉnh nhận được 
hỗ trợ từ Qũy Công Bằng:

•  Khoa Tủy Sống – Bệnh Viện Điều Dưỡng và  
Phục Hồi Chức Năng Đà Nẵng: 26

•  Khoa Tủy Sống – Bệnh Viện Điều Dưỡng và  
Phục Hồi Chức Năng Khánh Hòa: 17

•  Khoa Tủy Sống – Bệnh Viện Điều Dưỡng và  
Phục Hồi Chức Năng Phú Yên: 19

Dự tính trong năm 2009 Qũy công bằng tiếp tục 
hoạt động tại 3 tỉnh nhằm hỗ trợ bệnh nhân tổn 
thương tủy sống tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức 
năng

“Living values” training was held for spinal cord 

injuries patients in Phu Yen Rehabilitation Hospi-

tal to create the chances for patients to be better 

prepared in psychology for the life after discharge 

when reintegrating into the society.

Throughout the year, 52 patients in 3 provinces 

received support from Equity Fund with details as 

followed:

•  Spinal Cord Unit - Da Nang Rehabilitation hos-

pital: 26

•  Spinal Cord Unit - Khanh Hoa Rehabilitation hos-
pital: 17

•  Spinal Cord Unit - Phu Yen Rehabilitation hospi-
tal: 19

 

It is prospected that in 2009 the fund continues 

its operation in the three provinces to help more 

patients with spinal cord injuries access to reha-

bilitation services.
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DỰ ÁN KHÁC BIỆT BẨM SINH CONGENITAL DIFFERENCES PROJECT

Biên bản ghi nhớ của Dự án “Khác biệt bẩm sinh” 
thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2008-2011 
được ký kết vào ngày 26 tháng 11 năm 2007 giữa 

Trường Đại học Y Dược Huế (HCMP), Sở Y tế và Handi-
cap International Bỉ (HIB). Văn phòng dự án chính thức 
hoạt động vào tháng 4 năm 2008. Mục tiêu chính của 
dự án là thiết lập một mô hình thí điểm từ việc phòng 
ngừa, phát hiện sớm, can thiệp sớm và theo dõi trẻ bị 
khuyết tật bẩm sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong năm 2008, những hoạt động quan trọng được 
hoàn thành nhằm thiết lập mối quan hệ làm việc với 
các đối tác như Trường DHYD Huế, Sở Y tế. Trên cơ sở 
văn kiện khung Dự án và Đề xuất dự án, xác định lại cụ 
thể tầm nhìn Dự án, chiến lược, mục tiêu, kết quả và 
các chỉ số với sự hỗ trợ của Giám đốc HI và Chuyên gia 
Tư vấn Sức khỏe cộng đồng, tất cả những ý kiến này 
đều đã được phía đối tác đồng ý. 

Các kết quả tốt đạt được trong năm 2008 thể hiện 
rõ nhất thông qua các khóa tập huấn được tổ chức tại 
Trường ĐHYD Huế. Trên cơ sở tình hình thực tế cũng 
như các vấn đề được nêu ra trong Đề xuất Dự án, các 
khóa tập huấn đã đáp ứng được phần nào nhu cầu 
của bác sĩ, y tá trong việc can thiệp chữa trị tốt hơn 
cho trẻ khuyết tật bẩm sinh. Có thể kể đến các khóa 
tập huấn rất thành công như tập huấn tâm lý, quản lý 
thần kinh bàng quang, kỹ thuật siêu âm …

Bên cạnh việc nâng cao năng lực cho nhân viên, 
dự án đồng thời tập trung vào công tác tuyên truyền 

T
he Memorandum of Understanding of the 

Project “Congenital Differences” ( 2008-

2011) in Thua Thien Hue province was 

signed on 26 November 2007 between Hue’s col-

lege of Medicine and Pharmacy (HCMP), Provincial 

Health Services (PHS) and Handicap International 

Belgium (HIB). The project office, which is based 

in Hue’s college of Medicine and Pharmacy, started 

to operate on 1st April 2008. The main objective 

of the project is to establish the pilot model for 

prevention, early detection, early intervention and 

follow-up for children with congenital defects in 

Thua Thien Hue province.

Throughout 2008, activities were carried out to 

build up the cooperations between Handicap Inter-

national and partners. The project’s vision, strate-

gy, objectives, results and indicators was finalized 

with the support of Country Director and Commu-

nity health adviser and was eventually agreed by 

the partners. 

In terms of capacity buiding for partners, 4 train-

ings were succesfully organized for medical staff 

from provincial to commune levels in Thua Thien 

Hue Province. All trainings were designed based 

on the real situation as well as present issues with 

the aim of upgrading knowledge, skills of doctors, 

nurses in their daily work for children with congen-

ital disability. Neurogenic bladder management, 

psychology, ultrasound using skills, …are concrete 
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nâng cao nhận thức cho nhân viên y tế và người dân 
về khuyết tật bẩm sinh. Thông qua việc hợp tác với 
Trường Đại Học Y Dược Huế, việc biên soạn cuốn sách 
và tờ rơi về các loại khuyết tật bẩm sinh phổ biến đã 
được hòan tất vào cuối năm 2008. Cuốn sách về các 
loại khuyết tật bẩm sinh phổ biến được viết dành 
cho cán bộ y tế cơ sở, trong đó mô tả chi tiết mỗi loại 
khuyết tật, cách phòng ngừa, can thiệp và chữa trị. 
Sách còn được dùng như tài liệu tham khảo cho các 
dự án khác của HI. Tờ rơi về các loại khuyết tật bẩm 
sinh phố biến cung cấp đầy đủ thông tin ngắn gọn 
cho cộng đồng nói chung và gia đình, bố mẹ có trẻ 
khuyết tật nói riêng nhằm giúp họ có được kiến thức 
cơ bản và bổ ích trong việc phòng ngừa và can thiệp 
sớm. Hai ấn phẩm này là nguồn thông tin rất bổ ích 
không những cho dự án Khác Biệt Bẩm Sinh mà còn 
cho các dự án khác trong cùng lĩnh vực.

Năm 2008 dự án cũng hỗ trợ trang thiết bị nhằm 
nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho cơ sở y tế tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Máy siêu âm Siemens X300 Acu-
son được hỗ trợ cho bệnh viện nhằm thực hiện mục 
tiêu cải thiện công tác phát hiện sớm dị tật tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

Việc thiết kế điều tra tình hình khuyết tật ở Nam 
Đông phối hợp với Trường DHYD Huế và Sở Y tế đã 
được hoàn tất. Một số thông tin thứ cấp từ các ban 
ngành liên quan cũng như thông tin về tình hình 
chung đã được thu thập. Tập huấn về phát hiện sớm 
các loại khuyết tật bẩm sinh phổ biến cho cán bộ y tế 

cơ sở tại Nam Đông cũng đã hoàn tất từ cuối tháng 
12/2008 đến tháng 1/2009. Tuy nhiên công tác điều 
tra và thu thập kết quả và báo cáo sẽ được thực hiện 
đầu năm 2009, cũng như việc điều tra, phát hiện 
những trường hợp mới sẽ được tiếp tục thực hiện 
trong những năm tiếp theo của dự án. 

 
Chương trình hòa nhập trẻ vào cộng đồng thông 

qua chương trình tập huấn can thiệp sớm cho giáo 
viên, bố mẹ và trẻ được tổ chức tại thành phố Huế. 
Mục tiêu của chương trình là giúp các gia đình có thể 
hỗ trợ sự phát triển trí tuệ cho trẻ thông qua việc tập 

examples of well organized, need - oriented and 

practical trainings.

In addition to building capacity for the staff, 

the project is focused on information campaign 

to raise awareness among staff and the public to-

wards birth defects. In collaboration with Hue’s 

College of Medicine and Pharmacy, Congenital 

Differences Project team finished editing and 

designing booklets and leaflets on common con-

genital defects at the end of 2008. Booklets with 

detailed description, treatment, intervention, ear-

ly prevention for each kind of congenital disabil-

ity are very useful for commune health staff while 

the leaflets are more suitable for parents with 

short and concise content which guide them how 

to detect children’s defects and actions taken for 

each kind. These two visual materials are useful 

resources of the project and also lend themselves 

to other activities in the same field. 

In 2008 the project also supported medical equip-

ment in order to improve treatment capapcity of 

medical centers in Thua Thien Hue Province. The 

ultrasound Siemens X300 Acuson was given to the 

hospital to serve the project objectives of improv-

ing early detection of disability in the province.

The design for the survey in Nam Dong district 

in collaboration with Hue’s College of Medicine and 

Pharmacy was completed. Secondary data from 

relevant departments and general information was 

collected. The training on early detection of com-

mon congenital defects for community health staff 

was finished from the end of December 2008 to 

the middle of January 2009. However, the survey 

implementation and results collection as well as 

report will be done in early 2009. The new cases of 

early detection will be continued during the next 

years of the project. 

 

Program of Integrating of children into communi-

ty through the training program of early interven-

tion for teachers, parents and children with disabil-

ities was organised in Hue city. The main objective 
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huấn tại nhà, qua đó cải thiện mức độ phát triển trí tuệ 
của trẻ bị khuyết tật trí tuệ hoặc chậm phát triển trí tuệ. 
11 giáo viên về giáo dục đặc biệt được tập huấn để có 
được phương pháp dạy hiệu quả đối với trẻ khuyết tật 
và biết cách đánh giá năng lực của trẻ nhằm đưa ra 
chương trình tập huấn tại nhà phù hợp cho trẻ. Có 22 
trẻ được chọn để tham gia vào chương trình. 

