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Sau khi nhận được giải thưởng Nansen 
Refugee Award ghi nhận những đóng 
góp của tổ chức dành cho những người 
tị nạn và các nạn nhân bom mìn năm 
1996 và năm 1997 là giải Nobel Hòa 
Bình với tư cách là một thành viên sáng 
lập Chiến dịch quốc tế Cấm sử dụng 
mìn và nhờ đó Hiệp ước Cấm mìn đã 
được ký kết, vừa qua năm 2011 tổ chức 
Handicap International nhận được giải 
thưởng danh dự Hilton Humanitarian 
ghi nhận những đóng góp to lớn trong 
gần 30 năm hoạt động nhân đạo. 

After receiving the 1996 Nansen 
Refugee Award for our work with 
refugees and victims of landmines, 
and the 1997 Nobel Peace Prize as a 
founding member of the International 
Campaign to Ban Landmines which led 
to the signing of the Mine Ban Treaty, 
the 2011 Hilton Humanitarian Prize 
was awarded to Handicap Internation-
al in recognition of almost 30 years of 
humanitarian action.
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The work of Handicap International has been recognized 
once more at an international level. After receiving the 
1996 Nansen Refugee Award for our work with refugees 
and victims of landmines, and the 1997 Nobel Peace Prize 
as a founding member of the International Campaign to Ban 
Landmines which led to the signing of the Mine Ban  Treaty, 
the 2011 Hilton Humanitarian Prize was awarded to 
Handicap International in recognition of almost 30 years of 
 humanitarian action. The prize is presented annually by the 
Conrad N. Hilton Foundation to a humanitarian organization 
doing extraordinary work to alleviate human suff ering. 

Here in Vietnam, Handicap International focuses on 
strengthening services and developing cooperation between 
national, provincial and commune stakeholders on a wide 
range of interventions:

 inclusive education for children with disabilities;•
 physical rehabilitation for spinal cord injury patients;•
 HIV-Aids prevention for mainly ethnic-minority, rural •
populations in a regional, multi-country project including 
Laos and Cambodia; 

 mother and child health projects in two provinces, •
targeting pregnant women;

 traffi  c safety, building a culture of safety for students in •
primary to high schools; and

 social and economic inclusion, our 34th project, launched •
simultaneously in three countries, China, Laos and 
Vietnam, in January 2011.

Our three-step approach,

 launching pilot projects, gathering experiences, and •
developing a national model;

 capitalization of results and transfer of responsibility to •
local authorities; and 

 replication of successful methods with project partners,•
has proven its success in the sustainability of activities 
since our very fi rst mission in July 1989 in My Tho and 
Hai Duong. These results mark Handicap International as 
a major actor in the area of disability prevention and for 
persons with disabilities in Vietnam.

Despite Vietnam’s economic success recognized by its 
 entry on the list of Middle Income Countries, the situation 
of persons with disabilities living in big cities or remote 
areas remains uncertain and diffi  cult, with low accessibility 
to specialized health care, social services and employment. 
This is why we strongly believe that our mandate is to 
continue to support the country in the next few years until 
Vietnam achieves more economic stability and advances in 
the care of this population.

We express our greatest thanks to our donors and partners 
for their confi dence in our organization and for their 
commitment towards our common goal to make our world 
barrier-free for persons with disabilities.

Một lần nữa những đóng góp của tổ chức Handicap International 
đã được ghi nhận ở tầm quốc tế. Sau khi nhận được giải thưởng 
Nansen Refugee Award ghi nhận những đóng góp của tổ chức 
dành cho những người tị nạn và các nạn nhân bom mìn năm 1996 
và năm 1997 là giải Nobel Hòa Bình với tư cách là một thành viên 
sáng lập Chiến dịch quốc tế Cấm sử dụng mìn và nhờ đó Hiệp ước 
Cấm mìn đã được ký kết, vừa qua năm 2011 tổ chức Handicap 
International nhận được giải thưởng danh dự Hilton Humanitar-
ian ghi nhận những đóng góp to lớn trong gần 30 năm hoạt động 
nhân đạo. Giải thưởng được trao hàng năm bởi Quỹ Conrad N. 
Hilton dành cho những tổ chức có nhiều đóng góp đáng kể trong 
việc giảm thiểu bất hạnh cho con người.

Ở Việt Nam, Handicap International tập trung vào việc tăng cường 
các dịch vụ và phát triển hợp tác giữa các bên tham gia từ trung 
ương đến địa phương hoạt động ở nhiều lĩnh vực:

Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật;• 
 Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương tuỷ sống;• 
 Dự án khu vực đa quốc gia, bao gồm cả Lào và Campuchia về • 
phòng chống HIV/AIDS cho đối tượng chủ yếu là người dân tộc 
thiểu số, sống ở vùng nông thôn;
 Dự án sức khoẻ bà mẹ và trẻ em ở hai tỉnh, chủ yếu dành cho • 
phụ nữ mang thai 
 Dự án an toàn giao thông, xây dựng văn hóa an toàn cho học • 
sinh từ tiểu học đến trung học
 Và Dự án hoà nhập kinh tế và xã hội cho người khuyết tật, dự án • 
thứ 34 và được thực hiện kết hợp giữa 3 nước Trung Quốc, Lào 
và Việt Nam vào tháng 01 năm 2011. 

Phương pháp tiếp cận bao gồm ba bước:
•  Triển khai dự án thí điểm, thu thập kinh nghiệm và phát triển 

thành mô hình quốc gia;
•  Đúc kết những kết quả đạt được và chuyển giao trách nhiệm 

cho chính quyền địa phương;
•  Nhân rộng các phương pháp thành công cùng với đối tác

Phương pháp tiếp cận này đã được chứng minh qua tính bền 
vững của các hoạt động kể từ dự án đầu tiên của chúng tôi tại Việt 
Nam vào tháng 07 năm 1989 tại Mỹ Tho và Hải Dương. Những kết 
quả này đã đánh dấu sự đóng góp to lớn của tổ chức Handicap 
International trong lĩnh vực phòng ngừa khuyết tật và hoạt động 
vì người khuyết tật tại Việt Nam.

Mặc dù nền kinh tế phát triển nhanh chóng và Việt Nam được 
công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhưng hoàn cảnh 
sống của người khuyết tật ở những thành phố lớn cũng như vùng 
nông thôn vẫn tồn tại nhiều khó khăn và không ổn định, việc tiếp 
cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt, các dịch vụ xã hội 
và việc làm vẫn còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi tin rằng nhiệm vụ 
của chúng tôi là tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới cho 
đến khi Việt Nam đạt được sự ổn định về mặt kinh tế và có nhiều 
chương trình hỗ trợ chất lượng hơn cho người khuyết tật. 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ và các 
đối tác vì sự tin tưởng và cam kết đã dành cho chúng tôi nhằm 
hướng đến một mục tiêu chung là xây dựng một thế giới không 
rào cản cho người khuyết tật. 

Philippe Martinez 
Country Director - Giám Đốc Chương Trình

Handicap International Belgium - Bỉ

Christophe Giraux 
Country Director - Giám Đốc Chương Trình
Handicap International France - Pháp

Introduction From Country Directors Lời Giới Thiệu Từ Giám Đốc Chương Trình

Best regards Trân trọng
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•

• Countries where activities closed down in 2009: 

Emergency 
response

Rehabilitation

Mine action

Prevention 
and health

Inclusion

Disability rights 

and policy

Central and  
South America
1   Brazil  
2   Colombia*     
3   Cuba*    
4   Haiti 
5   Honduras 
6   Nicaragua    

West Africa
18   Burkina Faso    
19   Cape-Verde 
20   Liberia  
21   Mali    
22   Niger  
23   Senegal    
24   Sierra Leone   
25   Togo    

North Africa
15   Algeria    
16   Morocco   
17   Tunisia  

Europe 

7   Albania   
8   Germany   
9   Bosnia and Herzegovina    
10   France  
11   Kosovo  
12   Macedonia   
13   Montenegro  
14   Serbia  

1819

22

15

16

10

11

12

14

13

8

9

7

24

20

21

23

25

17

33

1

2

3
4

6

5

CANADA

UNITED STATES

UNITED KINGDOM

BELGIUM

LUXEMBOURG

SWITZERLAND

GERMANY
FRANCE

Handicap International network

In 2009: 301 projects in 60 countries

Map Of Handicap International’s Presence In The World  –  Bản Đồ Hoạt Động Của Handicap International Trên Thế Giới
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NB: (*) Programmes implemented solely by the Belgian 

section of Handicap International. They are shown on this 

map to provide a true picture of the extent of the action 

undertaken by Handicap International.

(**) Programmes where the Belgian section works with us.

• Countries where activities were started in 2009: 

Tanzania, Yemen.

• Countries where activities closed down in 2009: 
none.

The borders and country names shown in this map do not imply an opinion by Handicap International as to the status of these 

territories.

Middle-East
26   Egypt  
27   Iraq (incl. Iraqi Kurdistan)**    
28   Jordan  
29   Lebanon   
30   Palestinian Territories    
31   Yemen 

CIS: Community of Independant States
43   Russian Federation (incl. North Caucasus)   
44   Uzbekistan  

1

2

43

44

45

47

52

49

50

48

59

55

51

54

53

57

60

58

56

46

26

41

27

28

29

30

35

31

40

36

32

37

42

38 34

39

Indian Ocean
32   Madagascar   

Southern, Central and East Africa
33   Angola*   
34   Burundi**  
35   Ethiopia    
36   Kenya     
37   Mozambique    
38   Democratic Republic of the Congo**     
39   Rwanda   
40   Somaliland / Puntland   
41   Sudan    
42   Tanzania 

In 2009: 301 projects in 60 countries

Central Asia
45   China*     
46   North Korea*  

South-East Asia
54   Myanmar (Burma) 
55   Cambodia**     
56   Indonesia    
57   Laos*     
58   Philippines    
59   Thailand    
60   Vietnam**   

South Asia
47   Afghanistan    
48   Bangladesh     
49   India    
50   Nepal     
51   Sri Lanka    
52   Pakistan    
53   Maldives*   

Map Of Handicap International’s Presence In The World  –  Bản Đồ Hoạt Động Của Handicap International Trên Thế Giới
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Content

03  Map Of Handicap International’s 

Presence In The World 

06 Map of projects in Vietnam 

07 List of projects implemented 

 by HI in Vietnam

15 Handicap International Belgium 

 Organization Chart in 2011

16  Setting Up 6 Decentralized 

Provincial Spinal Cord Units in 

Northern Vietnam 

24 Equity Fund

30  Humanitarian assistance for 

people living with spinal cord In-

jury and their care system in the 

aftermath of typhoon Ketsana.

32 Congenital Differences

38 Welcome To Life

44 Safe Roads for a Better Life

51 Handicap International France 

 Organization Chart in 2011 

52  Towards a Rights-Based Access 

to Education for Disabled and 

Disadvantaged Children, in rural 

Bac Kan Province

58  Towards mainstreaming the dis-

criminated populations in the HIV/

AIDS struggle in Vietnam and Laos

64 Financial data

03  Bản Đồ Hoạt Động Của Handicap 

International Trên Thế Giới

06 Sơ đồ các dự án tại Việt Nam  

07 Danh sách các dự án do 

 HI thực hiện tại Việt Nam

15 Sơ đồ tổ chức Handicap 

 International Bỉ năm 2011

16  Hỗ trợ thành lập 6 khoa Phục hồi chức 

năng tổn thương tủy sống vệ tinh 

thuộc khu vực miền Bắc Việt Nam

24 Quỹ Công Bằng

30  Dự án tài trợ nhân đạo cho người bị 

tổn thương tủy sống chịu thiệt hại 

sau bão Ketsana

32 Khác Biệt Bẩm Sinh

38 Chào Đón Sự Sống

44  An toàn giao thông cho cuộc sống 

tốt đẹp hơn

51 Sơ đồ tổ chức Handicap

 International Pháp năm 2011

52  Hướng tới mục tiêu đảm bảo giáo 

dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và 

trẻ thiệt thòi dựa trên quyền cơ bản 

của trẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

58  Hướng đến lồng ghép đối tượng bị 

phân biệt trong phòng chống HIV/

AIDS ở Việt Nam và Lào

64 Số liệu tài chính
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Map of projects in VietNam – Sơ đồ các dự án tại Việt Nam
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List of projects implemented by HI in Vietnam

N°
HIB/ 
HIF

Pe-
riod

Project Beneficiaries Area Partner(s)

1 HIF May 

to July 

1989

Technical Aids & Assistive devices 

for rural PWDs (pilote project)

National CBR net-

work

Hai Duong,

My Tho

MoH;

Radda Barnen

2 HIB 1991 

1992

Appropriate Technical Aids &  

Assistive devices for rural PWDs 

Children with  

motor disabilities

Hanoi (Children 

hospital); Tien 

Giang province

MoH;  

Vinareha

3 HIB 1992 

1992

Setting-up a Psychomotricity  

department for CP children

Children with  

Cerebral Palsy

Ho Chi Minh City 

‘Mam Non 6’ 

orphanage

Social Services

4 HIB 1992 

1995

Setting-up a Rehabilitation  

department for Disabilities  

due to Leprosy

Disabled due to 

Leprosy 

Ho Chi Minh City; 

Dermatological 

Reference  

hospital

Health  

Services

5 HIB 1992 

2000

Prevention & Rehabilitation of dis-

abilities due to Leprosy

Disabled due  

to Leprosy in  

southern region

18 southern  

provinces 

Health  

Services

6 HIB 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

7 HIB 1993 

2000

Setting-up a Rehab department 

(devices + PT)

Children and  

adults with motor  

disabilities

Quang Tri  

provinces

Health  

Services; 

Vinareha

8 HIB 1993 

2000

Setting-up a provincial rehabilita-

tion center and CBR 

Children with  

motor disabilities

Vinh Long and 

Lam Dong  

province

Health  

Services;  

Vinareha

9 HIB 1996 

1996

Organization of the first inter-

national Handisport event in the 

country

50 disabled  

athletes

Ha Noi Handisport 

Federation

10 HIB 1996 

2001

Development of the Orthopedic 

department of the Rehabilitation 

Center for Children

Children with  

motor disabilities

Ho Chi Minh City Molisa

11 HIB 1997 

2000

Setting-up a provincial  

rehabilitation center and CBR 

Children with  

motor disabilities

Khanh Hoa  

province

Health  

Services;  