Đề xuất hỗ trợ shunt cho trẻ não úng thủy đã được 
nhà tài trợ AFV đồng ý. 50 shunt đượ c cung cấp cho 
Dự án cùng với tiền hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo có 
hòan cảnh khó khăn. Tuy nhiên, tại các bệnh viện do 
có rất nhiều nhà tài trợ hỗ trợ shunt, trong khi đó nhu 
cầu được cung cấp shunt hạn chế. Vì thế đến nay chỉ 
có 17 shunt được cung cấp cho bệnh viện Trung ương 
Huế và Bệnh viện Khánh hòa. Tổ chức AFV đồng thời 
cũng hỗ trợ viện phí và chi phí đi lại cho trẻ não úng 
thủy được phẫu thuật với kỹ thuật mới ETV. Cho đến 
nay có 22 trẻ não úng thủy đã được điều trị và phẫu 
thuật tại bệnh viện. Trong đó có 7 trẻ được điều trị với 
việc đặt shunt, 11 trẻ được mổ nội soi ống mềm và 4 
trẻ chưa có giải pháp điều trị phù hợp vì cần kiểm tra 
sâu hơn. Dự án cũng đã hỗ trợ tiền đi lại, ăn cho các 
bệnh nhân nghèo, có hòan cảnh khó khăn, và ở các 
vùng xa xôi hẻo lánh. Kiến thức và kinh nghiệm mà 
bác sĩ Phan Bình Nguyên, Bệnh Viện Trung Ương Huế 
thu nhận được qua đợt tập huấn tại Uganda đã giúp 
bác sĩ rất nhiều trong việc phẫu thuật và điều trị bệnh 
nhân não úng thủy.

of the program is to enable families to support the 

development of their young intellectually disabled 

children through home training, which will improve 

the development level of young children with in-

tellectual disability and developmental delays. 11 

special education teachers were trained to use the 

training method and they know how to assess 

children’s capacity to set up appropriate teaching 

method for each kind of child. Parents were also 

trained by the teachers to set up the development 

training sessions at home for children. 22 children 

were selected to participate in the program.

Shunt proposal with AFV donor is successful with 

50 shunts for children with hydrocephaly and al-

lowance to support poor patients. However, at the 

hospitals the shunts are supported by many or-

ganisations, while need of shunts laying is limited. 

So far 17 shunts have been given to Hue Central 

hospitals and Khanh Hoa hospital. AFV also sup-

port transportation fee, hospital fee for children 

with hydrocephaly to be operated with ETV tech-

nique. So far there has been 22 patients with hy-

drocephaly treated and operated by Dr Nguyen at 

the Hue cetral hospital. Of 22 patients, 7 patients 

are treated by shunt, 11 patients by ETV, and 4 pa-

tients need to be checked carefully. Fuethermore, 

the project supported food and travelling cost for 

10 poor patients. The knowledge and experience 

that Dr Nguyen has learned in Uganda has helped 

him a lot in the operation and treatment for pa-

tients with hydrocephaly. 

Chân dung người thụ hưởng:
Hồ Thị Thanh Nhàn là một trong những bệnh nhân 
não úng thủy đã được điều trị bằng kỹ thuật ETV khi 
bé được 5,5 tháng tuổi. Đến nay bé đã được 11 tháng 
tuổi. Kết quả của việc tái khám đã cho thấy dấu hiệu 
rất tốt và khả quan: Thóp mềm lõm, cổ vững, không 
yếu, mắt không có dấu hiệu mặt trời lặn, đã có thể 
nhìn lên được. Bé tỏ ra linh hoạt và nhanh nhẹn, việc 
phát triển trí tuệ được bác sĩ đánh giá bé đang phát 
triển như một đứa trẻ bình thường. 

Portrait of beneficiary:

Ho Thi Thanh Nhan. was one of the hydrocephaly 

patients that were succefully treated with ETV tech-

nique when she was 5,5 months. Now she is 11 

months old. The result of follow-up examination 

shows very positive signs: the fontanel is soft, the 

neck is strong to support the head, the eyes can 

look upward and no sign of sun set symptom in 

her eyes. In term of mental development, she is 

assessed by the doctor as a normal child.
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DỰ ÁN CHÀO ÐÓN SỰ SỐNG WELCOME TO LIFE PROJECT

Năm 2006, dự án Chào Đón Sự Sống hình thành 
dựa trên sự phối hợp chính với Sở Y Tế Khánh 
Hòa. Dự án hoạt động dựa vào các nguồn cơ 

sở đầy năng lực: 1) Trung Tâm Bảo Vệ Bà Mẹ Trẻ Em 
và Kế Họach Hóa Gia Đình (TTBMTE) - chuyên theo 
dõi và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, 2) Thứ hai là Trung 
Tâm Phục Hổi Chức Năng Và Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật 
(TTKT) – chuyên phục hồi, giáo dục và chăm sóc trẻ 
khuyết tật, 3) Khoa Sản, Khoa Nhi, Khoa Phục hồi chức 
năng của Bệnh Viện Đa Khoa Khánh Hòa, nơi chăm 
sóc chuyên sâu về các lãnh vực nhi, sản. và phục hồi 
chức năng cho trẻ sơ sinh. Cơ quan chủ quản của dự 
án là Sở Y tế (SYT) Khánh Hoà. Dự án được tài trợ bởi 
Uỷ Ban Phát Triển Bỉ.

Dự án nhằm kết hợp và điều phối các kỹ năng 
chuyên môn hiện có tại các trung tâm chuyên nghành 
nêu trên tại Việt Nam. Tuy nhiên, các kỹ năng này 
thường chỉ tập trung ở khu vực đô thị hoặc các khu 
vực nhất định. Do đó cần phải có sự trao đổi, bổ sung 
giữa các cấp tỉnh, huyện, xã.

Năm 2008, dự án Chào Đón Sự Sống bước vào năm 
hoạt động thứ ba với mục tiêu hỗ trợ cơ sở y tế tuyến 
huyện xã.

Trong lĩnh vực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, dự 
án hỗ trợ Bệnh viện Huyện Cam lâm xây dựng hệ 
thống cấp nước và xử lý nước thải nhằm giúp bệnh 
nhân tránh tình trạng nhiễm khuẩn do nguồn nước 
bẩn. Bên cạnh đó, dự án cung cấp các trang thiết 

I
n 2006, in partnership with the Khanh Hoa 

Health Services, the “Welcome To Life” Project 

was launched, mainly focused on capacity build-

ing for the three front-line structures: 1) The Centre 

for Protection & Care of Mother & Child (CPCMC) 

- in charge of the Reproductive Health issues, 2) 

The Education & Rehabilitation Centre for Disabled 

Children (ERCDC) - in charge of the follow-up of 

the children with disabilities. These centers inter-

vene through a community-based network, 3) and 

Pediatric, Obstetric and Rehabilitaion Department 

of the Khanh Hoa General Hospital. The project is 

sponsored by Belgian Development Cooperation. 

The project aims at combining and coordinating 

complementary expertise of the triangle structure 

above. Each center has their own specific expertise 

and experiences but they lack exchange and coop-

eration among one another.

In 2008, the “Welcome To Life” Project entered 

into the third year with the objective of decentrali-

sation on district and commune level. 

Regarding infrastructure investment, the project 

support Cam Lam District Hospital - a newly es-

tablished hospital in the end of 2007, to renovate 

the water supply and discharge treatment system 

which will help patients avoid infection diseases 

due to unsafe water. Furthermore, medical equip-

ment for pediatric and obstetric departments such 
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bị y tế sản và nhi khoa như máy monitor, Doppler, 
CPAP…cùng với các khóa tập huấn hướng dẫn sử 
dụng các trang thiết bị này. Với sự đầu tư của dự 
án, bệnh viện Cam lâm có thể xử lý các ca sinh khó 
và những trường hơp sơ sinh khác. Ngoài ra, tình 
trạng ngập nước trong mùa mưa được kiểm soát, 
khan hiếm nước sạch cũng được giải quyết với 
hệ thống cấp, thoát nước mới. Tỷ lệ nhiễm khuẩn 
giảm rõ rệt nhờ vào những hỗ trợ hợp lý từ phía 
Dự án. 

Để tăng cường hỗ trợ phụ nữ mang thai tại khu 
vực miền núi, đặc biệt là giúp phụ nữ sinh khó có 
điều kiện được chăm sóc tại cơ sở y tế tuyến trên, dự 
án Chào Đón Sự Sống triển khai mô hình Qũy Tương 
Trợ. Qũy do Hội liên hiệp Phụ nữ Huyện Khánh Sơn 
trực tiếp chỉ đạo, quản lý. Cùng với bảo hiểm y tế, 
quỹ tương trợ giúp chị em phụ nữ nghèo mang thai 
được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt hơn. Sau hơn 1 
năm triển khai trên địa bàn huyện miền núi Khánh 
Sơn, nhiều phụ nữ nghèo mang thai và chị em dân 
tộc thiểu số tham gia Quỹ Tương Trợ với phí thành 
viên 20.000 đồng/thai kỳ. Quỹ đã hỗ trợ 45 ca sinh 
khó được sinh an toàn ở tuyến thích hợp. Thiết thực 
hơn, quỹ mang đến nhiều cơ hội gặp gỡ giữa Hội 
liện hiệp Phụ nữ và chị em nghèo, chị em dân tộc 
thiểu số nhằm trao đổi, chia sẻ kiến thức về sức khỏe 
sinh sản, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, kiến thức về chính sách và quyền lợi chăm 
sóc y tế nhằm tăng mức độ sử dụng các dịch vụ y tế 
cho chính bản thân mình. 

 

Năm 2008, dự án chủ trương triển khai nhiều hoạt 
động trong lĩnh vực phát hiện sớm các dị tật trong 
thai kỳ. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản (TTC-
SSKSS), một trong những cơ sở đảm trách công tác 
tầm soát giai đoạn tiền sản, nhận hỗ trợ các máy Siêu 
âm để khám thai và phát hiện sớm các dạng dị tật 
trong thai kỳ. Năm 2008, các y bác sĩ đã phát hiện và 
xử lý được nhiều căn bệnh, phát hiện 56 trường hợp dị 
tật trong thai. Những ca này được tư vấn kỹ và chuyển 
tuyến hợp lý, an toàn. Bệnh viện Tỉnh Khánh Hòa là lựa 
chọn hàng đầu để chuyển tuyến những ca thai nhi có 
dị tật. Các bác sĩ sản khoa, nhi khoa, Khoa Phục Hồi 
Chức Năng và Khoa Thần Kinh đều được đào tạo đầy 
đủ và có khả năng xử trí tốt về hậu sản hoặc can thiệp 
sớm đối với trẻ sơ sinh. Sau khi xuất viện, trẻ được 
chuyển đến Trung tâm Phục hồi Chức năng và Giáo 
dục Trẻ em Khuyết tật Khánh Hòa (TTPHCN&GD TEKT) 
để tiếp tục xử trí và theo dõi tại Trung tâm hoặc cộng 
đồng. Đây là ví dụ điển hình cho thành công của dự 
án trong việc hình thành củng cố mạng lưới phát hiện 
sớm, can thiệp và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết 
tật dựa trên các nguồn năng lực có sẵn.