Vinareha

12 HIB 1997 

1999

Setting-up a Rehabilitation depart-

ment for Disabilities due to Leprosy

Disabled due to 

Leprosy 

Quy Nhon  

Dermatological 

Reference  

hospital

MoH

13 HIB 1999 

2005

Early detection, Prevention &  

Rehabilitation of disabilities due to 

Leprosy

Persons disabled 

due to Leprosy in 

central region

Quy Nhon  

10 central  

provinces

MoH

14 HIB 2000 

2002

Development of a specific CBR 

Training of Trainers

CBR supervisors Ho Chi Minh City 

Physiotherapy 

school

Health  

Services

15 HIF 2001 

2004

Vocational training for ethnic minor-

ities farmers in the North Vietnam

Young ethnic  

minorities farmers

Bac Kan, Lao Cai, 

Lai Chau  

provinces

DoET

16 HIB 2003 

2007

Setting-up a polyvalent Orthopedic 

workshop

Children and  

adults with motor  

disabilities

Ho Chi Minh City Health  

Services
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N°
HIB/ 
HIF

Pe-
riod

Project Beneficiaries Area Partner(s)

17 HIB 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

18 HIB 2004 

2007

Road Safety: Create a model of 

comprehensive traffic safety  

management in a urban context

Persons at risk of 

being injured or 

killed

Ho Chi Minh City People’s Com-

mittee

19 HIF 2004 

2008

Support to the Centre of disadvan-

taged children in Bac Kan 

30 Children with 

disabilities

Bac Kan city DoET 

20 HIF 2005 

2008

Facilitating the Establishment and 

Expansion of Deaf Clubs

130 Hearing  

impaired and 

mentally disabled 

children 

Da Nang city Future School

21 HIF 2006 Make Hanoi friendlier to PwD PwD and CwD Hanoi city (3 

schools in Hai 

Bai Trung district 

and University of 

Technology

MHD Schools 

University

22 HIB 2006 

2007

Development of 3 provincial Spinal 

Units satellites 

Persons with Spinal 

Cord Injury

Khanh Hoa, Phu 

Yen and Da Nang

Health  

Services

23 HIB 2006 

2010

Equity Fund Persons with Spinal 

Cord Injury

Ho Chi Minh City, 

Khanh Hoa, Phu 

Yen and Da Nang

Health  

Services

24 HIB 2006 

2012

Welcome to Life: improve health 

and living conditions of pregnant 

women and children with disabili-

ties and enable the disabled to live 

in a fully integrated society

Pregnant women 

and children with 

disabilities

Khanh Hoa  

province

Health  

Services

25 HIF 2007 Advocacy for Disability Inclusion in 

Traffic Safety

PwD Hanoi city MHD

26 HIF 2007 

2008

Facilitating Interaction by Linking 

through Media: a video testimony 

from families with children with 

disabilities

CwD and families Bac Kan, Quang 

Tri, Quang Nam 

and Hanoi’s 

neighbouring 

provinces

NCCD;  

Provincial  

associations of 

disabled

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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N°
HIB/ 
HIF

Pe-
riod

Project Beneficiaries Area Partner(s)

27 HIB 2007 

2009

Phase 2 of the Spinal Cord Injury 

project: Setting up a National Refer-

ence Center for Spinal Cord Injured 

persons

Persons with Spinal 

Cord Injury

Hanoi Ministry of 

Health

28 HIF 2008 

2009

Enhancement of parent-school 

cooperation in functional and 

community-based rehabilitation 

activities for children with hearing 

impairment in Da Nang city

50 Children with 

hearing impairment

Da Nang City  

and suburbs 

(Quang Nam)

Future School; 

DoET

29 HIB 2008 

2009

Cure Hydrocephaly: implement the 

ETV technique for hydrocephaly 

treatment in Vietnam

Children with hy-

drocephaly

Hue and Khanh 

Hoa provinces

Health  

services

30 HIB 2008 

2011

Safe Roads for Better Life: create a 

model for the Road Safety manage-

ment in a rural area

Persons at risk of 

being injured or 

killed

Dong Nai  

province

Road Safety 

Committee

31 HIF 2008 

2012

Towards mainstreaming the dis-

criminated populations in the HIV/

AIDS struggle in Quang Tri, Vietnam 

and Sepone, Laos

250 PLVIH,

6,500 ethnic  

minorities

Quang Tri  

province in 

Vietnam - Sepone 

province in Lao

ACEP;  

DoH / PHPC;  

DoET;  

DoFA

32 HIB 2008 

2013

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

33 HIF 2009 

2012

Rights-Based Inclusive Education 

Access for Children with Disability 

in Bac Kan province

400 CwD; 

50 education  

professionals

Bac Kan province DoET;  

MoET

34 HIB 2011-

2013

Decent work and social protection 

for persons with disability

Social Protection 

Office workers 

and persons with 

disabilty

Dong Nai Social  

Protection  

Office
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STT
HIB/ 
HIF

Thời 
Gian

Dư Án Người Thụ Hưởng Địa Điểm Đối Tác

1 HIF Tháng 
5 đến 
tháng 7 
- 1989

Cung cấp dụng cụ trợ giúp cho 
người khuyết tật ở nông thôn (giai 
đoạn thử nghiệm)

Mạng lưới Phục hồi 
chức năng dựa vào 
cộng đồng quốc gia

Hải Dương, 
Mỹ Tho

MoH;
Radda Barnen

2 HIB 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

3 HIB 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

4 HIB 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

5 HIB 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

6 HIB 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

7 HIB 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

8 HIB 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 Vĩnh Long và 
tỉnh Lâm Đồng

Sở y tế;  
Vinareha

9 HIB 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 HIB 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 HIB 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 HIB 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 HIB 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 HIB 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 HIF 2001 
2004

Đào tạo nghề cho nông dân dân tộc 
thiểu số Miền Bắc Việt Nam.

Nông dân trẻ thuộc 
dân tộc thiểu số

Các tỉnh Bắc Kạn, 
Lào Cai, Lai Châu

DoET

16 HIB 2003 
2007

Thiết lập xưởng dụng cụ chỉnh hình Đối tượng khuyết tật 
vận động

TP. Hồ Chí Minh Sở y tế

17 HIB 2003 
2007

Giai đoạn 1 : hình thành Khoa Tủy 
Sống đầu tiên trong cả nước

Bệnh nhân tổn 
thương tủy sống

TP. Hồ Chí Minh Sở y tế

Danh sách các dự án do HI thực hiện tại Việt Nam
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STT
HIB/ 
HIF

Thời 
Gian

Dư Án Người Thụ Hưởng Địa Điểm Đối Tác

18 HIB 2004 
2007

An Toàn Giao Thông: Tạo ra mô hình 
quản lý an toàn giao thông hiệu quả 
trong môi trường đô thị

Đối tượng có nguy 
cơ bị tai nạn giao 
thông

TP. Hồ Chí Minh Ban An Toàn 
Giao Thông

19 HIF 2004 
2008

Hỗ trợ Trung tâm trẻ thiệt thòi tại 
Bắc Kạn 

30 trẻ khuyết tật Thành phố Bắc 
Kạn 

DoET 

20 HIF 2005 
2008

Hỗ trợ thành lập và mở rộng Các câu 
lạc bộ Khiếm Thính

130 trẻ khiếm thính 
và khuyết tật thần 
kinh.

Thành phố Đà 
Nẵng

Trường Tương 
lai

21 HIF 2006 Hà Nội thân thiện hơn với Người 
khuyết tật

Người khuyết tật  
và trẻ khuyết tật

Thành phố Hà Nội 
(3 trường ở Quận 
Hai Ba Trung và 
Trường ĐH Bách 
Khoa Hà Nội)

Trường MHD

22 HIB 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

23 HIB 2006 
2010

Qũy Công Bằng Bệnh nhân tổn 
thương tủy sống

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

Sở Y Tế

24 HIB 2006 
2012

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

25 HIF 2007 Hỗ trợ Hòa nhập Người khuyết tật 
trong An toàn Giao Thông

Người khuyết tật Thành phố Hà Nội MHD

26 HIF 2007 
2008

Hỗ trợ tương tác nhờ kết nối qua 
Phương tiện truyền thông: Một 
video chứng nhận từ các gia đình có 
trẻ khuyết tật.

Trẻ khuyết tật và  
gia đình

Bắc Kạn, Quảng 
Trị, Quảng Nam 
và các tỉnh lân cận 
Hà Nội

Ban điều phối 
các hoạt động 
hỗ trợ người 
tàn tật- Cơ 
quan cấp tỉnh 
về trẻ khuyết 
tật 

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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STT
HIB/ 
HIF

Thời 
Gian

Dư Án Người Thụ Hưởng Địa Điểm Đối Tác

27 HIB 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

28 HIF 2008 
2009

Nâng cao hợp tác giữa gia đình-nhà 
trường trong các hoạt động phục 
hồi chức năng dựa trên cộng đồng 
cho trẻ khiếm thính tại thành phố 
Đà Nẵng

50 trẻ khiếm thính Thành phố Đà 
Nẵng và vùng lân 
cận (Quảng Nam)

Trường học 
Tương lai 
DoET

29 HIB 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

30 HIB 2008 
2011

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

31 HIF 2008 
2012

Hướng tới hòa nhập nhóm người bị 
phân biệt trong cuộc chiến chống 
HIV/AIDS ở Quảng Trị, Việt Nam và 
Sepone, Lào

250 PLVIH; 
6,500 người dân tộc 
thiểu số

Quảng Trị, Việt 
Nam; 
Sepone, Lào

ACEP;  
DoH / PHPC; 
DoET;  
DoFA

32 HIB 2008 
2013

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

33 HIF 2009 
2012

Tiếp cận Giáo dục Hòa nhập theo 
quyền cho trẻ khuyết tật tại tỉnh Bắc 
Kạn.

400 trẻ khuyết tật và 
50 chuyên gia giáo 
dục

Tỉnh Bắc Kạn DoET; MoET

34 HIB 2011-
2013

Việc làm và an sinh xã hội cho người 
khuyết tật

Cán bộ làm công 
tác bảo trợ xã hội và 
người khuyết tật

Tỉnh Đồng Nai Chi cục bảo trợ 
xã hội

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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Project Title:

Setting Up 6 Decentralized 

Provincial Spinal Cord Units 

in Northern Vietnam 

Duration: 2010 – 2012

Donors: 

 Ministry of Foreign Aff airs of Grand •

Duchy of Luxemburg 

Partners: 

  National Hospital of Bach Mai – •

Spinal Cord Injury Rehabilitation 

Department 

Bac Giang Rehabilitation Hospital •

 Thanh Hoa National Rehabilitation •

Hospital 

 Son La - Ha Tinh – Thai Binh – Lao •

Cai Rehabilitation Hospital 

 •

Objectives: 

To have six physical rehabilitation 

centers (PRC) that can manage spinal 

cord injury (SCI) patients, meet their 

functional needs, and provide them 

orientation information to enhance 

their social integration process after 

discharge. 

Dự Án:

Hỗ trợ thành lập 6 khoa Phục 
hồi chức năng tổn thương 
tủy sống vệ tinh thuộc khu 
vực miền Bắc Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2010 – 2012

Nhà tài trợ: 
 Bộ ngoại giao hợp tác và phát triển • 

Vương quốc Luxembourg

Đối tác: 
• Trung tâm PHCN Bệnh viện Bạch Mai 
• Bệnh viện ĐD-PHCN Bắc Giang
 • Bệnh viện ĐD-PHCN Trung Ương
 Thanh Hóa 
•  Bệnh viện ĐD-PHCN các tỉnh Sơn La – Hà 

Tĩnh – Thái Bình – Lào Cai 

Mục tiêu: 

Dự án nhằm hỗ trợ và trang bị cho 6 đơn 
vị tổn thương tủy sống về cả chuyên môn 
lẫn cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu 
điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh 
nhân bị tổn thương tủy sống. Bên cạnh 
việc điều trị, các đơn vị cũng được hướng 
dẫn và trang bị những thông tin tư vấn về 
các dịch vụ xã hội cho bệnh nhân liệt tủy 
để giúp họ có thể hòa nhập tốt hơn sau 
khi xuất viện về nhà.
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Achievements

A seminar on the Overview of Rehabilitation 

Progression in Vietnam 2009 was co-hosted by 

VINAREHA and Handicap International for two 

days in Do Son- Hai. The seminar presented the 

achievements and technical know-how of SCI 

projects in the Rehabilitation Center in Bach Mai 

Hospital, Ho Chi Minh Hospital of Rehabilitation 

and Professional Diseases and three provincial 

hospitals in Phu Yen, Khanh Hoa and Da Nang 

provinces from 2003 to 2010. The  Rehabilitation 

Center of Bach Mai Hospital became a  

national referral center to support and consult 

with HI and chose four other provincial hospi-

tals in the North in which to duplicate the model 

of the spinal cord injury unit. The conference 

also highlighted the important role of the Spi-

nal Unit in Bach Mai Hospital as the key training 

ground for the transference of the new model of 

SCI management to other provincial hospitals in 

the North. Additionally, ‘the formulation of new 

social orientation needs in SCI care in the six 

selected Northern Provinces’ was confirmed and 

adopted as one of the main objectives for the 

last project phase ending in 2012. 

An opening ceremony on the International Disabled 

Day (December 3rd 2010) highlighted the availabil-

ity of standardized SCI care for Bac Giang Province 

with participation of representatives coming from 

Health Services, People Committee, General hospi-

tals within Bac Giang and surrounding areas. 

Kết quả dự án

Cùng với Hội Phục hồi chức năng Việt Nam (VIN-
AREHA), Handicap International (HI) đã phối hợp tổ 
chức Hội nghi Khoa học và Phục hồi chức năng 2009 
trong hai ngày tại Đồ Sơn- Hải Phòng. Tại hội nghị 
HI đã trình bày những kết quả và chia sẽ những kinh 
nghiệm đạt được từ Dự án Xây dựng mô hình điều 
trị và PHCN cho bệnh nhân liệt tủy được triển khai 
kể từ năm 2003 cho đến năm 2010 bao gồm Bệnh 
viện ĐD-PHCN ĐTBNN Thành phố Hồ Chí Minh và 
ba bệnh viện ĐD-PHCN thuộc 3 tỉnh miền Nam (Phú 
Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng), và sau đó mở rộng ra 
tại Trung tâm PHCN Bv Bạch Mai Hà Nội. Trong thời 
gian hội nghị, Trung tâm PHCN Bệnh viện Bạch Mai 
trong vai trò đầu ngành đã tư vấn và định hướng 
cho tổ chức Handicap International trong việc chọn 
thêm 4 tỉnh ở khu vực miền Bắc để nhân rộng mô 
hình Khoa PHCN TTTS cũng như các nhu cầu về định 
hướng xã hội cho các bệnh nhân trong giai đoạn 
hoà nhập cộng đồng ở cả 6 đơn vị thuộc khu vực 
miền Bắc. Đây là một trong những mục tiêu trọng 
tâm trong giai đoạn III của Dự án dự kiến kéo dài 
đến năm 2012. 