Theo phát biểu của Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh 
Hòa, mạng lưới theo dõi và xử lý giai đoạn tiền sản 
– khi sinh - hậu sản được hình thành chủ yếu từ Dự 
án “Chào Đón Sự Sống” thông qua việc chọn lựa đối 
tác thích hợp và phương pháp hoạt động phù hợp. 
Với mạng lưới này, phụ nữ mang thai có nguy cơ được 
phát hiện và tư vấn đầy đủ, ca sinh được can thiệp 
và theo dõi. Tỷ lệ tử vong thai phụ và tử vong sơ sinh 

as monitors, Dopplers and CPAPs handed over to 

the hospital together with sufficient trainings of 

equipment usage. With available equipment the 

hospital is able to handle complicated deliveries 

and others serious cases of newborns which re-

quire specialized equipment. Water discharge sys-

tem helps to control flood during raining season in 

the hospital area and reduce infection percentage 

among patients and their family members. 

In order to help pregnant women in mountainous 

area, especially those having delivery with compli-

cations to be able to get treatment at the upper 

level, the “Welcome To Life” Project designed and 

operated the so-called Mutual Fund. The fund is 

directly run by Khanh Son District Women’s Union. 

The fund, beside health insurance, helps poor 

pregnant women to have enough money to access 

healthcare facilities through financial support for 

transportation, food, medicine fees. After more 

than 1 year of implementation in mountainous 

Khanh Son District, where the poor and minority 

women can have membership to the Mutual club 

with little fee of 20,000 VND. The fund helped 45 

complicated cases to have safe deliveries at proper 

level of healthcare. Sustainably, the fund enables 

the project to organize helpful meetings between 

Women’s Union and poor or minority pregnant 

mothers to share reproductive health experience, 

to raise awareness about reproductive health, pol-

icy or rights to use healthcare services of which 

they were not aware before.

The year 2008 also saw a lot of investment of 

project in early detection and intervention. Center 

for Protection & Care of Mother & Child which is 

one of the partners in charge of detection at pre-

natal stage, is supported with the ultrasound ap-

paratuses in order to perform pregnancy check-up 

and to detect disabilities at a very early stage of 

pregnancy. In 2008, the doctors found many medi-

cal diseases and around 56 cases of deformity di-

agnosed. These cases are well consulted and re-

ferred to appropriate level of treatment. Khanh Hoa 

Hospital is mostly the top choice for these cases. 

Obstetricians, pediatricians, doctors of rehabilita-

tion and neurology departments have been trained 

to be able to work in scope of post-natal care and 

intervention on disabled newborns. After hospitali-

sation, these cases were referred to the Education 

& Rehabilitation Centre for Disabled Children for 

handling, following up and reintegration support 

to the society. The close connection between three 

centers in detecting, providing intervention, reha-

bilitation and reintegration for disabled people is 

the evidence of project achievement in combining 

and coordinating expertise among three front line 

centers working in disability sector.

As said by the vice director of Khanh Hoa Health 

Department, the monitoring-handling network of 

prenatal care – at birth – postnatal care is formed 

mainly by the “Welcome To Life” Project through 
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đã giảm. Trước đây, hệ thống này chưa tồn tại nhưng 
với hỗ trợ của Dự án, hệ thống được thiết lập và được 
tăng cường trong công tác phối hợp hoạt động giữa 
ba đối tác chính của Dự án.   

Sau các tập huấn về kỹ thuật và những hỗ trợ 
trang thiết bị y tế, năng lực chăm sóc y tế tại tỉnh 
Khánh Hòa đặc biệt được nâng cao thông qua việc 
triển khai các kỹ thuật can thiệp mới như điều trị 
Não úng thủy, Bàn chân khoèo và Bại não. Trong 
năm vừa qua, đã có 12 ca Não úng thủy được phẫu 
thuật với công nghệ ETV. Những em bé chân khoèo 
đã được phát hiện sớm ngay sau khi sinh và điều 
trị với tỷ lệ thành công cao. Các trường hợp vẹo cột 
sống và tật nứt đốt sống cũng được Dự án đưa vào 
chương trình hoạt động nâng cao nhận thức cho 
mọi đối tượng trong cộng đồng. 

Trên phương diện tái hòa nhập cộng đồng cho 
người khuyết tật, dự án hỗ trợ thành lập Nhà Mở 
tại xã Diên Phú cho câu lạc bộ người khuyết tật. 
Nhà mở là không gian để người khuyết tật gặp gỡ, 
chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, trao đổi 
kinh nghiệm làm ăn, tinh thần sống tương thân 
tương ái… Chỉ với diện tích nhỏ nhưng Nhà mở 
mang lại những hoạt động hết sức tích cực cho 
người khuyết tật. Hơn 40 thành viên thụ hưởng từ 
chương trình cho vay vốn xoay vòng dưới sự giám 
sát của Trung tâm Phục hối Chức năng và Giáo dục 
Trẻ em Khuyết tật. 

Chân dung người thụ hưởng
Chị Cao Thị Uyên 
Chị Cao Thị Uyên 21 tuổi, là phụ nữ dân tộc Dakray ở 
Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn. Chị làm ruộng và vừa 
có con đầu lòng.

Nhận thấy sự hữu ích của Qũy Tương Trợ, chị Uyên 
tham gia quỹ từ tháng 11 năm 2008. Chị được hướng 
dẫn về sức khỏe sinh sản và sinh an toàn từ Hội phụ 
nữ và cán bộ y tế trong thời gian mang thai . Ngày 29 
tháng 12, chị được chuyển từ trạm y tế xã về bệnh 
viện huyện vì sinh non. Nhờ sự tận tình giúp đỡ của y 
bác sỹ,, chị sinh bé nặng 2,1 kg an toàn. Chị được quỹ 
tương trợ hỗ trợ 500,000. Em bé hiện nay đã hơn 6 
tháng tuổi và phát triển khá nhanh.

the selection of three frontline centers as partners 

and the participative approach. In this network, 

pregnant women at risk are found and consulted 

so that their deliveries or newborns can be inter-

fered, intervened or followed up. By this approach, 

the rates of maternal and neonatal mortalities can 

be reduced. This system had not existed before but 

now thanks to the project, it has been established 

and strengthened in collaboration and allocation of 

work among the three main partners of Welcome 

To Life Project.   

In addition to technical trainings and medical 

equipment supports, Khanh Hoa Healthcare is es-

pecially strengthened in Hydrocephalus interven-

tion, Club foot and Cerebral Palsy intervention. In 

2008, there were 12 hydrocephaly cases operated 

by ETV technology. Club-foot babies were detected 

after birth and treated with high success. Other dis-

abilities such as scoliosis and spinafida are parts of 

the project activities on awareness sensitization. 

In order to help the disabled reintegrate into the 

society, the project creates Open Day Center in 

Dien Phu Ward. This is the place for disabled peo-

ple to entertain, meet and exchanges difficulties, 

experiences in household economy, … The only 

club within the very small area has created many 

positive aspects for disabled people. More than 40 

members benefit from the revolving micro fund 

monitored by the provincial rehabilitation center. 

Portrait of beneficiary

Ms. Cao Thi Uyen 

Ms Cao Thi Uyen is 21 years old. She is a woman 

of Dakray ethnic minority in Son Trung Commune, 

Khanh Son District. She works in the rice field and 

just has her first baby.

Being aware of the benefits of mutual fund, Ms 

Uyen decided to join the fund since November 

2008. She was advised much on reproductive 

health and safe delivery by Khanh Son Women 

Union. On December 29, she was transferred from 

commune health station to district hospital due to 

premature delivery. With the support of doctor, she 

gave birth to a 2, 1 - kilogram – boy. She was sup-

ported 500,000 VND from mutual fund. Now the 

baby is more than 6 months old and grows fast. D
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DỰ ÁN ÐIỀU TRỊ NÃO ÚNG THỦY CURE HYDROCEPHALY

D ự án Điều Trị Não Úng Thủy bắt đầu từ năm 
2008 với sự hợp tác giữa Handicap Interna-
tional Bỉ và 2 đối tác, bệnh viện Trung Ương 

Huế và Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa với sự tài 
trợ kinh phí từ lotterie Nationale – Bỉ.

Vào đầu năm 2008, ngay giai đoạn đầu của dự án, 
2 bác sỹ phẫu thuật từ Bệnh Viện Trung Ương Huế và 
bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa tham dự khóa tập 
huấn 2 tháng tại Bệnh Viện Cure tại M’bale, Uganda. 
Khóa tập huấn nhằm nâng cao kỹ thuật điều trị não 
úng thủy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi não 
thất thứ ba (*). Hai bệnh viện được hỗ trợ máy nội soi 
Storz tạo điều kiện cho bác sỹ vận dụng kiến thức từ 
khóa tập huấn từ giữa năm 2008.

Ngoài ra, Hội Người Nói Tiếng Pháp tại Việt Nam 
hỗ trợ 50 shunts cho các trường hợp không chỉ định 
mổ nội soi và hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống, nằm viện 
cho bệnh nhân nghèo (bao gồm chi phí đi lại, ăn 
uống, viện phí).

Tính đến cuối năm 2008, 28 trẻ não úng thủy được mổ 
can thiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Khánh Hòa.

* Phương pháp can thiệp nội soi não thất thứ ba là cách 
thức phẫu thuật thần kinh nội soi chỉ định trẻ não úng 
thủy. Kỹ thuật thay thế cho phương pháp mổ đặt shunt 
truyền thông trong điều trị não úng thủy.

“C
ure Hydrocephaly Project” started from 

2008 under the cooperation between 

Handicap International Belgium and 

two partners, which are Hue Central Hospital and 

Khanh Hoa Provincial Hospital with the fund from 

Belgium Lotterie Nationale.

In early 2008, at the first step of the project, 

two neurosurgeons from Hue Central Hospital and 

Khanh Hoa Provincial Hospital, attended a two 

-month - training in CURE hospital in Mbale, Uganda. 

The training focused on Endoscopic Third Ventricu-

lostomy* (ETV) technique. Followed by the training, 

the two partner hospitals received Storz flexible en-

doscopes to allow them to use their knowledge on 

ETV for babies with hydrocephaly from the whole 

country since mid 2008.

Besides, the ‘Association des Francophones du Viet-

nam’ supported this project by financing 50 shunts for 

children with hydrocephaly whom are not suitable for 

ETV intervention and allowances to support poor patients 

(including transportation, food and hospitalization fees). 

By the end of the year, 28 children with hydroceph-

aly have been cured thanks to ETV technique avail-

able in Thua Thien Hue and Khanh Hoa Province.