Sau một năm chuẩn bị, Đơn vị PHCN Tổn thương tủy 
sống tại Bệnh viện ĐD-PHCN Bắc Giang đã chính 
thức Khánh thành nhân dịp kỷ niệm ngày Khuyết 
tật quốc tế 3 tháng 12 năm 2010. Tham dự lễ khánh 
thành có đại diện của các cấp cơ quan chính quyền 
địa phương trong đó có Sở Y tế Bắc Giang, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bắc Giang, các bệnh viện đa khoa tỉnh 
tại Bắc Giang cũng như các tỉnh lân cận. 

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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Các khóa tập huấn chủ yếu tập trung vào việc nâng 
cao năng lực chuyên môn về chuyên ngành PHCN 
bệnh nhân liệt tủy cho các nhân viên y tế tuyến tỉnh. 
Đã có 4 đợt tập huấn (mỗi đợt 5 ngày) tổ chức tại 

The core training activities focused on increas-

ing the knowledge of the PRC staff in the areas 

of medical and functional rehabilitation. Bach 

Mai trainers provided four one-week training 

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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sessions to 36 medical and rehabilitation staff 

of six northern PRCs. The first week of training 

focused on social orientation training activities. 

Participants included DOLISA social workers, 

CBR workers, Disabled Persons Organization 

(DPO) workers and medical insurance office 

staff. The training allowed for the presentation 

and exchange information regarding SCI tools 

and counseling. 

The decentralization of SCI care and follow-up 

activities for the patients in the provinces began 

with 68 SCI patients from Bac Giang and Thanh 

Hoa centres treated in Bach Mai Unit this year 

(of a total of 207 admitted). This figure did not 

include the number of patients admitted within 

Bac Giang and Thanh Hoa without going through 

the Bach Mai center. This indicates clearly that 

the project extension in the Northern provinces 

is needed to relieve the capacity at Bach Mai. 

Trung tâm PHCN Bv Bạch Mai dưới sự hỗ trợ chuyên 
môn của 8 nhân viên nòng cốt thuộc trung tâm đảm 
nhận. Các nhân viên này đã hoàn thành tốt vai trò 
chuyển giao kỹ thuật cho 36 học viên đến từ 6 bệnh 
viện tỉnh thuộc khu vực miền Bắc. Bên cạnh chuyên 
ngành PHCN, các nhân viên y tế thuộc 6 tỉnh này 
cũng nhận được một khóa tập huấn ngắn trong 5 
ngày về các kiến thức tổng quan liên quan đến tư 
vấn và cung cấp các thông tin về các dịch vụ hỗ trợ 
tâm lý- xã hội cho các bệnh nhân liệt tủy. Cùng với 
các nhân viên y tế còn có sự tham gia của các nhân 
viên làm công tác PHCN dựa vào cộng đồng cũng 
như các cán bộ làm công tác xã hội tại Sở lao động 
thương binh xã hội tại địa phương. Khóa tập huấn 
cũng đã giới thiệu các công cụ khảo sát như bảng 
câu hỏi khảo sát mức độ nghèo, khảo sát về nhu cầu 
của bệnh nhân liệt tủy. Bên cạnh đó các học viên 
cũng được giới thiệu về các nguồn thông tin về các 
chính sách hỗ trợ cho người bị liệt tủy. 
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thăm của Ông Philippe Delescaille- Chủ tịch HIB vào 
tháng 10 và Ông Pierre Delandmeter vào tháng 11 
năm 2010 cho thấy Dự án đã được quan tâm và chú 
ý không chỉ đối với các cơ quan chủ quản mà còn với 
nhà tài trợ cũng như các đối tác quốc tế bên ngoài. 

Thuận lợi và khó khăn\

Hệ thống dữ liệu thu thập từ bệnh viện Bạch Mai 
cho thấy có nhiều nguyên nhân gây tổn thương tủy 
sống ở Việt Nam mà thường việc phòng ngừa những 
nguyên nhân này đôi khi đã bỏ qua hoặc xem nhẹ. 
Kết quả phỏng vấn cho thấy hầu hết các tai nạn giao 
thông, té ngả từ trên cao trong lúc làm việc hoặc tai 

HI Presidents of both the Belgian and Grand 

Duchy of Luxemburg sections visited the  project 

in Bach Mai as well as in Bac Giang. The visit 

of President Philippe Delescaille (HIB) in Octo-

ber and President Pierre Delandmeter (HIL) in 

November 2010 showed that the project has  

attracted, not only the attention of the local  

authorities and partners, but also of the donor 

and other international sectors. 

 

Advantages and Challenges 

The systematic data gathering in Bach Mai shows 

us that severe spinal injuries in Vietnam have many 

underlying causes which are often ignored or con-

Trong năm qua trên tổng số bệnh nhân điều trị tại 
Trung tâm PHCN bệnh viện Bạch Mai (207) đến từ các 
tỉnh trong khu vực miền Bắc, trung tâm đã chuyển 
68 bệnh nhân liệt tủy về cho đơn vị PHCN TTTS tại 
Bắc Giang và Thanh Hóa. Con số này chưa tính đến 
các bệnh nhân nhập viện trực tiếp tại Bắc Giang và 
Thanh Hóa cũng như các vùng lân cận. Điều này cho 
thấy Dự án đáp ứng được nhu cầu giảm tải lượng 
bệnh nhân tại trung tâm PHCN Bv Bạch Mai. 

Trong năm qua, Trung tâm PHCN Bệnh viện Bạch Mai 
và Đơn vị PHCN TTTS thuộc bệnh viện ĐD-PHCN Bắc 
Giang cũng đã được vinh dự đón tiếp đại diện của cả 
hai tổ chức Handicap International Bỉ (HIB) và Handi-
cap International Luxembourg (HIL). Hai cuộc viếng 

Number of SCI patients broken down by gender

51

243

Female

Male

Tổng số  bệnh nhân phân bổ theo giới tính

51

243

Nữ

Nam

Number of SCI patients broken down by age

4%

96%

Younger than 18

Older than 18 

ẻ ơ
ớ ơ

4%

96%

Tổng số  bệnh nhân phân bổ  theo tuổi 

Trẻ hơn 18 

Lớn hơn 18 

sidered unimportant. An analysis of victims’ profiles 

show that young male workers, with low education 

living in rural areas, have a higher risk of severe inju-

ries than their better educated urban counterparts, 

and the former are also less protected socially in the 

case of an accident. In 2010, construction accidents, 

more often involving this population, became more 

frequent than traffic accidents. Additionally, it was 

found that traffic accidents, falls at home, and work 

related accidents have a common factor in that up 

to 10 % of the cases involved alcohol consumption. 

During this past year HI project team members 

contributed to other intervention fields within HI 
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Vietnam and abroad including: National Health 

planning seminars with Health Partnership Group 

(HPG), a fundraising gala evening in Hanoi, and 

the provision of support to post-natural disaster 

projects such as Typhoon Ketsana in Da Nang 

city, and the earthquakes in China and Haiti  

under cooperation with HI - Haiti and HI - China. 

Research outcomes from project activities have 

been presented at both national and interna-

tional conferences, including ISCOS/ASCON in 

nạn trong nhà đều có chung một yếu tố thường thấy 
đó là sự tham gia của việc uống rượu. Bảng phân 
tích dữ liệu cho thấy phần lớn những công nhân trẻ, 
nam giới trình độ học vấn thấp sống ở nông thôn 
thường gặp phải tai nạn nhiều hơn lực lượng công 
nhân lao động trẻ nhưng có trình độ học vấn cao và 
sống ở thành thị. Tuy nhiên số liệu cho thấy hầu hết 
những trường hợp tai nạn về sau này có những bảo 
đảm tốt hơn những người bị tai nạn một vài năm 
trước đây. Trong năm 2010 tỷ lệ người bị tai nạn lao 
động nhiều hơn tai nạn giao thông. 

54

65

38 34
28 25

50

1

Provinces

Number of SCI patients broken down by northern provinces

Ha Noi

Thanh Hoa coverage area

Bac Giang coverage area

Thanh Hoa province

Bac Giang province

Da Nang province

Other provinces in the North

Number of SCI patients broken down by occupational status

22%

41% 37% Self-employment

Paid-employment

Others

22%

41% 37%

Tổng số  bệnh nhân phân bổ  theo tình trạng nghề nghiệp

Làm chủ

Làm thuê
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Các tỉnh khu v ự c m iền Bắc

Tổng số  bệnh nhân phân bổ theo các t ỉnh khu vực m iền Bắc

Thủ đô Hà Nội

Các tỉnh lân cận Thanh H óa

Các tỉnh lân cận Bắc Giang

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Bắc Giang

Thành phố Đà Nẵng

Các tỉnh khác thuộc khu vực
miền Bắc
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Những kết quả nghiên cứu từ dự án đã được trình bày 
và chia sẽ tại các hội nghị trong và ngoài nước như 
Hội nghị ISCOS (Hiệp hội tủy sống thế giới) và ASCoN 
(Hiệp hội tủy sống Châu Á) được tố chức tại New Delhi 
tháng 11 năm 2010 hoặc Khoá tập huấn về Thiết kế các 
chương trình thu thập dữ liệu nguồn tại Dakar – Sen-
egal. Bên cạnh đó những số liệu thu thập và kết quả 
phân tích cũng được đăng ở một số tạp chí quốc tế. 

Bên cạnh những thuận lợi, dự án cũng có những khó 
khăn thử thách trong giai đoạn tiếp theo đó là việc 
khảo sát và thu thập các thông tin để xác định các 
bệnh nhân liệt tủy nghèo đáp ứng tiêu chí hỗ trợ. 
Làm thế nào để giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo khổ 
và hòa nhập trở lại với xã hội sau biến cố tai nạn. 

Đội ngũ nhân viên dự án cũng đã làm việc và cùng 
chia sẽ tố chức một số các hoạt động khác nằm ngoài 
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chương trình dự án trong và ngoài nước như Hội thảo 
Kế hoạch phát triển và định hướng cho ngành y tế tham 
gia các chương trình quốc gia (HPG) và hoạt động gây 
quỹ tại khách sạn Melia- Hà Nội, hỗ trợ các hoạt động 
trợ giúp các nạn nhân sau thiên tai như Ketsana tại miền 
Trung, động đất tại Trung Quốc và Haiti cùng với sự phối 
hợp của tổ chức HI tại Trung Quốc và Haiti. 

Chân dung người thụ hưởng

Anh Chiến đã gặp tai nạn giao thông cách đây 3 tháng 
và bị tổn thương tủy cổ. Anh không thể cử động tay 
chân và hoàn toàn phụ thuộc vào vợ trong tất cả sinh 
hoạt hàng ngày. Tai nạn đã xảy đến vô cùng đột ngột 
và thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên và hạnh 
phúc mà anh đang có, gia đình và là cha của đứa con 
trai 3 tuổi. Anh và vợ có công việc ổn định trong một 
nhà máy sản xuất. Tất cả dường như đã rất hạnh phúc 
trong gia đình nhỏ của anh. Mặc dù anh đã nhập viện 
và được phẫu thuật cứu chữa nhưng điều này vẫn 
không nói lên những tiến triển tốt hơn cho anh với 
mức độ tổn thương nặng nề của anh. 

Number of SCI patients broken down by causes of accident

18%

37%

45%

Traffic accident

Falling from work and domestic

Others

18%

37%

45%

Tổng số  bệnh nhân phân bổ theo nguyên nhân tai nạn 

Tai nạn giao thông

Ngã cao: nơ i làm việc và ở  nhà

Khác
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New Delhi in November 2010 and a technical 

seminar on database design in Dakar, Senegal. 

Research findings have also been published in 

international journals. 

A main challenge to address for the next year 

will be to obtain information from SCI patients 

about their backgrounds in order to determine 

which areas of their lives are the most vulner-

able and how to best keep them out of the vi-

cious cycle of poverty and isolation after their 

accidents. 

Testimony

Mr. Than Van Chien had a motorcycle accident 

three months ago that left him with a spine  

injury near his neck. He cannot move his arms 

or legs and is dependent on his wife for all of 

his daily care. As a married, father of a 3-year-

old son, with a stable job in a factory with his 

wife, this accident came in very brutal way into 
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Khi được phỏng vấn trong chuyến viếng thăm bệnh 
nhân tại nhà vừa qua, vợ anh đã bày tỏ hoàn cảnh 
khó khăn của gia đình. Anh không có bảo hiểm y tế 
để tiếp tục chương trình điều trị, chị phải nghỉ làm 
hoàn toàn để chăm sóc cho anh và đứa con nhỏ 3 
tuổi. Trong thời gian sắp tới gia đình anh hoàn toàn 
bế tắc vì vợ anh không thể đi làm vì phải chăm sóc 
cho chồng và con. Cho đến nay chị và anh vẫn chưa 
nhận được sự hỗ trợ nào đáng kể từ các chương trình 
phúc lợi xã hội hoặc chính sách bảo hiểm xã hội nào 
để có thể giúp anh vượt qua giai đoạn này. Ý tưởng 
thuê người chăm sóc cho anh tại viện cho đến khi 
sức khỏe anh có thêm những tiến triển để anh có 
thể tự chăm sóc bản thân hoặc trông chừng một 
phần cho đứa con nhỏ để vợ anh có thể giữ được 
việc làm được xem là một giải pháp khả thi. Việc này 
sẽ giúp vợ anh có thêm thời gian thích nghi với hoàn 
cảnh và dần dần đối phó với biến cố của gia đình 
và vượt qua khó khăn để cùng anh nuôi đứa con 
trưởng thành. Chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân 
nghèo của Dự án phối hợp cùng với sự hỗ trợ từ phía 
Bệnh viện ĐD- PHCN Bắc Giang sẽ tiếp cận và giúp 
đỡ bệnh nhân trong thời gian gần đây.

his promising life. While he had access to neces-

sary care at the onset of the injury, planning for 

his long-term needs was much more difficult. 