* The Endoscopic Third Ventriculostomy intervention 

is an endoscopic neurosurgery procedure designed to 

treat obstructive hydrocephalus. It avoid shunt utiliza-

tion, when possible, in the treatment of hydrocephalus.
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DỰ ÁN AN TOÀN GIAO THÔNG  
CHO CUỘC SỐNG TỐT ÐẸP

SAFE ROAD FOR BETTER LIFE 

PROJECT

T ai nạn giao thông đã trở thành hiểm họa quốc 
gia, tại Việt Nam mỗi năm tai nạn giao thông 
làm chết hơn 12,000 người và bị thương hàng 

trăm ngàn người. Từ năm 1998, Ủy Ban An Toàn Giao 
Thông (ATGT) Quốc Gia đã được thành lập từ trung 
ương đến địa phương. Năm 2007 đánh dấu bước 
ngoặt thay đổi trong công tác an toàn giao thông 
với sự ra đời của Nghị Quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 
29/6/2007 về “Một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm 
chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông” đến nay 
cả hệ thống cơ quan nhà nước, cơ quan chính trị đã 
vào cuộc. 

Năm 2006, tỉnh Đồng Nai xếp thứ 5 cả nước về số 
người chết do tai nạn giao thông với mức tăng 8,8% 
trong khi dân số chỉ chiếm 3,2% so với cả nước. Theo 
khảo sát của Handicap International Bỉ và bệnh viện 
Chợ Rẫy, năm 2006 nạn nhân đến từ tỉnh Đồng Nai 
chiếm 6,14 % tổng số 27,967 người được đưa đến 
khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy (tương đương với 
1117 người). Trong đó, đối tượng công nhân chiếm 
hơn 13%, nông dân chiếm 11,75 %, sinh viên học sinh 
chiếm 10% và 3,85 % là trẻ em. 

Sau 4 năm thực hiện dự án an toàn giao thông tại 
Thành phố Hồ Chí Minh với mô hình ATGT tại môi 
trường đô thị, Handicap International Bỉ tại Việt Nam 
và Ban ATGT Thành phố Hồ Chí Minh đã gặt hái được 
thành quả tốt đẹp, kiểm soát tình hình tai nạn giao 
thông tại ba quận vùng ven của thành phố, nơi có 
quốc lộ 1A đi qua. 

R
oad accidents have become a national dan-

ger in Vietnam. Each year, road accidents 

cause over 12,000 deaths and hundreds 

of thousand injured people. Since 1998, National 

Road Safety Committee was set up from central to 

local governments. 

 The year 2007 marked a great leap in road safe-

ty mission with the issue of Resolution 32/2007/

NQ-CP dated on June 29th, 2007 on “Some urgent 

solutions to control road accidents and traffic con-

gestion”, in which both State offices and political 

offices have already participated up to now. 

In 2006, Dong Nai province was ranked 5th of 

the whole country in the number of deaths caused 

by road accidents (increase 8.8% in comparision 

with 2005) while the population accounts for only 

3.2% of the country. According to the survey done 

by Handicap International-Belgium and Cho Ray 

Hospital, in this year, victims from Dong Nai held 

6.14 % (appox 1,117 victims) out of 27,967 vic-

tims transferred to the emergency room of Cho 

Ray hospital. Among them, the number of workers 

accounted for over 13%, famers 11,75 %, students 

10% and children 3,85% respectively. 

After 4 years implementing road safety project 

in Ho Chi Minh City (HCMC) with safe road model 

in urban environment, Handicap International - Bel-

gium in Vietnam and HCMC Road Safety Commit-

tee could achieve good results and well controlled 

road accidents situation in 3 districts on the out-
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Nhằm tiếp tục hoàn thiện khái niệm ATGT trong môi 
trường nông thôn, năm 2007, Handicap International 
Bỉ kết hợp với Viện Nghiên cứu Xã hội miền Nam và 
Đại học Hasselt Bỉ thực hiện khảo sát xã hội học về 
tình hình an toàn giao thông đường bộ tại Tỉnh Đồng 
Nai và tỉnh long An. Trên cơ sở kết quả khảo sát, tổ 
chức Handicap International Bỉ đã đề xuất thực hiện 
dự án an toàn giao thông tại tỉnh Đồng Nai.

 
Tháng 01 năm 2008, được sự chấp thuận của Uỷ 

Ban Châu Âu (gọi tắt là EU), Ủy Ban Phát triển Kinh 
tế Vương quốc Bỉ (gọi tắt DGCD) đã đồng tài trợ cho 
chương trình tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 18 tháng 4 năm 
2008, thỏa thuận đối tác Dự án “An toàn Giao thông 
cho cuộc sống tốt đẹp hơn” đã được ký kết giữa Ban 
ATGT Tỉnh Đồng Nai và tổ chức phi chính Phủ Handi-
cap International Bỉ. 

Tổng kinh phí trực tiếp thực hiện dự án là 307, 276 
USD do Ủy Ban Châu Âu (EU), Ủy Ban Hợp Tác Phát 
Triển – Vương Quốc Bỉ (DGCD) và Tổ chức Handicap 
International Bỉ (HIB) tài trợ.

Năm 2008, dự án tập trung hoạt động trên địa bàn 
3 huyện của tỉnh Đồng Nai là Thống Nhất, Định Quán 
và Xuân lộc

Trong quý đầu năm, dự án triển khai các hoạt động 
nhằm củng cố Ban an toàn giao thông từ tuyến tỉnh 
đến tuyến huyện. Các trang thiết bị như máy tính, máy 
scan, fax được hỗ trợ cho văn phòng Ban An Toàn Giao 
Thông nhằm bảo đảm thông tin liên lạc cũng như 

tổ chức các buổi họp giữa Ban An Toàn Giao Thông 
tỉnh Đồng Nai và 11 Ban An Toàn Giao Thông Tuyến 
Huyện.

Tháng 3/2008, văn phòng Dự án được thành lập tại 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Văn phòng dự 
án nằm gần văn phòng Ban An Toàn Giao Thông tỉnh 
phần nào giúp cho việc thông tin liên lạc giữa dự án và 
đối tác thuận lợi hơn.

Bên cạnh việc tăng cường năng lực cho Ban An Toàn 
Giao Thông, dự án triển khai công tác hỗ trợ nạn nhân 
tai nạn giao thông. 25 chốt sơ cấp cứu được thiết lập 
dọc theo các tuyến đường nguy hiểm nhằm hỗ trợ sơ 
cứu nạn nhân tai nạn giao thông tại nơi xảy ra tai nạn 
và di chuyển họ đến trung tâm Y tế hay bệnh viện. 
Mạng lưới các chốt sơ cấp cứu do đội ngũ tình nguyện 
viên đảm trách. Hai xe cứu thương được hỗ trợ cho 
2 bệnh viện tuyến huyện nhằm đảm bảo công tác 
di chuyển cấp cứu bệnh nhân kịp thời. Bên cạnh đó, 
đội ngũ tình nguyện viên sơ cấp cứu (bao gồm người 
dân sống trong khu vực và các chú xe ôm) được huấn 
luyện kỹ năng sơ cấp cứu bệnh nhân từ nhân viên 
Hội Chữ Thập Đỏ. Nhóm nòng cốt gồm 16 thành viên 
của Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Đồng Nai, Hội chữ Thập Đỏ 
thành phố Biên Hòa và 4 huyện được thành lập, tham 
gia các khóa tập huấn sơ cấp cứu được tổ chức tại Hội 
Chữ Thập Đỏ Tỉnh Đồng Nai. Nhóm nòng cốt sẽ huấn 
luyện lại các kỹ năng sơ cấp cứu cho khoảng 150 tình 
nguyện viên khác tại tỉnh Đồng Nai. 

skirt of Ho Chi Minh City which National Route 1A 

passes by. 

In order to complete the concept of road safety in 

rural area, in 2007, Handicap International Belgium 

co-ordinated with the Institute of Southern Society 

Research and Hasselt University-Belgium to carry 

out a sociological survey about road safety’s situ-

ation in Dong Nai and Long An Province. Based on 

the result of survey, Handicap International Belgium 

suggested to implement the road safety project in 

Dong Nai province.

 

In Jan 2008, with approval of the European Com-

mission, DGCD (Belgian Development Cooperation) 

co-sponsored for the program in Dong Nai Prov-

ince. The Memorandum of Understanding of “Safe 

For A Better Life Project” was signed on April 18, 

2008 between Handicap International and Dong 

Nai Road Safety Committee.

The project total direct budget is 307, 276 USD 

sponsored by the European Commission, DGCD 

and Handicap International Belgium.

In 2008 the project focused on 3 main districts of 

Dong Nai Province which are Thong Nhat district, 

Dinh Quan District and Xuan Loc District.

In the first quarter of the year, activities were 

designed to strengthen the Road Safety Commit-

teee system from provincial to commune level. The 

project already equipped road safety committee of-

fice with equipment for easy communication such 

as laptop, fax machine, scanner… This investment 

also guaranteed smooth organization of meeting 

between provincial level Roas safety committee 

and 11 commune level road safety committees.

The project office has been set up since March 

2008 in Bien Hoa City, Dong Nai Province. It is lo-

cated near the Provincial Road Safety Committee 

office, which allows faster communication between 

Handicap International Belgium and the partners.

 

In addition to strengthening Road Safety commit-

tee network, “Safe Road For A Better Life” Project 

set up 25 first aid posts to help traffic accident vic-

tims. Road victims are transferred to the nearest 

hospital after receiving first aid from volunteers. 

These 25 posts are run by red cross volunteers. 

Two ambulances were donated to two district hos-

pitals to ensure that victims are transferred from 

first aid posts to the hospital in the soonest time. 

Moreover, first aid volunteers (including residents 

and motor taxi drivers) get training from Red Cross 

officers on skills to help victims. A core group of 

16 key members of Provincial Red Cross, Bien Hoa 

City and 4 other districts Red Cross participated 

in first aid training courses held at Provincial Red 

Cross Hall. This group will become trainers for 150 

first aid volunteers in Dong Nai Province.
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Dự án đồng thời chú trọng đến công tác tuyên 
truyền An Toàn Giao Thông trong quần chúng. 3 panô 
tuyên truyền về hậu quả của tai nạn giao thông được 
thiết kế và đặt dọc quốc lộ 1 A và quốc lộ 20. Dự án 
kết hợp xây dựng các đoạn phim ngắn, chiếu trên đài 
truyền hình tỉnh vào những ngày nghỉ lễ, tết nhằm 
cảnh báo ngưới tham gia giao thông mối nguy hiểm 
khi lái xe tốc độ cao hoặc trong tình trạng say rượu.

Phục vụ cho mục tiêu hình thành nếp văn hóa khi 
tham gia giao thông cho học sinh, thế hệ tương lai của 
đất nước, công tác giáo dục an toàn giao thông được 
triển khai trong trường học. Giáo viên các trường 
được huấn luyện kỹ năng thiết kế giáo án, phương 
pháp giảng dạy an toàn giao thông. Đội ngũ giáo viên 
nòng cốt ( bao gồm giáo viên hai huyện Thống Nhất 
và Xuân lộc) phụ trách huấn huyện cho các giáo viên 
khác trên đại bàn tỉnh Đồng Nai

Tiếp theo kinh nghiệm của dự án An Toàn Giao 
Thông thực hiện tại Tp.Hồ Chí Minh, dự án An Toàn 
Giao Thông Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp tại tỉnh Đồng 
Nai nhận thấy tầm quan trọng của việc trao đổi kinh 
nghiệm giữa các nước có cùng vấn đề an toàn giao 
thông và đang nỗ lực triển khai công tác giảm thiểu 
tác hại tai nạn giao thông như lào, Cămpuchia. 

Dự án tổ chức cho nhóm cán bộ tham gia Hội thảo 
cấp khu vực về Giải pháp an toàn giao thông cho đối 
tượng bị tai nạn giao thông nguy cơ cao tại Vientiane 
– lào từ ngày 1-6 tháng 6 năm 2008. Đây cũng là cơ 

hội để hòa nhập dự án“Giao thông An toàn cho cuộc 
sống tốt đẹp hơn” tại tỉnh Đồng Nai vào mạng lưới tất 
cả các dự án ATGT trong khu vực. 

Chương trình tham quan cho đoàn cán bộ lãnh đạo 
Tỉnh tại Singapore vào tháng 8 năm 2008 là tiền đề 
cho việc chuẩn bị khoá đào tạo chuyên môn cho Kỹ 
sư, cán bộ ATGT của Tỉnh diễn ra từ ngày 14 tháng 12 
đến ngày 21 tháng 12 năm 2008.

Với những nỗ lực tối đa trong công tác, dự án An 
Toàn Giao Thông Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp đã đạt được 
thành quả đáng ghi nhận trong việc giảm thiểu hậu 
quả xã hội của tai nạn giao thông. Theo thống kê của 
Ban ATGT Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2008, trên toàn 
tỉnh xảy ra 474 vụ tai nạn giao thông, làm chết 465 
người, bị thương nặng 144 người. So với năm 2007 số 
vụ tai nạn giảm 205 vụ (30,1%), giảm 198 người chết 
(29,8%) và giảm 107 người bị thương nặng (42,6%). 

Besides, the project also pays a lot of consider-

ation to awareness raising and sensitization among 

the public. 3 panels on results of road accidents 

were designed and put along National Route 1 A 

and 20. Short video clip was produced and broad-

cast on Dong Nai Television on holidays and week-

ends to warn road users of the risk on driving with 

high speed and under the impact of alcohol. 

In order to establish safe road using culture 

among children, the future generations of the 

country, road safety education was taken into ac-

count. Trainings on lesson plan, teaching method-

ology were organized for core group of road safety 

teachers. The core group ( including teachers of 

Thong Nhat and Xuan Loc District) will be the train-

ers for other teachers in the province.

Followed by the experiences gained through the 

previous road safety project in Ho Chi Minh City, 

the project management team foresaw the impor-

tance of exchanging experiences with other coun-

tries who have the same road safety issues and are 

trying to reduce road accidents results like Lao, 

Cambodia. 

The chance of attending the regional seminar on 

“Road Safety solutions for high risk road users” in 

Vientiane - Laos from June 1- 6, 2008 helped proj-

ect partners have a broader sense of road safey 

issues. The seminar was also the occasion to in-

tegrate projects “Road Safety For A Better Life” in 

Dong Nai province into the networks of all road 

safety projects in the region.

Study tour in Singapore in August 2008 for lead-

ers of Dong Nai province was the preparatory step 

to make plan for the next professsional training for 

engineers, road safety team which lasted from 14 

to 21 of Dec, 2008

With a lot of efforts in the year 2008, Safe Road 

For A Better Life Project could gain remarkable 

achievements that were reflected in Road Safety 

Committee Statistics. In 2008, there were 474 

road accidents cases, with 465 victims dead, 144 

injured. In comparision with 2007, there was a re-

duction of 205 cases (30.1%), 198 fatalities (29.8%) 

and 107 injury (42.6%). 
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handicap international  
-french section

handicap international  
-pháp

H
andicap International France (HI) acts in 

Vietnam since 2001 with the first pilot 

project to renovate the technical curricu-

lum provided to ethnic minorities‘s children in 

boarding schools in Lao Cai, Sapa, Bac Kan and 

Cho Don provinces. This project focused on im-

proving courses to improve technical and voca-

tional models in 4 boarding schools. The project 

finished in 2003.  

The second project was the vocational sup-

port and integration for boarding schools, imple-

mented in April 2003. The project was designed 

to support children on vocational and technical 

assistance to continuously going to school, inte-

grating into the community and contribute to the 

social development and their provinces. It ended 

in the middle of 2004.  

From 2004, while HI has been building on that 

poverty reduction strategy, willing to include Peo-

ple with Disabilities (PwD) and their families into 

that framework, some other possible research 

projects have been assessed in the areas of HIV/

AIDS in Eastern Asia. These studies are key fac-

tors for the project: “HIV prevention among the 

ethnic minorities farming communities residing 

along Route 9, Quang Tri province, Vietnam. 

T ổ chức Người Khuyết tật Quốc tế (tên tiếng Anh 
là Handicap International, viết tắt là HI) bắt đầu 
hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001 với dự án 

thí điểm đầu tiên đổi mới chương trình giảng dạy kỹ 
thuật trong các trường phổ thông dân tộc nội trú lào 
Cai, Sapa, Bắc Kạn, Chợ Đồn. Dự án này tập trung trợ 
giúp  nâng cao các khoá học nhằm hoàn thiện hoá 
mô hình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề trong 4 trường 
phổ thông dân tộc nội trú trên. Dự án  kết thúc vào 
năm 2003.

Dự án thứ 2 là dự án hỗ trợ học nghề và hoà nhập 
cho học sinh trường PTDTNT đã ra trường của tỉnh Bắc 
Kạn, được thực hiện vào tháng 4 năm 2003. Dự án này 
được thiết kế để hỗ trợ các em học sinh về đào tạo 
nghề, trợ giúp về kỹ thuật góp phần tạo thuận lợi cho 
những học sinh không thể tiếp tục theo học, dễ dàng 
trở về với cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển xã 
hội và kinh tế của các xã và thôn bản quê hương. Dự 
án kết thúc vào giữa năm 2004.

Từ  năm 2004 song song với việc tiếp tục xây dựng 
chiến lược xoá đói giảm nghèo, tổ chức HI lồng ghép 
vấn đề người khuyết tật và gia đình của họ vào trong 
khung chương trình của mình, chúng tôi tiến hành 
nghiên một số dự án nghiên cứu khả thi liên quan đến 
sự phát triển, di cư và sự lây lan HIV/AIDS tại khu vực 
Đông Á. Những nghiên cứu này là tiền đề quan trọng 
cho dự án: “Phòng chống HIV/AIDS cho cộng đồng 
dân tộc thiểu số cư trú dọc đường 9 tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam”. 
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Ngoài ra, chúng tôi đã hợp tác với trường Tương lai 
tại thành phố Đà Nẵng để thành lập một câu lạc bộ 
và một trang web cho trẻ khiểm thính tại thành phố 
Đà Nẵng. 

Năm 2007, chúng tôi thực hiện hai dự án: “Hướng tới 
tiếp cận giáo dục bình đẳng cho trẻ khuyết tật tại tỉnh 
Bắc Kạn” (TEACH) và dự án “Nâng cao quyền cho người 
khuyết tật” (FIlM) tại Bắc Kạn, Hà Nội, Quảng Nam và 
Quảng Trị. Dự án FIlM này đã  xây dựng một bộ phim 
tài liệu phỏng vấn các gia đình có trẻ em khuyết tật về 
việc nuôi dậy con em mình và xây dựng bộ công cụ  
trợ giúp cộng đồng khuyến khích  trẻ khuyết tật hoà 
nhập cộng đồng.

Dự án “ Tăng cường hợp tác giữa nhà trường/gia 
đình nhằm đẩy mạnh việc can thiệp sớm, cải thiện 
phục hồi chức năng tại cộng đồng cho trẻ khiếm 
thính và câm điếc ở thành phố  Đà Nẵng’ được tài trợ 
bởi tổ chức lady Michellam và Fondation Berenger và 
bắt đầu được thực hiện từ tháng 7 năm 2007. 

Năm 2008 thực sự là 1 năm có rất nhiều sự kiện 
quan trọng đối với tổ chức HI chúng tôi. Đầu năm 
2008 chúng tôi tiếp tục thực hiện giai đoạn cuối của 2 
dự án TEACH và FIlM. Sau đó, với sự hỗ trợ đặc biệt từ 
trụ sở chính qua việc gửi các chuyên gia trong các lĩnh 
vực cụ thể sang giúp đỡ, chúng tôi đã xây dựng đề 
xuất kỹ thuật cho dự án: “Phòng chống HIV/AIDS cho 
cộng đồng dân tộc thiểu số cư trú dọc đường 9 tỉnh 
Quảng Trị, Việt Nam”. 

Dự án “ Hướng tới mục tiêu đảm bảo giáo dục hoà 
nhập cho trẻ khuyết tật và trẻ thiệt thòi của tỉnh Bắc 
Kạn, Việt Nam, trên cơ sở quyền cơ bản cho tất cả mọi 
người, quyền được tiếp cận giáo dục” cũng đã được 
các nhà tài trợ chấp thuận và dự án này sẽ bắt đầu 
được thực hiện vào tháng 2  năm 2009.

Cuối cùng , chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân 
thành đến tất cả các đối tác, các nhà tài trợ vì sự giúp 
đỡ tận tình, đến liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt 
Nam- PACCOM đã tạo ra hành lang các thủ tục đơn 
giản cho chúng tôi, đến các công ty truyền thông, 
giới báo chí, đến chính quyền cấp trung ương và địa 
phương đã hợp tác chặt chẽ với chúng tôi và cam kết 
với sự nghiệp của chúng tôi-giúp đỡ người khuyết 
tật và người bị tổn thương trên thế giới nói chung và 
tại Việt Nam nói riêng.

Christophe Giraux
Giám đốc chương trình

Handicap International Pháp

Moreover, we co-operated with the Future School 

in Da Nang City to establish a club and a website 

for youth who are heard of hearing in Da Nang. 