During a home visit in Bac Giang Province, his 

wife expressed her concern about their situa-

tion, in which they had no insurance, a young 

child to take care of, and no real long-term solu-

tion of how she would take care of her husband 

while working fulltime as the, now primary, 

breadwinner for the family. The social security 

system could not find a solution to overcome 

these difficulties, but proposed finding a tem-

porary caretaker to accompany her husband to 

the hospital so she could combine her job and 

child care duties. She could also use a break in 

order to plan the long term future of taking care 

of her husband and raising their child together. 

Thanks to the home follow up program, a plan 

of individual support is being built up for Than 

Van Chien through cooperation with Bac Giang 

rehabilitation hospital. 
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Achievements

The project began in 2006 and since that time its 

achievements are evident in the positive impact 

and changes in the lives of recipient SCI patients. 

Over the past several years, the Equity Fund (EF) 

has mainly provided support for low-income SCI 

patients in the form of health insurance cover-

age and items to meet basic daily needs, such as 

food and wheelchairs. However, because 80% of 

Vietnamese citizens are now covered by low-cost 

government issued health insurance, it is now a 

critical time to review the role of the EF project 

within the development of SCI care in Vietnam. 

Kết Quả Đạt Được

Dự án triển khai từ năm 2006 và cho đến nay những 
thành quả đạt được từ dự án đã cho thấy nhiều ảnh 
hưởng và thay đổi trên cuộc đời của các đối tượng 
thụ hưởng. Các hoạt động hỗ trợ từ Quỹ công bằng 
chủ yếu là việc mua bảo hiểm y tế hoặc chi trả tiền 
viện phí điều trị của các bệnh nhân. Ngoài ra còn có 
các nhu cầu rất cơ bản như hỗ trợ tiền ăn hoặc xe 
lăn để bệnh nhân có thể tham gia chương trình điều 
trị. Tuy nhiên đã đến lúc Quỹ Công Bằng cần phải 
được xem xét lại vai trò và mục tiêu của Dự án khi 
mà gần như 80% dân số Việt Nam hiện nay đã được 
chính phủ và nhà nước Việt Nam có chính sách hỗ 

Project Title:

Equity Fund

Duration: 2006 – 2011 

Donors: 

Province of Limburg•

ANOVA•

British Business Group Vietnam•

Fundraiser Event “TO WALK AGAIN”•

Partners: 

Phu Yen Rehabilitation Hospital•

Danang Rehabilitation Hospital•

Khanh Hoa Rehabilitation Hospital •

Objectives: To help poor patients with 

Spinal Cord Injuries (SCI) gain better 

access to medical care and to provide 

them with social orientation services 

adapted to their specific injury and eco-

nomic situation. 

Dự Án:

Quỹ Công Bằng

Thời gian thực hiện: 2006 – 2011 

Nhà tài trợ: 

Tỉnh Limburg• 

ANOVA• 

British Business Group Vietnam• 

Fundraiser Event “TO WALK AGAIN“ • 

Đối tác: 
Bệnh viện ĐD-PHCN Phú Yên, • 

Bệnh viện ĐD-PHCN Đà Nẵng• 

Bệnh viện ĐD-PHCN Khánh Hòa• 

Mục tiêu: Dự án xây dựng với mục tiêu giúp 
đỡ bệnh nhân liệt tủy nghèo có cơ hội điều 
trị cũng như được cung cấp những thông 
tin tư vấn về các dịch vụ xã hội nhằm giúp 
họ dần thích nghị với điều kiện sức khỏe và 
kinh tế sau tai nạn.
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Throughout SCI patient assessments and surveys 

carried out in communities, social orientation  

activities, and the provision of social information 

packages (which include support services to PWDs 

based on the Law for PWDs issued in Vietnam), 

we have seen more positive developments in the 

list of items covered by Health insurance for SCI 

patients. This situation has led to diversification 

of the support from the payment of medical fees 

to financial support issues that the families and 

patients face after the injury, including social inte-

gration, job orientation and job opportunities. 

Cooperation with concerned hospitals and local 

authorities has also lead to a better understanding of 

the long-term needs of patients and their families, as 

well as the ability to adjust support, where possible, 

to meet the needs of each individual patient. The 

services and support that have been provided 

cover medical fees and the purchase of adapted 

wheelchairs, environmental adjustments, technical 

aids, and long-term insurance for follow-up care. 

A three-day seminar, jointly supported and  

organised by the Equity Fund and SCI Extension 

 Projects, gathered a range of professionals, includ-

ing social workers from MOLISA, peer counsellors, 

health insurance administrators, Community-Based 

Rehabilitation (CBR) volunteers and Vietnamese 

Disabled Organisations interested in improving 

care for SCI patients. Participants were selected 

for their involvement in the care and follow-up of 

persons with SCI during their admission as well 

as upon their return and integration back into the 

community. These “social agents” have the poten-

tial to ensure comprehensive follow-up for patients 

once they are discharged from the rehabilitation 

center. The project activities focused on training 

participants to better meet the needs of persons 

living with SCI and to adjust their services to better 

address the long-term needs of SCI patients. 

The realities of life with an SCI injury were high-

lighted at a fundraising event under the auspices 

of the Ambassador of Belgium on March 03, 2010 

at the Melia Hotel. More than 300 guests, includ-

ing members of disabled organisations,  members 

of the Vietnamese National Assembly, and  

expatriates of Hanoi and surrounding provinces, 

watched the documentary, “To Walk Again,” which 

relates the life of a Belgian Triathlon Athlete who 

overcame tremendous odds after a spinal cord in-

jury. Subtitled in Vietnamese, the movie has been  

distributed more widely in Vietnam since the event. 

trợ bảo hiểm nghèo cho tất cả các bệnh nhân để có 
thể chi trả những chi phí điều trị cơ bản nằm trong 
danh sách bảo hiểm. Thông qua các hoạt động khảo 
sát gần đây trong quá trình triển khai việc tư vấn và 
cung cấp thông tin về các dịch vụ xã hội bao gồm 
các chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật theo Luật 
cho người khuyết tật đã được ban hành ở Việt Nam 
cũng như các hoạt động hỗ trợ định hướng xã hội 
cho người bệnh và gia đình, dự án nhận thấy những 
hỗ trợ của Dự án cần chuyển sang các nhu cầu khác 
không chỉ dừng ở việc hỗ trợ chi phí điều trị mà là 
những vấn đề phát sinh trong quá trình hội nhập và 
quay trở lại làm một người có ích cho xã hội sau này 
như học nghề hoặc tìm kiếm việc làm.

Quá trình hợp tác với các bệnh viện có liện quan và 
chính quyền địa phương cũng đã giúp dự án hiểu 
nhiều hơn các nhu cầu về sau này của bệnh nhân và 
người nhà đồng thời thay đổi dần các nhu cầu (nếu 
có thể) của bệnh nhân tùy theo hoàn cảnh của họ. 
Một số các hỗ trợ cơ bản đã được triển khai trong 
quá trình thực hiện dự án gồm có các hoạt động như 
tài trợ xe lăn phù hợp, cải tạo môi trường thích nghi, 
dụng cụ trợ giúp và mua bảo hiểm y tế để giúp giảm 
tải chi phí điều trị.

Một đợt tập huấn 3 ngày được tổ chức bởi dự án Quỹ 
Công Bằng và dự án Khoa tổn thương tủy sống giai 
đoạn mở rộng đã thu hút được sự tham gia của các 
nhân viên xã hội đến từ Sở lao động TBXH, tư vấn viên 
đồng đẳng, nhân viên bảo hiểm y tế, các tình nguyên 
viên của chương trình phục hồi chức năng dựa vào 
cộng đồng và các tổ chức của người khuyết tật Việt 
Nam- những cán bộ thường xuyên gắn bó với công tác 
chăm sóc và theo dõi tiến trình phục hồi của người bị 
tổn thương tủy sống trong suốt thời gian điều trị cũng 
như khi họ trở lại và hòa nhập cộng đồng.

Những kỹ năng được đào tạo trong đợt tập huấn được 
dành cho những nhân viên xã hội, những người sẽ 
hoàn tất những bước còn lại cho bệnh nhân trong quá 
trình hoà nhập cộng đồng để đảm bảo tính chất PHCN 
toàn diện cho các bệnh nhân liệt tuỷ. Dự án hoạt động 
nhằm giúp các nhân viên y tế nhưng phụ trách mãng 
xã hội không chuyên hiểu rõ thêm các nhu cầu của 
người bệnh và hỗ trợ thêm cho họ những thông tin 
này trước khi xuất viện nhằm thích nghi với các nhu 
cầu trong giai đoạn hoà nhập về sau của bệnh nhân. 

Sự kiện gây quỹ dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Bỉ vào 
ngày 03/03/2010 tại Khách sạn Melia cũng nhận được 
nhiều sự chú ý đặc biệt. Hơn 300 khách mời bao gồm 
các hội viên của các tổ chức người khuyết tật, đặc biệt là 
sự có mặt của đại diện của Hội bảo trợ người khuyết tật 
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Advantages and Challenges

The activities and outcomes of the equity fund 

project have reached a turning point. They have 

led to a greater understanding of the need for 

 better social integration of SCI persons aside from 

coverage of their medical costs. As more SCI units 

became operational in the Northern part of the 

country, the information obtained in the four units 

in Southern Vietnam were supplemented with 

 examples of life experiences and best practices in 

a Vietnamese context applicable for the Northern 

part of the country. The tools developed by the 

project, such as the Poverty Assessment, Medical 

and Social Needs Assessment and the Quality of 

Life Surveys, have become standardized elements 

for planning long-term goals for patients and their 

families. The information that comes out of these 

tools also gives an overview of the impact SCI has 

on society beyond the physical and psychological 

consequences of the injury, such as impact on the 

families, lost income generation potential, and a 

loss of opportunities for the communities where 

the person has to live after his injury. 

As to the challenges that lie ahead, the informa-

tion gathered during the follow-up activities shows 

interesting links between cause of accident and 

each patient’s social and economic background. 

It also shows the economic cost of an injury, not 

only in terms of medical bills, but also in terms of 

lost income, the additional cost of in-home care, 

as well as the debt that is incurred by the use of 

emergency loans. Through its social orientation 

efforts, the Equity Fund Project only brushes the 

tip of this issue, unable to solve all the issues at 

stake; yet, it does help to reveal the importance 

of creating a social security system to meet the 

needs of severely injured people and help them to 

avoid falling into poverty. The equity fund  project 

implemented in the provincial centres, and the 

tools and know-how developed through this proj-

ect, has allowed it to be proposed as a model of 

intervention to address the issue of fair access to 

health care and poverty reduction.

Testimony 

Imagine you are a young man, full of energy, born 

in a modest working-class family; your livelihood 

depending on your physical strength to climb on 

roofs to repair them. Imagine that in your lei-

sure time your passion is sports, endurance and 

sometimes competition. No doubt that this situ-

ation applies to most young men in the world no 

và trẻ mồ côi Việt Nam Ông Nguyễn Đình Liêu (nguyên 
chủ tịch của Đại biểu quốc hội khoá 12), cá chuyên 
gia đại diện các tổ chức nước ngoài tại Hà Nội và tỉnh 
thành lân cận đã cùng tham gia sự kiện gây quỹ này 
qua việc công chiếu bộ phim tài liệu “To walk again”. Bộ 
phim kể về cuộc đời của vận động viên điền kinh người 
Bỉ đã vượt qua những mất mát lớn lao sau tai nạn gây 
tổn thương tủy sống để vươn lên số phận và đạt được 
thành công đáng khâm phục. Bộ phim đã được dịch 
phụ đề tiếng Việt và phát rộng rãi cho mọi người sau sự 
kiện này nhằm khích lệ và nâng cao tinh thần phấn đấu 
của người khuyết tật cho một tương lai tươi sáng hơn. 

Thuận lợi và Khó khăn

Hoạt động và kết quả của dự án Quỹ Công Bằng đã 
đi đến một bước ngoặt quan trọng. Bước ngoặt giúp 
chúng ta hiểu rõ hơn các nhu cầu về cuộc sống của 
người bệnh và quá trình phấn đấu hoà nhập tìm lại 
cuộc đời của họ chứ không chỉ đơn thuần dừng lại ở 
các nhu cầu chăm sóc và điều trị. Với sự mở rộng của 
các đơn vị PHCN Tuỷ sống ở khu vực miền Bắc thì bức 
tranh nhu cầu cũng như những kinh nghiệm đang 
thực hiện dang dỡ ở 4 Đơn vị PHCN Tuỷ sống trong 
khu vực miền Nam đã dần dần được hoàn thiện và rõ 
nét hơn. Những kinh nghiệm thực tế tìm thấy trong 
từng mảnh đời của người khuyết tật được tìm hiểu kỹ 
hơn và từ đó có những nhu cầu được xác định thích 
hợp hơn với bối cảnh đất nước Việt Nam cũng như tính 
khả thi trong việc nhân rộng những hoạt động này ở 
các tỉnh khu vực miền Bắc. 

Các Bảng câu hỏi khảo sát mức độ nghèo, khảo sát 
các nhu cầu điều trị và nhu cầu xã hội cũng như chất 
lượng sống đã được xây dựng trong thời gian triển 
khai dự án trở thành những yếu tố cơ bản nhằm cung 
cấp những thông tin cần thiết cho việc xây dựng các 
mục tiêu PHCN lâu dài cho bệnh nhân và gia đình. Các 
thông tin khảo sát cũng đem đến cái nhìn tổng quát 
về những tác động xã hội của những người khuyết tật 
do tổn thương tuỷ sống gây nên, nhìn thấy những hậu 
quả do chấn thương gây ra trên thể chất và tinh thần 
của người bị nạn cũng như gia đình, gây ra tình trạng 
nghèo khánh kiệt kinh tế do mất thu nhập, người bị 
tổn thương không còn khả năng để cống hiến cho 
cộng đồng nơi gia đình và bản thân họ sinh sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được từ dự án còn có 
những thách thức vẫn còn chờ đón phía trước. Thông 
qua dự án, các thông tin phản hồi cho thấy tai nạn 
không chỉ đơn thuần gây thương tật cho nạn nhân 
mà có thể thay đổi toàn bộ hoàn cảnh kinh tế gia đình 
người bệnh. Bên cạnh chi phí điều trị tại viện, người 
nhà còn phải chịu gánh nặng kinh tế do nhu cầu điều 
trị tại nhà, nảy sinh các khoản nợ do nhu cầu điều trị 
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matter where they live and what their cultural 

background. If a severe accident  happens to you 

suddenly, leaving you paralysed for the rest of 

your life, it would be a real tragedy for you, your 

friends, and your family. Your dreams, plans and 

expectations would fall apart soon after wards. 