In 2007, we implemented two projects: “Rights-

based approach towards Inclusive Education ac-

cess for Children with Disabilities in Bac Kan 

(TEACH) and the project “Facilitating Interaction 

by Linking through Media (FILM) in Bac Kan, Ha-

noi, Quang Nam and Quang Tri”. This FILM proj-

ect produced a documentary film interviewing 

parents about caring and teaching their children 

with disability and a set of tool supporting chil-

dren to integrate into the community. 

The project: ““Strengthening cooperation be-

tween schools and families for early detection 

and community – based rehabilitation for chil-

dren with hard of hearing in Da Nang city” has 

been funded by Lady Michellam và Fondation Be-

renger and started from July, 2007.

2008 was a very important year for HI. At the 

beginning of the year, we continued to imple-

ment the final period of the two projects: TEACH 

and FILM. After that, with the much support from 

HI Head Quarter in France by providing experts 

of specific sectors, we built the proposal for 

the project: “HIV prevention among the ethnic 

minorities farming communities residing along 

Route 9, Quang Tri province, Vietnam” which 

has been funded by MAAIONG and to be imple-

mented from September 2008 to August 2011.  

The project: “Towards an inclusive education 

access for children with disabilities and disadvan-

taged children based on the fundamental right on 

education for all, in the rural Bac Kan province, 

Vietnam” has been approved and funded by do-

nors and implemented from February 2009.

Finally, we would like to express our sincerely 

thank to all donors, partners for their strongly 

support, the PACCOM to create an easy lobby of 

procedures for us in the country, newspaper and 

media companies at the central and provincial 

level, national and local partners for close co-

operation and commitment to our mission help-

ing disable people and vulnerable people in the 

world in general and in Vietnam in particular.

Christophe Giraux
Program Director

Handicap International France

Christophe Giraux
Program Director

Hanidcap International,
French Section
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DỰ ÁN TEACH TEACH PROJECT

Hướng tới mục tiêu đảm bảo giáo dục hoà 
nhập cho trẻ khuyết tật và trẻ thiệt thòi của 
tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam, trên cơ sở quyền cơ 
bản cho tất cả mọi người, quyền được tiếp cận 
với giáo dục

Towards an inclusive education access 

for disabled and disadvantaged children 

based on the fundamental right on 

education for all, in the rural Bac Kan 

province, Vietnam

N ăm 2006-2007 Đại Sứ quán Pháp và Tổ chức 
Người khuyết tật quốc tế (HI) đã triển khai 
dự án hỗ trợ Trung tâm Trẻ em thiệt thòi tỉnh 

Bắc Kạn (CEDC) hướng dẫn một khoá học nghiên cứu 
về nhu cầu giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn, triển 
khai các chuyến khảo sát ở Thái Nguyên và Hà Nội, 
hỗ trợ các dịch vụ giáo dục cho 30 trẻ khiếm thính và 
trẻ thiểu năng trí tuệ và tổ chức hội thảo chia sẻ kinh 
nghiệm về giáo dục trẻ khuyết tật.

Dự án đã đạt được các kết quả tốt đẹp và tạo nên 
ảnh hưởng với các hội tham gia dự án trong việc trang 
bị các dịch vụ cho giáo dục trẻ khuyết tật. Bằng chứng 
là UBND Tỉnh Bắc Kạn và Sở Giáo dục và Đào tạo quyết 
định chỉ định Trung tâm Giáo dục trẻ em thiệt thòi 
một nhiệm vụ mới: Trang bị kiến thức chuyên môn 
cho các cán bộ giáo dục cấp huyện và các trường hoc 
nhận thức giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật trên 
toàn bộ địa bàn tỉnh.

Đại Sứ quán Pháp và Tổ chức người khuyết tật Quốc 
tế hỗ trợ cho dự án này mục đích tiếp tục tăng cường 
năng lực giáo dục cho Trung tâm và trang bị kiến thức 
và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Trung tâm hoàn thành 
nhiệm vụ đã đề ra một cách hiệu quả

I
n the years 2006-2007, the French Embassy and 

Handicap International (HI) had a project to sup-

port the Bac Kan provincial Center of Education 

for Disadvantaged Children (CEDC) to conduct a 

study on educational needs of children with dis-

abilities in Bac Kan province, carry out study tours 

to Thai Nguyen and Hanoi, provide pilot education 

service for 30 hearing impaired and intellectually 

impaired children, and organize an experience shar-

ing workshop on teaching CWDs. 

The project achieved good results and made large 

impact on stakeholders participating in providing edu-

cation service for CWDs. Evidence that, Bac Kan pro-

vincial People Committee and Department of Educa-

tion and Training (DoET) decided to assign the Bac Kan 

Center of Education for Disadvantaged Children a new 

task: Providing technical assistance for district level 

education offices and community schools to realize 

inclusive education for CWDs in the whole province.

In the context, this time project supported by the 

French Embassy and Handicap International aims to con-

tinue strengthening capacity for the Center with more 

focus on the knowledge and skills that help the Center’s 

staff fulfill the above mentioned task effectively.
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Mục tiêu chính của dự án là tiếp tục tăng cường 
năng lực của Trung tâm Giáo dục trẻ em thiệt thòi 
(CEDC), trong đó bao gồm:

Khả năng tiếp nhận trẻ khuyết tật với nhiều dạng • 
khuyết tật để trẻ có thể có các dịch vụ hỗ trợ ban 
đầu sau đó trở về cộng đồng học tập hoà nhập ở 
các trường học
Năng lực đào tạo các giáo viên giảng dạy trẻ • 
khuyết tật trong cộng đồng ở các trường học  
hoà nhập 
Cung cấp thông tin và tư vấn dịch vụ cho phụ • 
huynh của trẻ khuyết tật
Cung cấp thông tin cho Sở Giáo dục & Đào tạo • 
tỉnh Bắc Kạn chú trọng đến giáo dục hoà nhập 
cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh 
Năng lực hợp tác các hoạt động giáo dục hoà • 
nhập cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Để đạt được những mục tiêu này, các hoạt động của 
dự án được tiến hành theo các trình tự sau:

A1.- Phát triển kế hoạch hành động giáo dục hoà 
nhập cho trẻ khuyết tật ở tỉnh Bắc Kạn

A2.- Tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các 
trường và cấp huyện tổ chức và quản lý các hoạt động 
giáo dục hoà nhập

A3.- Các khoá học nâng cao kỹ năng chuyên môn 
cho các giáo viên dạy trẻ khuyết tật ở nhiều dạng 
khuyết tật

A4.- Các khoá tập huấn nâng cao nhận thức cho 
phụ huynh trẻ khuyết tật

KẾT QUẢ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN:
Hoạt động 1 

 6 cán bộ giáo dục (bao gồm 1 Phó Giám đốc Sở • 
GD &ĐT, 2 cán bộ lãnh đạo từ trường Mầm non 
và Phòng giáo dục Tiểu học và 3 cán bộ của Trung 
tâm Trẻ em thiệt thòi ) đã được tập huấn để triển 
khai kế hoạch hành động trên địa bàn dự án
 Kế hoạch hoạt động về Giáo dục hoà nhập • 
cho trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn (Bản dự thảo 
đầu tiên gồm 35 trang khổ giấy A4) đã trình Sở 
GD&ĐT

Hoạt động 2
30 cán bộ giáo dục cấp huyện và các nhà quản • 
lý trường học đã được tập huấn 3 ngày về việc tổ 
chức và quản lý các hoạt động giáo dục hoà nhập 
tại địa bàn
 Một bộ tài liệu về tổ chức và quản lý các hoạt • 
động giáo dục hoà nhập (gồm 110 trang khổ A4) 
đã được phát tay cho 30 học viên

Specific objectives of the project emphasize on 

continuously strengthened capacities of the Bac 

Kan provincial Center of Education for Disadvan-

taged Children (CEDC), including:

Capacity to receive other disabled students with • 
various types of disabilities so that they can en-

joy pre-inclusion services and then can return to 

their communities to learn in inclusive schools.

Capacity to train the other inclusive school • 
teachers who are working with disabled stu-

dents in communities.

Capacity to provide information and consult-• 
ing services to parents of CWDs.

Capacity to provide counselling opinions for • 
the Bac Kan provincial Department of Educa-

tion and Training to realize inclusive education 

for CWDs in the province.

Capacity to coordinate inclusive education ac-• 
tivities in the whole province.

To achieve the objectives, the project activities 

are designed as follows: 

A1.- Development of action plan for inclusive 

education for CWDs in Bac Kan province

A2.- Training district level education and school 

managers on organization and management of in-

clusive education activities.

A3.- Advanced training for inclusive teachers on 

specific techniques to educate disabled students 

with various types of disability.

A4.- Awareness raising training course for par-

ents of disabled students.

RESULTS OF PROJECT ACTIVITIES:

Activity 1

6 education staff (including 1 DoET’s vice-direc-• 
tor, 2 heads of Pre-school and Primary educa-

tion department heads and 3 the Center’s staff) 

have been guided and tutored how to develop 

action plan for a specific area

 Action Plan for Inclusive Education for CWDs • 
in Bac Kan province (the first draft 35 pages 

A4 size) has been developed and submitted to 

DoET

Activity 2

 30 district level education officers and inclu-• 
sive school managers have been trained in 3 

days on organization and management of in-

clusive education activities in their locality.

 A training document on organization and • 
management of inclusive education activities 

(110 pages A4 size) has been developed and 

delivered to the 30 trainees.
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Hoạt động 3
45 giáo viên giảng dạy về giáo dục hoà nhập có • 
cơ hội được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm (sau 18 
tháng thực tập hoạt động giảng dạy trẻ khuyết 
tật) sau đó các giáo viên được đào tạo trong 6 
ngày trang bị các kiến thức chuyên môn để giảng 
dạy trẻ khuyết tật nhiều dạng như khuyết tật vận 
động, khiếm thính, khiếm thị và thiểu năng trí 
tuệ
 Khoảng 100 trang tài liệu tập huấn đã được phát • 
tay cho 45 học viên

Hoạt động 4 
24 phụ huynh trẻ khuyết tật đã được đào tạo về • 
các vấn đề chung của trẻ khuyết tật nhằm trang 
bị kiến thức chăm sóc, hỗ trợ trẻ trong học tập và 
trong cụôc sống hang ngày
 Một số bộ phim và tài liệu giáo dục trẻ khuyết tật • 
đã được chiếu và phát tay cho 24 phụ huynh có 
trẻ khuyết tật 

Activity 3

45 inclusive teachers had opportunity to meet • 
each other (after 18 months of practicing inclu-

sive teaching for CWDs) and share experiences, 

and then have been trained in 6 days with ad-

vanced techniques to teach disabled students 

with typical types of disability (mobility, hear-

ing, visually and intellectually impaired). 