Situations like this happen every day somewhere 

in the world. 

Mr. Marc Herremans, Belgian top tri-athlete, 

 suff ered a SCI during a fall from his bicycle while 

training for a competition. In the aftermath of his 

injury, he decided, against all odds, to become a 

tri-athlete again as a wheelchair user. Most of his 

friends were in disbelief, but by discovering the 

life of other persons with disabilities he looked up 

to and investing himself in making sports more 

 accessible for persons with disabilities, he became 

an example for others around the world. His life is 

related in the documentary movie, “To Walk Again,” 

and his story shows that although he accepts his 

limitations, his main message to others is to never 

give up. The fi lm was presented in Hanoi for a Viet-

namese audience, as well as projected in diff erent 

rehabilitation hospitals in Vietnam for SCI patients. 

The fi lm was part of HI awareness raising activi-

ties that present the life stories of real people with 

disabilities in order to show audiences how to face 

a new life after injury. It is a universal story and 

many SCI patients in Vietnam also do also their 

part to show others to “Never Give Up!”

 

Mrs. Nguyen Thi Nu

Mrs. Nguyen Thi Nu, born in 1970, is married 

with a 4-year-old daughter in Xuan Lanh-Dong, 

Xuan District, Phu Yen Province. Both of her legs 

were weakened due to tumor-induced spinal 

cord compres sion. She uses a walker to walk 

to the bathroom for her personal hygiene, but 

because there are steps and the room is narrow, she 

could not manage to get inside well, or turn, once, 

inside to take a shower. Due to the inaccessibility 

of her home, she had to depend on her mother to 

tend to her personal hygiene in bed. She wanted 

to commit suicide because her husband left her 

and she did not want to continue to be a burden 

for her mother. Yet, thanks to Equity Fund support, 

she can now take care of herself and feels much 

better. The toilet in her house was renovated and 

is more accessible. She went back to her job as a 

tailor, and can make money and take care of her 

daughter. She has overcome her depression and is 

now very happy. 

trong gia đoạn cấp (phẫu thuật) mà người thân phải 
đi vay mượn những người xung quanh. Dự án Quỹ 
công bằng và chương trình định hướng xã hội mới chỉ 
nêu mà chưa giải quyết được những vấn đề được nêu. 
Tuy nhiên, dự án cũng đã giúp chỉ ra sự cần thiết phải 
thiết lập hệ thống an sinh xã hội nhằm đáp ứng các 
nhu cầu của những người bị tổn thương nặng và tránh 
để họ rơi vào tình trạng đói nghèo. Hoạt động dự án 
Quỹ công bằng tại các bệnh viện tuyến tỉnh cùng với 
những công cụ và kinh nghiệm được đúc kết từ dự án 
đã cho phép việc đề xuất cũng như đưa ra một phương 
thức can thiệp nhằm giải quyết nhu cầu tiếp cận chăm 
sóc y tế và xoá đói giảm nghèo. 

Chân dung người thụ hưởng

Chị Nguyễn Thị Nữ 
Sinh năm 1970, đã kết hôn và có một con gái 4 tuổi. 
Chị sống ở xã Xuân Lãnh, huyện Đông Xuân tỉnh Phú 
Yên. Chị bị yếu hai chân do chèn ép tuỷ do u tuỷ sống. 
Chi có thể tự chăm sóc bản thân cũng như vệ sinh cá 
nhân nhưng vì không thể dịch chuyển vào trong nhà 
vệ sinh do các bậc thềm và chật hẹp nên chị đành phụ 
thuộc vào sự săn sóc của mẹ già. Chị thường đi vệ sinh 
tại giường. Chị đã nhiều lần muốn tự vẫn vì một phần 
bị chồng bỏ, phần khác không muốn làm gánh nặng 
cho mẹ già. Nhờ vào sự hỗ trợ của quỹ Công Bằng, nhà 
vệ sinh trong nhà chị đã được sữa chữa cho thích nghi 
với việc dịch chuyển đi lại. Chị đã có thể ra tự cống vệ 
sinh và chăm sóc cho bản thân. Từ đó chị có thể quay 
lại làm nghề cắt may và kiếm tiền nuôi con. Chị bây 
giờ đã cảm thấy rất vui và không còn tuyệt vọng như 
trước. Số điện thoại liên lạc 0166 2392 416.
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Mr. Nguyen Van Day

Mr. Nguyen Van Day, born in 1977, is married with 

a 6-year-old son, in Xuan Phu Village, Long Binh 

District, Long Binh, Phu Yen Province. He is now 

paraplegic due to an operation resulting from a traf-

fic accident. Although he has very good function of 

his upper limbs, because he lives in a  rural area, it 

is difficult from him to get around in a wheelchair, 

limiting his ability to help his family with daily  

activities. Thanks to support of the Equity Fund, 

he received a Rough Rider Wheelchair produced by 

Kien Tuong Company. He has now become more 

active and can do housework, yard work, tend to 

the chickens, as well as other household duties 

for his wife. He can also take care of his son and 

manage his family while his wife works. He is very 

happy because now he can help his family.

Anh Nguyễn Văn Đẫy

Sinh năm 1977. Địa chỉ Xuan Phu-Long Binh- Sông 
Cầu tỉnh Phú Yên. Anh bị tai nạn giao thông và sau khi 
được phẫu thuật anh đã bị liệt hai chi dưới. Mặc dù hai 
chi trên còn rất mạnh khoẻ nhưng vì anh dùng xe lăn 
không thích hợp nên rất hạn chế việc đi lại của anh. Xe 
lăn quá lớn với kích thước của anh cũng như không 
thể di chuyển ở các địa hình gồ ghề như ở vùng nông 
thôn. Vị sự hạn chế của xe lăn mà anh đã không thể 
tự lập được nhiều cũng như phụ giúp gia đình. Nhờ 
vào chương trình hỗ trợ của Quỹ công bằng, anh đã 
nhận được một chiếc xe lăn mới có tên gọi Xe lăn địa 
hình sản xuất bởi công ty Kiến Tường. Với chiếc xe lăn 
năng động này anh đã có thể di chuyển trong nhà và 
phụ giúp vợ các công việc nội trợ, cho gà ăn hoặc cắt 
cỏ xung quanh nhà. Anh đã có thể chăm sóc con trai 
và quán xuyến công việc nhà trong lúc vợ đi làm. Anh 
cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có thể phụ giúp gia đình. 
Số điện thoại liên lạc của anh là 01695402519.
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Project Title:

Humanitarian assistance 

for people living with spi-

nal cord Injury and their 

care system in the after-

math of typhoon Ketsana. 

Duration: 05/10/2009 – 15/03/2010

Donors:

 Ministry of Foreign Aff airs of Grand •

Duchy of Luxemburg

Belgian Technical Cooperation. •

Partners: Danang Provincial Rehabilita-

tion Hospital 

Objectives: 

To provide support for patients with 

 Spinal Cord Injury aff ected by a natural 

disaster in their communities and pro-

mote awareness of disaster risk reduc-

tion for persons living with disabilities.

Dự Án:

Dự án tài trợ nhân đạo cho 
người bị tổn thương tủy 
sống chịu thiệt hại sau bão 
Ketsana

Nhà tài trợ: 
 Bộ ngoại giao hợp tác và phát triển • 

Vương quốc Luxembourg
Ủy ban hợp tác kỹ thuật Bỉ• 

Đối tác: Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi 
Chức năng Đà Nẵng

Mục tiêu: 
Dự án được triển khai với mục tiêu hỗ trợ 
người bị tổn thương tủy sống tại khu vực 
chịu thiệt hại do bão gây ra đồng thời nâng 
cao nhận thức về giảm thiểu các nguy cơ 
mà thiên tai gây ra cho người khuyết tật.

Thời gian thực hiện: 05/10/2009 – 15/03/2010

Achievements

The core activities for this small project aimed at 

improving community support for persons living 

with SCI and their families. From a total of 98 

persons living with SCI in the area aff ected by the 

storm, 29 received temporary relief support in 

the form of a medical check up at the Provincial 

Rehabilitation Center. Sixty-nine persons living 

with SCI received a dedicated support package 

including additional basic supplies (food, blan-

Kết quả dự án 

Với mục tiêu hỗ trợ tại cộng đồng cho những người bị 
tổn thương tủy sống cũng như gia đình của họ- những 
người sống trong khu vực chịu thiệt hại do bão gây 
ra, dự án đã hỗ trợ được tổng số 98 người trong đó 29 
người đã được điều trị và kiểm tra sức khỏe tại Bệnh 
viện PHCN tỉnh, 69 người đã nhận được các gói hỗ trợ 
nhu yếu phẩm thiết yếu như thức ăn, chăn, đồ dùng vệ 
sinh cá nhân và một số thuốc điều trị liên quan đến các 
biến chứng do tổn thương tủy sống gây ra 
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kets, hygiene accessories, etc.) and some medical 

supplies related to their specific SCI complication. 

In relation to the impact the storm had on their en-

vironment, additional on-site assessments selected 

22 patients for house adjustments to make their 

home more wheelchair user-friendly and allow the 

person living with SCI more independence for daily 

living activities. It was also done to enhance the 

income generation ability of certain patients by en-

abling them to facilitate household chores or raise 

animals to supplement their incomes.

Subsequent quality of life surveys showed that their 

main concern after the onset of the storm was eco-

nomic and the fear that their family members could 

not cope with the burden of disability in addition to 

the effects the storm had on their livelihoods. The 

combination of individual support, medical surveil-

lance and check-ups, and selected home adjust-

ments for increasing independence had a positive 

effect on families in the post disaster period. Thanks 

to the coordinating efforts of the Danang Rehabili-

tation center and the dedicated involve ment of the 

local health staff, this project is a good example of 

best practices to cope with effects of natural disas-

ters on vulnerable populations. 

Advantages and Challenges

The experience collected throughout this project 

has enabled us to have a better understanding of 

the needs of vulnerable persons living with SCI 

 during natural disasters. Several presentations were 

held during workshops and coordination meetings 

of the Disaster Management Working group at the 

NGO forum in Hanoi. Monthly participation in this 

forum provides very good insight on how disaster 

risk reduction should be better mainstreamed in 

projects for persons with disabilities. Information 

and resources from this activity are being distribu-

ted within the Handicap International Network for 

a regional look at new project interventions. 

The main challenge for intervention in this type of 

situation is the coordination of all actors  involved 

to avoid overlap of activities and objectives.  

Persons with disabilities do not always receive  

sufficient attention during natural disasters and 

are easily forgotten when the emergency phase is 

over. This project intervention has been very useful 

for HI’s work in this area. 

Liên quan đến những thiệt hại mà bão gây ra ảnh 
hưởng đến điều kiện sinh hoạt của người bị tổn thương 
tủy sống tại nhà, 22 người đã nhận được gói hỗ trợ cải 
tạo môi trường thích nghi phù hợp cho người sử dụng 
xe lăn đồng thời giúp họ độc lập hơn trong các sinh 
hoạt hàng ngày. Cũng nhờ vào sự cải thiện này đã giúp 
không ít người bị khuyết tật có thể tham gia làm việc 
để nâng cao thu nhập hỗ trợ kinh tế gia đình ví dụ như 
bằng việc chăn nuôi gia cầm tại nhà. 
Khảo sát về chất lượng sống sau đó cho thấy mối quan 
tâm chính của người bị tổn thương tủy sống là nhu 
cầu kinh tế bởi họ lo sợ rằng gia đình cùng một lúc sẽ 
không có điều kiện để trang trải những gánh nặng do 
những khiếm khuyết mà tai nạn đưa đến cho họ cộng 
với những thiệt hại mà cơn bão gây ra cho cả gia đình. 
Việc kết hợp các gói hỗ trợ cá nhân, kiểm tra sức khoẻ 
và điều trị tại viện, cải tạo môi trường thích nghi giúp 
người khuyết tật có thể sống độc lập hơn là những 
đóng góp tích cực của dự án sau khi cơn bão qua đi. 
Nhờ có sự điều phối chặt chẽ của Bệnh viện ĐD-PHCN 
Đà Nẵng và sự tham gia tích cực của nhân viên bệnh 
viện mà dự án này có thể được coi như là một điển hình 
về cách thức hỗ trợ người khuyết tật sau thiên tai.

Thuận lợi và khó khăn 

Những kinh nghiệm có được từ dự án đã đem đến cái nhìn 
toàn diện hơn và hiểu biết thêm về các nhu cầu của người 
bị TTTS sau thiên tai. Trong các hội thảo cũng như họp 
nhóm giữa các tổ chức phi chính phủ làm việc trong lĩnh 
vực phòng ngừa và đối phó với thiên tai dự án cũng đã có 
những cơ hội trình bày và chia sẽ những kinh nghiệm thực 
tế được rút ra trong quá trình thực hiện. Việc tham gia diễn 
đàn định kỳ hàng tháng đã mang đến rất nhiều thông tin 
hữu ích cho việc tìm ra những giải pháp trong việc làm 
thế nào để đưa vào dự án các chương trình phòng ngừa 
và đối phó với thiên tai dành cho người khuyết tật. Các 
nguồn thông tin từ dự án được báo cáo và xem xét trong 
nội bộ tổ chức Handicap International nhằm hướng đến 
việc phát triển một dự án mới trong khu vực. 
Những thách thức chủ yếu ở dự án trong lĩnh vực này 
là đảm bảo sự điều phối chặt chẽ giữa các cơ quan đơn 
vị đang cùng tham gia để tránh sự trùng lấp các hoạt 
động và mục tiêu. Khi thiên tai xảy ra thì người khuyết 
tật không phải lúc nào cũng được quan tâm và họ rất 
dễ bị lãng quên khi các công việc cứu trợ đã thực hiện 
xong. Đây là một dự án mang tính thí điểm đã để lại 
rất nhiều kinh nghiệm hữu ích cho Handicap Interna-
tional trong lĩnh vực mới này. 

 

LABORIE
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Project Title:

Congenital Differences

Duration: 2008 – 2013

Donors: 

 Belgium Directorate-General for  •

Development

 Association des Francophones  •

du Vietnam

Children For a Better World•

Mulva Family•

Storz Cie•

Partners: 

 Hue College of Medicine and  •

Pharmacy

 Office of Genetic Counseling and  •

Disabled Children (OGCDC)

 Thua Thien Hue’s Provincial Health •

Service

Objectives: To reduce the rate of dis-

ability in children 0 to 5 years and re-

sulting disabilities 

Dự Án:

Khác Biệt Bẩm Sinh

Thời gian thực hiện: 2008 - 2013

Nhà tài trợ: 

 Ủy ban Hợp tác Phát triển Bỉ (DGD)• 

 Association des Francophones du • 

 Vietnam (AFV)
Children For a Better World• 

Mulva Family• 

Storz Cie• 

Đối tác: 

 Văn phòng Tư vấn di truyền và Hỗ trợ trẻ • 

khuyết tật (OGCDC), Trường Đại học Y 
Dược Huế
Sở Y Tế Thừa Thiên Huế• 

 

Mục tiêu: Giảm tỉ lệ khuyết tật của trẻ từ 0 
đến 5 tuổi và những ảnh hưởng do khuyết 
tật mang lại.
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Achievements

2010 was a successful year for the Congenital  

Differences Project. Based on the pilot efforts 

in Nam Dong district, trainings for local health  

workers and residents were successfully imple-

mented at the district level. 

An information campaign on the importance of 

folic acid for preventing neuro-tube defects was 

launched throughout the province. The campaign 

utilized different channels of communication in-

cluding folic acid training for 776 local health staff, 

Kết quả dự án
Năm 2010 là năm thành công của dự án trong việc triển 
khai các hoạt động tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở và 
người dân địa phương tại cấp huyện, dựa trên những 
kinh nghiệm rút ra từ huyện thí điểm Nam Đông.

Về dự phòng khuyết tật bẩm sinh, dự án tiếp tục tổ 
chức truyền thông về acid folic qua các kênh truyền 
thông cho toàn tỉnh; tập huấn cho 776 cán bộ y tế 
cơ sở và 14.010 phụ nữ tham dự họp thôn về folic 
acid để dự phòng khuyết tật ống thần kinh. Tài liệu, 
tờ rơi và áp phích về acid folic cũng như viên thuốc 

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL

village meetings for 14,010 local women, and the 

distribution of booklets, leaflets, posters and sam-

ple tablets. In addition, 27 head doctors of health 

stations in Hue were trained on the  Congenital 

Rubella Syndrome and the each health station  

received corresponding education materials. 

Activities surrounding early detection, includ-

ed trainings focused on detection of disabili-

ties before birth, at birth and after birth. Train-

ings on prenatal ultrasound scan and diagnosis 

from basic to advanced were delivered by Fetal 

 Foundation Medicine. Participants included ul-

mẫu acid folic được cung cấp cho người dân. Ngoài 
ra, 27 bác sĩ trưởng trạm y tế trên địa bàn thành phố 
đã được tập huấn về Hội chứng Rubella bẩm sinh và 
tài liệu truyền thông cho các trạm y tế, trung tâm y tế 
cũng đã được cung cấp. 

Về phát hiện sớm dị tật bẩm sinh, nội dung tập huấn 
tập trung vào việc phát hiện sớm trước sinh, lúc sinh 
và sau sinh. Các khóa tập huấn về siêu âm sàng lọc 
và chẩn đoán trước sinh cơ bản và nâng cao do Tổ 
chức Fetal Medicine giảng dạy cho các bác sĩ siêu 
âm, sản khoa của trường Đại học Y Dược Huế, 09 
huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
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trasound doctors and obstetricians of the Hue 

 College of  Medicine and Pharmacy, and nine dis-

trict hospitals of Thua Thien Hue Province. Train-

ings were also conducted on the topics of oc-

cupational therapy, assessment and intervention 

planning for 17 physical therapists and special 

education teachers. Additionally, 1,193 (100%) 

village health workers were trained on early de-

tection of common congenital differences and 

9,180 residents attended a village meeting on 

this topic.

Project research included a training and study tour 

on the newborn screening system at KK hospital, 

Singapore. After the study tour, a unit for newborn 

screening, early detection at birth was established 

for babies born at Hue University Hospital. 

Additionally, 150 children with disabilities in A Luoi 

district were examined, and data from their records 

is being utilized to help with early intervention. 

To benefit children currently living with disabili-

ties, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 

machines were provided for the pediatric depart-

ment of Hue University Hospital and Nam Dong 

Hospital to care for premature babies. Fifteen pa-

tients with hydrocephalus and spina bifida ben-

efited from Endoscopic Third Ventriculostomy 

techniques at Hue Central Hospital, including six 

patients who were provided with transportation 

and a food allowance during their hospitalization 

period. Additionally, 200 children with disabili-

ties attended the Disability Days. Conference on  

prevention, early detection and treatment of hydro-

cephalus and spina bifida to share their experiences 

đã được thực hiện. Tập huấn về hoạt động trị liệu, 
đánh giá trẻ và lập kế hoạch can thiệp cho 17 học 
viên là kỹ thuật viên và giáo viên giáo dục đặc biệt. 
Ngoài ra, có khoảng 1.193 (100%) y tế thôn bản đã 
được tập huấn về phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh 
phổ biến và 9.180 người dân đã tham gia các buổi 
họp thôn về nội dung này.

Dự án đã tổ chức chuyến tham quan học tập về hệ 
thống sàng lọc sơ sinh tại bệnh viện KK, Singapore 
với mục đích thiết lập Đơn vị tầm soát dị tật bẩm 
sinh nhằm sàng lọc, phát hiện sớm cho những trẻ 
sinh tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. 

Ngoài ra, 150 trẻ khuyết tật tại huyện A Lưới đã được 
khám sàng lọc nhằm can thiệp sớm đối với những 
trường hợp cần chữa trị. 

Để giúp những bệnh nhi điều trị tại bệnh viện, dự 
án cung cấp trang thiết bị máy trợ thở CPAP cho 
bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và huyện 
Nam Đông để chăm sóc những trẻ sinh non tại 
Khoa Nhi. Có 15 trẻ bị não úng thủy và nứt đốt 
sống đã được điều trị phẫu thuật nội soi não thất 
thứ III (ETV) tại Bệnh viện Trung Ương Huế trong 
đó 6 trẻ được dự án hỗ trợ chi phí đi lại và tiền ăn 
trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, dự 
án còn tổ chức ngày hội khuyết tật với trên 200 trẻ 
khuyết tật tham dự; tổ chức thành công Hội thảo 
về dự phòng, phát hiện và điều trị bệnh não úng 
thủy và nứt đốt sống với hàng trăm đại biểu tham 
dự trong và ngoài nước nhằm chia sẽ kiến thức và 
kinh nghiệm về dự phòng và phát hiện khuyết tật 
ống thần kinh. 

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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on prevention and early detection of neural tube de-

fects was successfully orga-nized, welcoming hun-

dred of participants from the whole country.

Advantages and Challenges

The strong cooperation between HI, Hue College 

of Medicine and Pharmacy, and Thua Thien Hue’s 

Provincial Health Service has provided a support  

network from the provincial level to the village lev-

el to carry out the project’s activities.

However, there are still difficulties needed to be ad-

dressed. 

The quality of some of the village meetings can be 

poor due to the lack of communication skills on the 

part of local health staff. Also, the design of educa-

tion materials needs to take into account the low 

education level of the target population as well as 

include guidance on care and follow-up measures 

for the children. Additionally, there is still a big gap 

between awareness and real behavior change, espe-

cially in terms of using folic acid before pregnancy.

Given these realities, some suggestions and  

recommendations for next period include: 

 Awareness raising campaigns should focus •
more on the message of pre-conception folic 

acid use utilizing different mass media chan-

nels (taking illiteracy into account), and involve 

more mass organizations such as Youth’s Union 

and Women’s Union, etc. to encourage more  

involvement.

 In order to be most effective, local health staff •
should receive a refresher course on training 

topics after six months.

Thuận lợi và khó khăn 
Yếu tố quyết định sự thành công của dự án trong 
năm qua là sự hợp tác chặt chẽ giữa Handicap In-
ternational, Trường Đại học Y Dược Huế và Sở Y Tế 
Thừa Thiên Huế, điều này tạo được sự hỗ trợ trong 
hệ thống làm việc từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, 
xã và thôn xóm trong việc thực hiện các hoạt động 
dự án.

Tuy nhiên, Dự án vẫn còn gặp một số khó khăn và 
thách thức. 
Chất lượng các buổi họp thôn cho người dân chưa 
được tốt do kỹ năng truyền thông hạn chế của một 
số cán bộ y tế. Sự khác biệt trình độ học vấn của 
người dân cũng ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận với 
các tài liệu truyền thông và lắng nghe chỉ dẫn của 
cán bộ y tế. Ngoài ra, vẫn còn khoảng cách lớn giữa 
nhận thức và thực hành, nhất là về việc sử dụng acid 
folic trước khi mang thai.

Vì vây, một số giải pháp và khuyến nghị cho thời 
gian tới bao gồm: 

Truyền thông, nâng cao nhận thức tập trung vào • 
thông điệp sử dụng folic acid trước khi mang 
thai, truyền thông qua nhiều kênh truyền hình, 
truyền thanh khác nhau (có tính đến đối tượng 
không biết chữ), truyền thông qua nhiều tổ chức 
quần chúng như Hội thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội 
Nông dân,… để vận động mọi người tham gia 
tích cực hơn.
Để đem lại hiệu quả cao trong chương trình tập • 
huấn, đặc biệt cho cán bộ y tế cơ sở cần được lặp 
lại ít nhất 06 tháng một lần.

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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Chân dung người thụ hưởng:
Bé Lê Thị Thu Mai 2 tuổi, sống tại Khu vực 6, tổ 21, 
phường Kim Long, thành phố Huế. Bé sinh ra trong 
một gia đình nghèo không có bố. Cả nhà bé sống 
trong một căn lều nhỏ khoảng chừng 10 m2 được cấp 
bởi chính quyền địa phương. Mẹ bé Mai làm nghề bán 
vé số, mỗi ngày kiếm được khoảng 20,000 đồng nhưng 
phải chu cấp cho hai người con.

Bé Mai bị bệnh não úng thủy và nứt đốt sống bẩm 
sinh, và cũng là một trong những bệnh nhân được 
điều trị thành công bằng phẫu thuật nội soi não thất 
thứ III (ETV) khi bé được 7 tháng tuổi. Cho đến bây 
giờ, bé vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Handicap 
International và bệnh viện cho việc theo dõi về quản 
lý bàng quang. 

Mẹ bé Mai nói rằng “Khi biết con mình bị bệnh não úng 
thủy và nứt đốt sống, gia đình tôi rất khó khăn, lo lắng 
và khủng hoảng nhưng tôi rất ngạc nhiên và cám ơn 
Tổ chức Handicap International đã đến và hỗ trợ cho 
con tôi tiền ăn và đi lại trong thời gian nằm viện cũng 
như những giúp đỡ sau này. Cám ơn Tổ chức Handicap 
International, gia đình tôi đã vượt qua được thời gian 
khó khăn và con của tôi đã được chữa trị”. 

Testimony: 

Le Thi Thu Mai is 2 years old, living in area 6, group 

21, Kim Long ward, Hue City. She was born into 

a poor family without the presence of her father. 

Mai’s family all live in a small tent provided by  

local authorities, measuring 10 square meters. 

Mai’s mother is a lottery ticket seller. She earns 

about 1 USD a day, but her income is not stable 

and she needs to raise two children. 

Mai suffered from hydrocephaly and spina bifida 

and was one of the hydrocephaly patients that 

were successfully treated with ETV technique when 

she was 7 months old. She is still receiving support 

from Handicap International and the hospital for 

follow-up with bladder management. 

After her treatment, Mai’s mother said, “In a very 

difficult situation, in a time of worry and crisis,  

I was very surprised and thankful that Handicap 

International supported our daughter by paying 

for food and transportation allowance during her 

hospitalization period and providing other support 

later on. Thanks to the support of Handicap Inter-

national, we have overcome that difficult time and 

my daughter’s health is better”.

With the support of 
Mulva Family
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Project Title:

Welcome To Life

Duration: 2006 – 2013

Donors: 

 Belgian Development Cooperation •

(DGD)

Children for A Better World•

Partners: 

Khanh Hoa Department of Health•

 Khanh Hoa Provincial Center for  •

Reproductive Health

 Khanh Hoa General Hospital (Depart-•

ments of Pediatrics, Obstetrics and 

Rehabilitation)

 Khanh Hoa Center for Rehabilitation •

and Education for Children with  

Disabilities

Objectives: 

To improve childhood conditions in Khanh 

Hoa through 3 specific objectives:

1.  Prevent death and disabilities before 

birth and at birth; 

2.  Detect and care for newborns with 

disabilities at an early stage; 

3.  Integrate children with disabilities 

into community life.

Dự Án:

Chào Đón Sự Sống

Thời gian thực hiện: 2006 – 2013

Nhà tài trợ: 
Uỷ ban Hợp tác Phát triển Bỉ (DGD), • 

Children For A Better World• 

Đối tác: 

Sở Y tế Khánh Hòa, • 

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, • 

 Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa (Khoa Nhi, • 

Khoa Sản, Khoa Phục hồi Chức năng), 
 Trung tâm Phục hồi Chức năng và Giáo • 

dục Trẻ em Khuyết tật.

Mục tiêu:

Cải thiện điều kiện sống của trẻ tại tỉnh 
Khánh Hòa, thông qua 3 mục tiêu cụ thể 
sau: 
1.  Phòng ngừa tử vong và khuyết tật trước 

và trong khi sinh; 
2.  Phát hiện và chăm sóc sớm trẻ sơ sinh 

khuyết tật; 
3.  Hội nhập trẻ khuyết tật vào cuộc sống 

cộng đồng.
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Achievements

In 2010, the Welcome to Life project completed its 

fifth implementation year with many activities that 

had a positive impact on both the health staff and 

the local community. 