About 100 pages of training documents have • 
been developed and distributed to the 45 train-

ees

Activity 4

24 parents of disabled students have been • 
trained on general issues of disability, and how 

to care and support their disabled children in 

daily life and learning

Some films and documents about education • 
for CWDs have been shown and distributed to 

the 24 parents of disabled students.

DỰ ÁN HIV HIV PROJECT

D ự án “Phòng chống HIV/AIDS cho cộng đồng 
dân tộc thiểu số đang cư trú dọc đường 9 ở 
tỉnh Quảng Trị, Việt Nam” được thực hiện 

từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 8 năm 2011 tại tỉnh 
Quảng Trị với các mục tiêu: 

Góp phần nâng cao nhận thức và quyền tiếp cận • 
cho một bộ phận dân số bị phân biệt đối xử tại 
lào và Việt Nam. 
Góp phần làm giảm ảnh hưởng của HIV/AIDS đối • 
với nhóm người bị tổn thương

Nhóm mục tiêu là cộng đồng dân tộc thiểu số 
Bru, Vân Kiều và Paco cư trú dọc theo đường 9 của 
các huyện Dakrong và Hương Hoá tại Việt Nam và 
huyện Sepone tại lào, một phần địa phần hành 
lang Đông Tây dọc 4 nước Việt Nam, lào, Thái lan 
và Myanma. Việc liên lạc và hội nhập đang được 
cải thiện giữa các vùng miền sẽ tạo ra hiện tượng 
kết nối di động với các nhóm dân vùng sâu, vùng 
xa như cộng đồng dân tộc thiểu số và tạo nguy cơ 
lây nhiễm HIV/AIDS cao.

Nguy cơ lây nhiễm cũng tăng do tập tục quan hệ tình 
dục truyền thống gọi là “di sim”, cho phép việc quan hệ 
tình dục trước hôn nhân với nhiều người khác nhau.

Để giảm thiểu nguy cơ HIV, HI đề xuất các mảng 
hoạt động khác nhau: 

Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội:•	
ACEP, một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam phát 
triển một số các dự án kinh tế xã hội nhằm thiết 

“HIV 
prevention among the ethnic 

minorities farming communities 

residing along Route 9, Quang 

Tri province, Vietnam” is a new project operates from  

August 2008 to August 2011 in Quang Tri Province 

with the following objectives:

Contribute to the recognition of and to the •	
Rights access for discriminated populations 

groups in Laos and Vietnam. 

Contribute to the decrease of HIV/AIDS impact •	
on groups of vulnerable populations

The targeted populations are the ethnics minori-

ties Bru, Van Kieu and Paco People who live along 

the road No 9, in the two districts of Dakrong and 

Huong Hoa in Vietnam and in Sepone in Lao, a part 

of the East West Economic Corridor crossing 4 coun-

tries of Vietnam, Lao, Thailand, Myanmar. Improved 

regional connectivity and regional integration cre-

ates the phenomena of getting in touch mobile men 

with remote population like ethnic minorities and 

increase the risk of HIV/AIDS spreading.

Risk increased too on account of the traditional sex-

ual practices called “di sim” which allows sexual rela-

tionships before wedding with different partners.

To reduce HIV risk, HI proposes different working axis:

Support a social economical development:•	
ACEP, a local NGO develops some social eco-

nomical projects to create at the village’s level 
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lập một nhóm chức năng tại mỗi làng. Nhóm chức 
năng này sẽ thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận 
thức về HIV/AIDS. 

Duy trì các hoạt động nâng cao nhận thức về HIV/•	
AIDS tại các làng bản, trường học: 

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cán • 
bộ y tế, các thành viên của Hội phụ nữ trong việc 
tổ chức các buổi thảo luận về HIV/AIDS tại các 
làng bản. 
Tổ chức tập huấn cho các giáo dục viên đồng • 
đẳng kỹ năng thảo luận về HIV/AIDS. 
Biên soạn các tài liệu truyền thông thông tin giáo • 
dục phù hợp với văn hoá. 
Tại các trường học, tổ chức tập huấn nâng cao • 
nhận thức về HIV/AIDS. Các buổi tập huấn nâng 
cao năng lực cho giáo viên tổ chức các buổi thao 
luận về HIV/AIDS và các sự kiện liên quan đến HIV/
AIDS. 

Tổ chức hệ thống xét nghiệm và chăm sóc cho nạn •	
nhân HIV/AIDS tại các huyện mục tiêu của tỉnh 
Quảng Trị. 
Nhằm đẩy mạnh hệ thống xét nghiệm và tư vấn 
HIV/AIDS cho người dân tại Đông Hà, 2 trung tâm 
VCT sẽ được thành lập tại Khe Sanh và Dakrong, 
trung tâm VCT được thành lập tại Đông Hà sẽ thúc 
đẩy các nhóm di động gặp người dân ở các làng, 
khuyến khích họ tham gia xét nghiệm lâm sàng 
HIV/AIDS. 

a group’s dynamic. This group’s dynamic will fa-

cilitate the introduction of HIV/AIDS awareness 

rising.

Sustain HIV/AIDS awareness raising actions in •	
the villages and schools:

Some training will be organized to put the •	
Health workers, Women’s Union members in 

capacity to lead some discussion on HIV/AIDS 

at the village’s level.

Some peers educators will be trained to discuss •	
about HIV/AIDS.

Some IEC tools culturally adapted will be pro-•	
duced.

At schools too, HIV/AIDS awareness rising •	
will be organized. For that some training will 

be provided to put the teachers in capacity to 

lead some discussions on HIV/AIDS and some 

events around HIV/AIDS will be organized.

Organize a HIV/AIDS testing and care system for •	
the patients in the target districts of the Quang 

Tri Province 

To facilitate the HIV/AIDS testing and counselling 

system for the population, and Dong Ha, 2 VCT 

centers will be implemented in Khe San and in 

Dakrong and the VCT in Dong Ha will be rein-

forced and some mobile teams meet each month 

the population of all the villages to encourage 

the population to do HIV/AIDS screening test

Hỗ trợ nhóm người sống chung với HIV/AIDS tại •	
Quảng Trị
HI phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 
hỗ trợ nhóm người chống chung với HIV/AIDS nhằm 
nâng cao tính cá nhân và tập thể của họ trong việc 
chăm sóc bản thân, nâng cao nhận thức trong việc 
nắm giữ vận mệnh của mình, vươn lên trong cuộc 
sống để vượt qua những khó khăn của bệnh tật. Hội 
phụ nữ có thể hỗ trợ nhóm người này một số khoản 
vay để phát triển kinh tế. 

Biên bản thoả thuận với Sở ngoại vụ đã được ký kết 
vào cuối tháng 12 năm 2008 và tất cả các Biên bản 
thoả thuận với các đối tác khác như: ACEP, Hội phụ 
nữ, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Sở Y Tế đã 
được tiến hành. 

Support to the organisation of a group of People •	
living with HIV/AIDS in Quang Tri

HI with PHPC will bring a support to the group of 

PLWHA in Quang Tri to reinforce the individual 

and collective capacities of persons to take care 

of their own well being, to give them enough ca-

pacity to take in their hands their destiny, to con-

ciliate their project life with the constraints of the 

disease and the treatment. Women’s union could 

provide for the PLWHA some loans to develop 

their economic situation.

At the end of December 2008, a MOU with DOFA 

was signed and all the MOU with others mains 

partners were in process: ACEP, Women’s Union, 

PHPC, DOET.
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TăNG CườNG HợP TÁC GIữA NHÀ 
TRườNG VÀ GIA ĐìNH

ENHANCING SCHOOL-PARENT 

COOPERATION

Trong năm 2008, tổ chức HIF tiếp tục cộng tác 
với Trường chuyên biệt Tương lai thành phố 
Đà Nẵng hỗ trợ trẻ khiếm thính thông qua 

các hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng 
đồng với sự hỗ trợ tài chính từ Hội Berenger và 
lady Michelham. Mục tiêu của dự án nhằm giúp 
trẻ khiếm thính được kiểm tra và hỗ trợ để có thể 
đến trường, nâng cao kỹ năng chuyên môn của 
giáo viên về phục hồi chức năng và huy động gia 
đình và cộng đồng vào các hoạt động hỗ trợ trẻ 
khiếm thính. Tổng số đối tượng thụ hưởng trực 
tiếp là 430 người, trong đó có 200 em trong độ 
tuổi 2-5 và lớp 1-3, 80 thày cô giáo và 150 cha mẹ 
và thành viên cộng đồng.

Dự án có 3 hoạt động chính, gồm có hỗ trợ máy 
trợ thính và học bổng cho trẻ khiếm thính có hoàn 
cảnh khó khăn; đào tạo tập huấn chuyên sâu cho 
giáo viên các trường chuyên biệt và các trường hòa 
nhập, đào tạo cho phụ huynh học sinh và thành 
viên cộng đồng; và nâng cao nhận thức cộng đồng 
về vấn đề khiếm thính.

50 trẻ khiếm thính từ độ tuổi cần can thiệp sớm đã 
được trao máy trợ thính. Do giá thành của máy sau tai 
khá cao so với dự kiến nên tổ chức HIF phải trao làm 2 
đợt, đợt đầu được tiến hành cuối tháng 12 năm 2008 và 
đợt 2 vào giữa tháng 2 năm 2009. Máy trợ thính đã góp 
phần phục hồi chức năng cho các cháu, nâng cao khả 
năng nghe và giúp các cháu có thể nói được. Với tác 
động của dự án, có 20 em trong tổng số 50 em đó được 

I
n 2008, HIF continues its partnership with 

Special Future School to implement a project 

supporting children with hearing impairment 

through functional and community-based reha-

bilitation activities in Da-Nang city with financial 

support from Foundation Berenger and Lady Mi-

chelham. Objectives of the project are to allow 

these children to be checked and assisted so they 

can go to school, to improve professional’s skills 

in rehabilitation and community based rehabilita-

tion for teachers, and to mobilize the parents in 

supporting their children during the scholarship 

and training. Total number of direct beneficiaries 

is 430 including 200 children, 80 teachers and 150 

parents and community members. 

The project has 3 main activities that are granting 

hearing aids and a scholarship to hearing-impaired 

children from poor families; providing professional 

trainings for teachers of specialized and inclusive 

schools and trainings for parents and community 

members; and raising awareness for publics re-

garding hearing impairment issue.