Health staff at all levels had the opportunity to 

increase their professional knowledge and skills 

through participation in specific trainings tailored 

for their level. Training on occupational therapy 

was designed for provincial doctors, physiothera-

pists and special education teachers with a focus 

on child development, assessment and goal set-

ting. In addition, for the first time, infection control 

training, using in-depth methodology, was provid-

ed to key provincial and district health staff, who 

then successfully transferred the same knowledge 

and skills to other district and commune staff at 

their regular meetings. 

Apart from these trainings, Welcome to Life, in co-

operation with the Center for Rehabilitation and 

Education for Children with Disabilities, organized 

a three-day training for 42 families with children 

who have motor difficulties, hearing impairment 

and developmental disabilities. Furthermore, the 

project was honored to have two experienced  

doctors from KK Hospital in Singapore and Tu Du 

Kết quả đạt được
2010, năm hoạt động thứ năm của dự án Chào Đón 
Sự Sống, đã mang lại những ảnh hưởng tích cực cho 
nhân viên y tế và cộng đồng.

Nhân viên y tế các tuyến tỉnh, huyện và xã đều có cơ 
hội nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn thông 
qua các lớp tập huấn phù hợp với nhu cầu mỗi tuyến. 
Tập huấn Hoạt động trị liệu được thiết kế và tổ chức 
cho nhân viên tuyến tỉnh là các bác sĩ, kỹ thuật viên 
vật lý trị liệu và giáo viên giáo dục đặc biệt. Sự phát 
triển của trẻ, đánh giá trẻ và xây dựng mục tiêu phát 
triển cho trẻ là những nội dung chính của khóa học. 
Bên cạnh đó, lần đầu tiên kiểm soát nhiễm khuẩn 
được giới thiệu một cách bài bản cho nhân viên y 
tế nòng cốt tuyến tỉnh và huyện. Đội ngũ này đã rất 
nhiệt tình truyền đạt lại kiến thức và kinh nghiệm cho 
các nhân viên tuyến huyện và xã khác thông qua các 
buổi họp giao ban hàng tháng. 

Ngoài ra, Dự án cũng đã phối hợp với Trung tâm Phục 
hồi Chức năng và Giáo dục Trẻ khuyết tật tổ chức lớp 
tập huấn 3 ngày cho 42 gia đình trẻ khó khăn về vận 
động, khiếm thính và chậm phát triển trí tuệ. Trong 
năm 2010, dự án cũng rất vui mừng mời được hai 
bác sĩ giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện KK Singapore 
và Bệnh viện Từ Dũ tham gia đào tạo cho bác sĩ tuyến 
tỉnh và huyện về phát hiện sớm bất thường ở thai nhi 
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Hospital to train the provincial and district doctors 

on counseling skills and the detection of abnormal-

ities by ultrasound scan. Another successful train-

ing for the year was the training on teaching meth-

ods for the key provincial and district staff which 

provided a good practice opportunity for their  

future role as trainers at their own units. Addition-

ally, addressing the higher needs of the communi-

ty, training courses on community-based rehabili-

tation were conducted for commune health staff 

and community-based rehabilitation workers.

This year the project continued to provide support-

ive devices to children with disabilities. Eight chil-

dren with cerebral palsy, and their parents, from 

four districts of Khanh Hoa were very excited to 

enjoy their first time out in a new vehicle, designed 

specifically for them. These activities facilitate the 

children’s participation in society to increase the 

quality of their lives. 

In order to raise the awareness of the commu-

nity in the area of mother and child health, the  

project provided eight district hospitals with a set of 

communi cation materials including DVDs and VCDs 

on “Emergency Obstetric Care”, “Things  mothers 

should know before having a baby”, “Things  people 

should know about spina bifida” and “Prevention 

of spina bifida with Folic Acid”. They were also 

equipped with a TV and a DVD player. 

Outside of the medical training and equipment, a 

club for young people with hearing impairment was 

formed, with the purpose of creating more opportu-

nities for young people with hearing impairment to 

gain support and improve their quality of life. 

qua siêu âm cũng như cách cải thiện kỹ năng tư vấn 
cho thai phụ và gia đình. Một lớp tập huấn thành công 
khác của năm là khóa học về phương pháp giảng dạy 
tích cực cho nhân viên y tế nòng cốt của tỉnh và huyện. 
Lớp tập huấn này là một cơ hội thực hành tốt cho các 
anh chị sẽ đảm nhận vai trò thực hiện các khóa đào tạo 
tại cơ sở mình trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhằm 
đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, các khóa tập huấn 
về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cũng được 
tổ chức cho nhân viên y tế tuyến xã và nhân viên phục 
hồi chức năng tại cộng đồng. 

Năm 2010 dự án tiếp tục cung cấp dụng cụ hỗ trợ cho 
trẻ khuyết tật. Tám trẻ bại não đến từ 4 huyện trong 
tỉnh đã được hỗ trợ xe mới, theo thiết kế mới, giúp trẻ 
thoải mái hơn khi sử dụng, góp phần cải thiện chất 
lượng cuộc sống cho trẻ và gia đình.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cộng đồng về 
sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dự án đã trang bị cho 8 
trung tâm y tế huyện một bộ tài liệu truyền thông bao 
gồm các đĩa DVD và VCD với các nội dung như “Cấp 
cứu sản khoa”, “Những điều bà mẹ tương lai cần biết”, 
“Những điều cần biết về khuyết tật ống thần kinh”, 
“Dự phòng khuyết tật ống thần kinh bằng Acid Folic”. 
Mỗi đơn vị cũng được trang bị 1 TV và 1 đầu DVD để 
trình chiếu những tài liệu truyền thông tại cơ sở. 

Bên cạnh việc tổ chức các khóa tập huấn và cung cấp 
trang thiết bị y tế, dự án đã thành lập một câu lạc bộ 
cho thanh thiếu niên khiếm thính – câu lạc bộ Biển 
Xanh, nhằm hỗ trợ và cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho các em. 

Mô hình Quỹ tương trợ tiếp tục hoạt động và năm 
2010 đã hỗ trợ thêm 6 gia đình. Song song với mô 
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The Mutual Fund was continued in 2010 and six 

families were supported by the fund. In addi-

tion to this program, the micro-credit fund was  

piloted in Khanh Son and seven families received 

a loan of three million dong (USD 150) each to 

improve their economic situation by establish-

ing a small business.

2010 was a landmark of the project period of 

2006-2013 with a successful independent evalu-

ation. The evaluation team succeeded not only in 

assessing whether WTL project is achieving the 

goals and results in the cooperative agreements 

and work plans, but also in giving specific lessons 

learned and providing management, administra-

tive, and technical recommendations for the next 

phase, 2011-2013. 

To mark the end of the first phase of the project 

(2006-2010) and present the second phase (2011-

2013) following the midterm evaluation, the proj-

ect organized a one-day midterm review workshop. 

It attracted 43 participants including partners,  

national consultants and beneficiaries. There were 

very exciting group discussion sessions on mater-

nal health, child health and rehabilitation for chil-

dren with disabilities - all valuable areas to con-

tinue in the next phase of the project. 

Advantages and Challenges

One of the factors that allowed the project to be 

successful was the close and valuable support of 

the local partners. Having experienced, interna-

tional and national professional consultants visit 

the project for training and evaluation was also 

an advantage.

hình này, chương trình Quỹ quay vòng vốn cũng 
được triển khai thí điểm ở huyện Khánh Sơn. Bảy thai 
phụ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn 3 
triệu đồng (150 đô la Mỹ) để phát triển chăn nuôi và 
buôn bán nhỏ, nhằm cải thiện điều kiện kinh tế cho 
gia đình. 

Năm 2010 là một mốc đáng ghi nhớ, đánh dấu 
chặng đường 2006-2013 của dự án Chào Đón Sự 
Sống với việc thực hiện một đánh giá độc lập tương 
đối thành công. Nhóm đánh giá đã đưa ra những bài 
học kinh nghiệm và khuyến nghị rất cụ thể cho giai 
đoạn 2011-2013. 

Cũng với mục tiêu nhằm đánh dấu kết thúc giai đoạn 
một 2006-2010 và giới thiệu giai đoạn hai 2011-2013, 
ngay sau khi kết thúc đánh giá độc lập, dự án đã tổ 
chức hội thảo tổng kết giữa kỳ. Hội thảo có sự tham 
gia của 43 đại biểu là đối tác, tư vấn trong nước và 
người hưởng lợi của dự án. Đặc biệt, tại hội thảo, các 
đại biểu đã có cơ hội trao đổi, thảo luận sâu về những 
định hướng cho dự án trong giai đoạn sau liên quan 
đến sức khỏe bà mẹ, sức khỏe trẻ em và phục hồi 
chức năng cho trẻ khuyết tật. Đây là những gợi ý hết 
sức quý báu cho dự án.

Thuận lợi và khó khăn

Một trong những nhân tố làm nên thành công của dự 
án chính là sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình của đối 
tác. Thêm vào đó, việc được phối hợp với những tư 
vấn giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế cũng là 
một thuận lợi cho dự án. 

Tuy nhiên, dự án cũng đối mặt với những khó khăn 
trong việc đo lường các chỉ báo dự án do hệ thống 
dữ liệu chưa thật đầy đủ. Để giải quyết khó khăn 
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One challenge we faced was the difficultly of 

measuring the indicators due to incomplete data  

collection. To address this problem, project part-

ners worked to choose two focus districts and  

discussed a detailed plan for data collection and 

supportive supervision for the coming years.

Portrait of a Beneficiary

Mrs. Le Thi Binh is the mother of Trang, a six-year-

old girl with cerebral palsy, from Loc Phu Hamlet, 

Cam Loc Commune, Cam Ranh District. Binh was 

one of the eight parents who received a wheelchair 

for her child on June 28th 2010. When asked about 

their feelings, Binh happily said, “My family is all  

delighted to have a wheelchair and Trang is the  

happiest person. Before, she was not taken out very 

much, because she is quite heavy and it makes it 

hard for us to take her out. Now things are much 

easier for us with the wheelchair. We take her 

around our neighborhood, more often to the Nurs-

ery School and the War Memorial nearby, where she 

can play with other children in the daytime where 

the weather is cooler. Trang feels more comfortable 

with her wheelchair, so she eats more than she did, 

because she is happier. How amazing it is! I think we 

are very lucky and I hope that other children with 

cerebral palsy will be as lucky so they can better  

enjoy their lives.”

này, dự án đã làm việc với các đơn vị đối tác và chọn 
hai huyện để tập trung các hoạt động và cùng với 
đối tác, dự án cũng đã thảo luận một kế hoạch chi 
tiết cho việc thu thập dữ liệu và giám sát hỗ trợ sau 
tập huấn. 

Chân dung người thụ hưởng

Chị Lê Thị Bình là mẹ của bé Trang, 6 tuổi, bị bại 
não, hiện đang sống tại thôn Lộc Phú, xã Cam 
Lộc, huyện Cam Ranh. Chị Bình là một trong tám 
phụ huynh đến nhận xe bại não cho trẻ vào ngày 
28/06/2010. Khi được hỏi về cảm xúc của gia đình 
và bé Trang sau khi nhận xe, chị hạnh phúc nói: 
“Gia đình tôi rất vui và bé Trang là người hạnh phúc 
nhất. Trước đây, tôi cũng ít đưa cháu ra ngoài, một 
phần là vì bé cũng hơi nặng cân, đôi khi tôi và dì 
bé cũng ngại đưa bé đi. Bây giờ đã dễ dàng hơn 
nhiều. Chúng tôi đưa bé đi chơi xung quanh trong 
xóm, thường qua trường mẫu giáo và đài liệt sĩ gần 
nhà để bé được gặp gỡ các bạn nhỏ khác. Ở đó trời 
thoáng hơn và bé cảm thấy rất thoải mái trên chiếc 
xe mới của mình, bé ăn nhiều hơn trước. Thật tuyệt! 
Tôi nghĩ chúng tôi may mắn được nhận xe và tôi hy 
vọng những trẻ bại não khác cũng được hỗ trợ và 
có một cuốc sống tốt đẹp hơn.”



44 Handicap International Vietnam Annual Report 2010

Achievements

Road accidents have become a national danger in 

Vietnam. Even though the National Traffic Safety 

Committee has been decentralized from central/

national service to local/commune services since 

1988, each year, road traffic accidents still cause 

over 12,000 deaths and hundreds of thousands 

of injuries. To address the issue, the year 2007 

marked a change in road safety with resolution 

Kết quả dự án:

Tai nạn giao thông đường bộ đã và đang trở thành 
thảm họa quốc gia. Tại Việt Nam, mỗi năm, tai nạn 
giao thông làm chết hơn 12 nghìn người và hàng trăm 
nghìn người bị thương. Từ năm 1998, Ủy ban An toàn 
Giao thông Quốc gia đã được thiết lập và hệ thống này 
cũng được hình thành từ trung ương đến địa phương. 
Năm 2007 là năm đánh dấu một bước thay đổi lớn 
trong sự nghiệp an toàn giao thông với sự ra đời của 

Project Title:

Safe Roads for a Better Life

Duration: 2008 – 2011

Donors:

European Union (EU)•

 Belgian Development Cooperation •

(DGD)

 British Business Group in Vietnam •

(BBGV)

Partners: Dong Nai Provincial Traffic 

Safety Committee

Objectives: 

The project aims to reduce the social 

and economic consequences of road  

accidents in Dong Nai province through 

the following five avenues: Education, 

Enforcement, Engineering, Emergency 

and Encouragement. 

Dự Án:

An toàn giao thông cho cuộc 
sống tốt đẹp hơn

Thời gian thực hiện: 2008 – 2011

Nhà tài trợ:

Liên minh châu Âu (EU)• 

Tổ chức Hợp tác phát triển Bỉ (DGD)• 

 Hiệp hội các doanh nghiệp Anh quốc tại • 

Việt Nam (BBGV) 

Đối tác: Ban An toàn giao thông tỉnh  
Đồng Nai

Mục tiêu: 

Dự án nhằm giảm thiểu những hậu quả 
kinh tế - xã hội do tai nạn giao thông gây 
ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua 
05 lĩnh vực sau: Giáo dục, Cưỡng chế thi 
hành luật giao thông đường bộ, Kỹ thuật 
đường bộ, Sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn 
giao thông và tuyên truyền pháp luật về 
trật tự ATGT.



45Handicap International Vietnam Annual Report 2010

32/2007/NQ-CP on June 29th. The resolution 

was to formalize “urgent solutions to control road  

accidents and traffic congestion.” Since that time 

both State and political offices have participated 

in addressing road safety.