50 children with hearing impairment from the 

age 2-5 which is in need of early intervention were 

provided the devices. However, due to the more 

expensive devices than estimated, the provision of 

hearing aids to children were made into 2 periods, 

the former in last December and the latter in mid 

February. The hearing aids have contributed to the 
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gia đình trang bị thêm 1 máy nữa. Những trẻ này cũng 
được hỗ trợ 1 suất học bổng trị giá 500,000 đồng, mặc 
dù đây là số tiền không lớn nhưng có thể coi là động 
lực giúp gia đình trẻ tiếp tục đưa con đi học. 50 suất học 
bổng nữa sẽ được trao vào tháng 4 năm 2009.

Các lớp tập huấn cho giáo viên chuyên biệt và giáo 
viên hòa nhập cũng được tổ chức. HIF đã được yêu cầu 
tăng số giáo viên tham gia tập huấn từ 60 lên 80. Tập 
huấn cho giáo viên chuyên biệt chủ yếu tập trung vào 
việc tìm hiểu và xác định nhu cầu cũng như năng lực 
của trẻ, từ đó giáo viên có thể đưa ra các phương pháp 
giảng dạy phù hợp. Còn đối với giáo viên các trường 
hòa nhập thì bài giảng chỉ đưa ra những thông tin 
chính và quan trọng về giáo dục hòa nhập, đặc điểm 
của trẻ khiếm thính, tầm quan trọng của máy trợ thính, 
cách sử dụng... để giúp họ có thêm kỹ năng khi nhận 
trẻ khiếm thính vào học. Mặc dù các lớp tập huấn chỉ 
kéo dài trong 2 ngày, nhưng những thông tin đã được 
truyền tải rất dễ hiểu và cụ thể. Cha mẹ trẻ khiếm thính 
và thành viên cộng đồng cũng được tập huấn và dự 
kiến hoạt động này sẽ được bắt đầu vào tháng 4.

Về hoạt động nâng cao nhận thức, dự án cũng in 
400 poster về trẻ khiếm thính và tuyên truyền cho các 
trường học và cộng đồng. Ngoài ra, 1 bộ phim có thời 
lượng khoảng 15 phút cũng được sản xuất để giúp 
mọi người hiểu hơn về thực trạng trẻ khiếm thính, nỗ 
lực của gia đình và nhà trường trong hoạt động hòa 
nhập cho trẻ. Bộ phim sẽ được phát sóng trên truyền 
hình vào dịp Ngày Khuyết tật Việt Nam.

functional rehabilitation that improves the abil-

ity of hearing of that child, thus assisting them to 

communicate. 20 children among 50 who got the 

hearing aids were equipped one more for the other 

ear by their family. Moreover, those children get 

also a grant of 500,000 VND which is an initiative 

to encourage their families to continue supporting 

their children in education. Another 50 grants are 

to be provided in early April.

Trainings for teachers from specialized and 

inclusive schools were organized. Initially 60 

teachers were invited to participate, Handicap 

was required to increase to 80 as more informa-

tion and knowledge on education for children 

with hearing impairment would be provided to a 

larger number of participants. On the one hand, 

training for teachers from specialized schools 

mainly focused on understanding, identifying 

the needs and capacities of the children, on 

which teachers can provide appropriate teaching 

methods. On the other hand, as teachers from 

inclusive schools have not been in frequent con-

tact with children with disabilities, the training 

organized for those teachers were mostly about 

key information on inclusive education, charac-

teristics of children with hearing impairment, 

the importance of hearing aids and how to use. 

Though the training was only for 2 days, basic 

and necessary lessons were delivered in such an 

easy-to-understand and practical way. Parents of 

Với những nỗ lực giúp trẻ khiếm thính phục hồi chức 
năng để hòa nhập cộng đồng, tháng 1 năm 2009, HIF 
đã được UBND thành phố Đà Nẵng trao bằng khen về 
các hoạt động nhân đạo dành cho trẻ khuyết tật trên 
địa bàn.

children with hearing impairment and commu-

nity members are beneficiaries of trainings as 

well. Trainings dedicated to them will be started 

in April.

Regarding the last activities, 400 posters were 

produced and distributed to all schools and com-

munes. Adding to this activity is a 15-minutes 

documentary film to show audiences situation, ef-

forts of families and schools in social inclusion for 

children with hearing impairment in Da-Nang. The 

film is expected to broadcast on television on the 

occasion of the Vietnam Disability Day.

With the efforts in facilitating children with hear-

ing impairment, HIF was awarded a merit for its 

humanitarian work by Da-Nang People’s Commit-

tee in January 2009.
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DỰ ÁN FILM FILM PROJECT

Dự án “Tạo tác động thuận lợi thông qua phương 
tiện truyền thông” - viết tắt là Dự án FILM

D ự án FIlM có mục tiêu chung là thúc đẩy quyền 
của trẻ khuyết tật ở Việt Nam nhằm đẩy mạnh 
sự phát triển sớm của trẻ thông qua việc nâng 

cao nhận thức và đào tạo tập huấn dựa trên Khuôn 
khổ thiên niên kỷ Biwako. Dự án được thực hiện tại 
4 tỉnh thành gồm Bắc Kạn, Hà Nội, Quảng Nam và 
Quảng Trị.

Thời gian hoạt động của dự án là 14 tháng, từ 
tháng 2 năm 2007 tới tháng 3 năm 2008 với mục 
tiêu cụ thể là gia đình có trẻ khuyết tạt và xã hội 
được tuyên truyền và nhận thức để giúp trẻ sớm 
hòa nhập xã hội. Dự án được tài trợ bởi Cộng đồng 
Châu Âu.

Với thực tế rằng chỉ có rất ít cha mẹ trẻ khuyết 
tật có thông tin và cách giúp đỡ con của mình về 
quyền của chúng, dự án đã xây dựng một bộ công 
cụ để hỗ trợ cha mẹ TKT để họ được chuẩn bị tốt 
hơn và được tiếp cận với các trợ giúp xã hội và các 
dịch vụ cần thiết. Bộ công cụ này tạo thành một gói 
đào tạo trọn gói nhằm nâng cao nhận thức cho cha 
mẹ, các nhà hoạch định chính sách và các thành 
viên cộng đồng.

Dự án đã xây dựng được bộ công cụ này, gồm 
1 bộ phim có thời lượng là 50’, một quyển sách 
thông tin và tờ hướng dẫn sử dụng thể hiện cách 

Facilitating Interaction by Linking through 

Media (FILM project)

T
he FILM project aims at promoting the rights 

of children with disabilities (CWD) in Viet-

nam to facilitate their early development 

through awareness raising and training, in accor-

dance with the Biwako Millennium Framework in 

4 provinces of Bac Kan, Ha Noi, Quang Nam and 

Quang Tri.

The project was implemented in 14 months, from 

February 2007 until March 2008 with the specific 

objective of families with CWD and civil society are 

informed and aware, to support the early social in-

tegration of CWD. The project was funded by Euro-

pean Commission.

Knowing that few parents of CWD have informa-

tion and understanding on how to support their 

children and ideas about their rights, the project 

developed a set of tools to help parents with CWD 

be better prepared and gain access to social sup-

port and needed services. The set of tools form 

a training package to raise awareness for parents, 

decision makers and other community members.

The project produced the set of tool including 

a 50-minute film, a handbook and a user-guide 

presenting the testimonies of parents of CWD and 

introducing the message of Child Rights. Members 

nuôi dưỡng chăm sóc và nỗ lực của cha mẹ TKT và 
có lồng ghép một số thông điệp về Quyền trẻ em. 
Các thành viên của 6 bộ chủ chốt và các sở trực 
thuộc tỉnh cũng như các tổ chức xã hội địa phương 
(Trung tâm học tập cộng đồng, Nhóm tự lực, Hội 
phụ nữ) và các tổ chức phi chính phủ hoạt động 
về lĩnh vực khuyết tật đã được nhận bộ công cụ 
này và những thông tin đó giúp họ thay đổi cách 
nhìn nhận về vấn đề khuyết tật một cách tích cực 
hơn. Bộ phim trong bộ công cụ này cũng được 
phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam VTV1 
và Truyền hình Kỹ thuật số VTC1 và trên các Đài 
truyền hình 4 tỉnh.

250 thành viên của các tổ chức xã hội địa phương 
đã được tham gia các lớp tập huấn về “Khuyến 
khích sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động 
hòa nhập cho trẻ khuyết tật”, họ đã được cung cấp 
thêm nhiều thông tin về các vấn đề liên quan tới 
khuyết tật như tiếp cận, và cả vai trò của họ trong 
việc hỗ trợ TKT và gia đình TKT.

of 6 key ministries, their provincial services as well 

as local social associations (Community Learn-

ing Centers, Self-Help Groups, Women Union) and 

NGOs working on disabilities issues receive the set 

of tools and change positively their perception on 

disabilities. Moreover, a broad population watched 

the film as it was broadcasted on Vietnam Televi-

sions (VTV1-VTC) and several times on local televi-

sions of 4 provinces.

250 members of local social associations also 

received a training on “Facilitating Community in 

Social Inclusion for CWD” to provide them more 

ideas and information on accessibility, their roles 

in supporting CWD and their families.
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Page 52, 54, 58, 60, 64, 66, 67: photos @Handicap International France/ Viet Nam•	
Page 59, 62, 63, 69: photos @Handicap International France/ Viet Nam•	
Page 70, 71: photos @Layla Aerts for Handicap International/Viet Nam 2009•	
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Handicap International Belgium in VN
133/5 Hòa Hưng

P.12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh
VIETNAM
Tel: + 84 8 3864 3931
Fax: + 84 8 3864 3931
E-mail: info@vietnam.handicap.be
Website: www.handicapvietnam.org

Handicap International Belgium
Rue de Spa, 67
1000 Brussel
BELGIUM
Tel: +32 (0) 2 280 16 01
Fax: +32 (0) 2 230 60 30
E-mail: info@handicap.be
Website: www.handicap-international.be

Handicap International France in VN
F2-F3-F4 La Thanh Hotel
218 Doi Can, Ha Noi 
VIETNAM
Tel: +84 4 3762 9135
Fax: +84 4 3762 9456
E-mail: cgiraux.dp@handicap-international.org.vn

Handicap International France
14 Avenue Berthelot
69 007 Lyon, 
FRANCE
Tel: +33 4 786 967 21
Fax: +33 4 789 679 94
E-mail: mpguicherd@handicap-international.org
Website: www.handicap-international.fr