With the completion of a safe road model for 

urban environments in Ho Chi Minh City from 

2004 to 2007, Handicap International Belgium 

in Vietnam suggested the implementation of an 

intervention in Dong Nai province to complete 

the concept of road safety in rural environments. 

This intervention, co-sponsored by the European 

Union and Belgium Directorate-General for Devel-

opment from 2008 to 2011, aimed to decrease 

dangers to people caused by local economic  

development in Dong Nai.

Handicap International collaborated closely with 

the Provincial Traffic Safety Committee of Dong 

Nai to deploy project activities. In the third year of 

the project, the traffic accident numbers in Dong 

Nai continued to decline: 974 traffic accidents (a 

Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính Phủ ngày 29 
tháng 6 năm 2007 về “một số giải pháp cấp bách để 
kiểm soát tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”, cho 
đến nay các bộ ngành của Nhà nước và Chính quyền 
cũng đã tham gia.

Với mô hình an toàn giao thông trong môi trường đô 
thị tại TP.HCM từ 2004 đến 2007, và để hoàn thành 
khái niệm về an toàn giao thông ở khu vực nông thôn, 
Handicap International Bỉ đã đề xuất thực hiện dự án 
tại tỉnh Đồng Nai nhằm cải thiện những mối nguy hiểm 
gây ra bởi sự phát triển kinh tế cho người dân trong 
khu vực với sự đồng bảo trợ của EU và DGD trong giai 
đoạn 2008-2011.

Handicap International đã phối hợp chặt chẽ với Ban 
An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai triển khai hoạt 
động dự án, kết quả là tình hình tai nạn giao thông ở 
Đồng Nai tiếp tục giảm trong năm thứ ba của dự án 
(năm 2010): Tai nạn giao thông xảy ra 974 vụ (giảm 230 
vụ, -19,1%), 1.284 người bị thương (giảm 353 người, - 
21,5%) và 231 người chết (giảm 65 người, - 16,8%) so 
với năm 2009.
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decrease of 19.1%, 230 cases, from 2009), 1284 

injuries (a decrease of 21.5%, 353 cases, from 

2009) and 231 fatalities (a decrease of 18.8%, 65 

fatalities, from 2009).

Traffic Safety Education for children is a key ele-

ment in implementing a traffic safety culture, in-

stilling safe behavior as a habit for future genera-

tions. Traffic safety education sessions have been 

implemented in schools and a second Road Safety 

Park, where pupils can practice skills covered in 

their theoretical lessons, has been built in Bien 

Hoa city. Additionally, in September 2010, the 

Department of Education, in partnership with the 

Provincial Traffic Safety Committee and Handicap 

International Belgium, organized a “road safety 

culture” contest for over 48,000 students of Dong 

Nai Province at the Provincial Palace.

In other areas, Handicap International expanded the 

First Aid / Pre-Hospital Trauma Care system to sup-

port emergency medical services for victims of road 

traffic accidents in the province of Dong Nai. Be-

tween the emergency department of the Dinh Quan 

Regional Hospital (Dinh Quan District) and Thong 

Nhat Hospital (Thong Nhat district), 300 First Volun-

teers have been trained and equipped, and 35 first 

aid posts have been set-up along the national road. 

Handicap International Belgium President, Mr 

Philippe Delescaille, presented the Traffic Safety  

Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em là một hoạt 
động rất quan trọng trong việc hình thành văn hoá 
giao thông, tạo thói quen tham gia giao thông cho 
các thế hệ tương lai của đất nước. Giáo dục an toàn 
giao thông đã được thực hiện trong các trường học 
từ lâu. Tuy nhiên, học phải đi đôi với hành, tháng 
9/2010, công viên vui học an toàn giao thông thứ hai 
đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng tại thành 
phố Biên Hòa, nơi các em học sinh có thể thực hành 
các kỹ năng tham gia giao thông từ các bài học lý 
thuyết trên lớp. 

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh còn phối hợp 
với Ban ATGT và Handicap International Bỉ tổ chức 
cuộc thi “thuyết trình văn hóa giao thông” cho hơn 
48 nghìn học sinh tại Quảng Trường tỉnh vào tháng 
9 năm 2010.

Bên cạnh đó, Handicap International còn mở rộng 
hệ thống sơ cấp cứu ban đầu để hỗ trợ các “dịch vụ 
y tế cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai” giữa các khoa cấp cứu của Bệnh 
viện đa khoa khu vực Định Quán (huyện Định Quán) 
và Bệnh viện Thống Nhất (huyện Thống Nhất) với 
300 tình nguyện viên đã được huấn luyện kỹ năng 
sơ cứu và trang bị cho 35 chốt sơ cấp cứu dọc theo 
các tuyến quốc lộ. 

Chủ tịch Handicap International Bỉ - Ông Philippe 
Delescaille đã giới thiệu các can thiệp của Handicap 
International Bỉ trong sự nghiệp an toàn giao thông 
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Intervention during the first global Ministerial 

 Conference on Road Safety held in Moscow on No-

vember 19 and 20, 2009. Mr Delescaille met Mr Le 

Manh Hung, Vice Minister of Transport and National 

 Traffic Safety Committee, who confirmed his wishes 

to improve the cooperation between Handicap In-

ternational Belgium and Vietnamese authorities. 

At the end of the year, the Safe Roads for a  Better 

Life project was evaluated by Mr Eric Howard, a 

road safety consultant. The short, encouraging 

conclusion was that “Handicap International Bel-

gium, alongside their local partners, has delivered 

substantial innovative and practical outcomes in 

the battle to reduce road trauma. The partnership-

based, long-term, supportive nature of this involve-

ment is good practice and Handicap International 

Belgium distinguishes itself among international 

assistance efforts through those characteristics, as 

well as the provision of effective solutions, and the 

low-key, outward-looking nature of its support”.

With enthusiastic cooperation at the national level, 

the Safe Roads for a Better Life project has had re-

markable achievements in reducing the social con-

sequences of traffic accidents. For these results, 

Mr Philippe Martinez, Country Director of  Handicap 

International Belgium in Vietnam received the  

Memorial Medal for Transport Sector Development 

of Vietnam on behalf of Handicap International Bel-

gium for its support to traffic safety in Vietnam.

tại Hội nghị các Bộ trưởng toàn cầu lần đầu tiên được 
tổ chức tại Moscow vào ngày 19 – 20 tháng 11 năm 
2009. Tại đây ông Delescaille đã gặp ông Lê Mạnh 
Hùng - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban 
An toàn Giao thông Quốc gia, ông đã khẳng định 
mong muốn của mình để cải thiện sự hợp tác giữa 
Handicap International Bỉ và các ban ngành tại Việt 
Nam, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An 
toàn Giao thông Quốc gia.

Cuối năm ngoái, Handicap International Bỉ mời Ông 
Eric Howard – Chuyên gia an toàn giao thông Quốc 
tế đến Đồng Nai để đánh giá và ông nhận định: 
“Handicap International Bỉ cùng với các đối tác địa 
phương đã đạt được những thành quả đáng kể 
trong cuộc chiến giảm thiểu tai nạn giao thông. Dựa 
trên mối quan hệ đối tác, hỗ trợ lâu dài và bản chất 
của sự tham gia này là bài học thực tế. Handicap In-
ternational Bỉ khác biệt với các trợ giúp quốc tế khác 
thông qua những đặc điểm và thành tựu mà dự án 
đã đạt được”.

Với sự hợp tác nhiệt tình ở cấp quốc gia, Dự án đã đạt 
được những thành tựu đáng kể trong việc giảm thiểu 
những hậu quả kinh tế - xã hội do tai nạn giao thông 
gây ra. Bằng việc nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 
phát triển ngành Giao thông vận tải của Việt Nam. 
Trong dịp này, các cá nhân được trao tặng kỷ niệm 
chương có Ông Philippe Martinez, Giám đốc Handicap 
International - Bỉ cùng với một số tổ chức khác hỗ trợ 
cho công tác an toàn đường bộ tại Việt Nam. 
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Testimony

Before beginning practical lessons, primary  

students are acquainted with the theory behind 

traffic safety through an animated film. Students 

enjoy watching the film, but the most attrac-

tive part of the process is getting to practice in 

the Road Safety Park. The park is designed as a  

modern city with markets, schools, residential 

areas, and a post office and students take turns 

playing the pedestrians, bicyclists and go-cart 

drivers. Students have to learn to be aware of  

obstacles such as roundabouts, red lights, turns, 

pedestrian medians, and one-way lanes for  

automobiles. While practicing, students answer  

multiple choice questions related to the situa-

tions they face in the park. 

Through the Road Safety Park, we found that  

students enjoyed learning through the use of fun 

games. Ta Hoang Ngan Giang, a student of Nguyen 

Hue Primary school in Quang Trung, Thong Nhat 

district, said, “I like to be here playing, because 

usually I only watch it on television, but today I 

am playing. I like the go-cart most because riding 

a go-cart is an activity that brings good health”.  

Another student said, “I enjoy the walking,  

cycling, and go-carts because they help us under-

stand traffic laws”. 

Utilizing this fun learning model of traffic safety 

with its elaborate, lively design, directly impacts 

the senses of young children. By actively solving 

the situation through play, the children remem-

bered what they had learned and scored well  

because they participated in the learning process. 

Mrs. Nguyen Thi Sau, Vice Head Master of  Nguyen 

Hue Primary School in Quang Trung, Thong Nhat 

district said, “We have a lot more confidence 

in this new program, because previously, the  

students only studied theory using pictures, but 

now they are able to practice what they learn.  

Having actual practice will guide their behavior 

when they are in traffic. Also, these students can 

now share what they learn about how to limit 

risks in traffic with their families”. 

Nhân chứng
Trước khi bước vào bài học thực tiễn, học sinh tiểu 
học sẽ được làm quen với phần lý thuyết về ATGT 
được dàn dựng như một bộ film hoạt hình. Phần khởi 
đầu vui nhộn này ngay lập tức được chú ý của những 
bộ não non nớt. Hấp dẫn nhất là phần khi bước vào 
thực hành với Công viên ATGT. Học sinh thay phiên 
nhau đóng vai người đi bộ, người xe đạp, xe ô tô. Đặc 
biệt mô hình công viên được thiết kế như một thành 
phố hiện đại với đủ các khu vực chợ, trường học, khu 
dân cư, bưu điện. Các em sẽ phải vượt các chướng 
ngại vật là các vòng xoay, đèn đỏ, các ngã rẽ, đường 
dành riêng cho người đi bộ, đường một chiều, đường 
rành riêng cho ô tô. Vừa tham gia học sinh vừa trả lời 
những câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới những tình 
huống mình đang đối mặt. 

Công viên ATGT, đúng là nơi chơi mà học, học mà 
chơi. Em Tạ Hoàng Ngân Giang - học sinh tiểu học, 
Trường tiểu học Nguyễn Huệ - xã Quang Trung – 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nói: “Em rất thích 
được ra đây chơi tại vì mọi khi em chỉ được coi ở trên 
ti-vi nhưng hôm nay em đã được ra chạy xe thật. Em 
thích nhất là phần chạy xe ô tô vì chạy xe ô tô cũng 
là một hoạt động làm cho mình khoẻ mạnh”. Một em 
học sinh nữa nói: “Em rất thích đi bộ, chạy xe đạp, xe ô 
tô, vì giúp chúng em hiểu về luật giao thông”. 

Mô hình vui học ATGT đường bộ được dàn dựng 
công phu sinh động và tác động trực tiếp vào các 
giác quan của trẻ nhỏ. Khi được chủ động giải quyết 
tình huống trong bài học, các em nhớ ngay và sẽ 
phản ứng tốt nếu gặp ngoài thực tế. Cô Nguyễn Thị 
Sáu – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 
- xã Quang Trung – huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai nói “có chương trình này rồi, chúng tôi thấy tự 
tin hơn rất nhiều vì các em học sinh trước đây chỉ 
được học phần lý thuyết và trên tranh ảnh, còn bây 
giờ thì các em được thực hành thực tế. Từ những cái 
thực hành thực tế này sẽ rèn luyện cho các em có 
những hành vi khi tham gia giao thông. Và cũng từ 
những cái thực tế đó cũng sẽ giúp các em có thể 
tuyên truyền vận động gia đình cùng tham gia giao 
thông an toàn, làm sao ngày càng hạn chế rủi ro khi 
tham gia giao thông”.
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Project Title:

Towards a Rights-Based 

Access to Education for 

Disabled and Disadvan-

taged Children, in rural 

Bac Kan Province

Duration: 2/2009 – 2/2012

Donors: 

 Agence France de Développement •

(AFD)

 European Union•

 KOOGO (Koepel van Oudervereni-•

gingen van het Offi  cieel Gesubsidie-

erd Onderwijs) and province of East 

Flanders

Partners: 

Consortium Partner: 

Save the Children in Vietnam•

Institutional Partner: 

 Department of Education and •

Training (DoET)

Short Term Partnerships:

 Vietnam Institute of Education •

Science (VNIES)

 Bac Kan Youth Union•

 Bac Kan Department of Health (DoH)•

 Bac Kan Department of Labour •

Invalids and Social Aff airs (DoLISA)

Dự Án:

Hướng tới mục tiêu đảm bảo 
giáo dục hòa nhập cho trẻ 
khuyết tật và trẻ thiệt thòi 
dựa trên quyền cơ bản của 
trẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thời gian thực hiện: 2/2009 – 2/2012

Nhà tài trợ: 
Cơ quan Phát triển Pháp• 

 Liên minh châu Âu (EU)• 

KOOGO và tỉnh East Flanders• 

Đối tác: 
Đối tác phối hợp thực hiện:

  Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam• 

Phối hợp với cơ quan ban ngành:

Sở Giáo dục và Đào tạo (DoET)• 

Hợp tác trong giai đoạn ngắn với:

 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam • 

(VNIES)
Đoàn Thanh Niên tỉnh Bắc Kạn• 

Sở Y tế Bắc Kạn (DoH)• 

 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh • 

Bắc Kạn (DoLISA)
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Objectives: 

Disabled and disadvantaged children 

of pre and primary school age (3 to 14 

years) have access to an inclusive edu-

cation tailored to their specific needs 

and with respects to their rights, in the 

pilot schools in the districts of Bac Kan 

town and Cho Moi and in the Disad-

vantaged Children Education Centre of 

Bac Kan.

Mục tiêu:

Trẻ em thiệt thòi và trẻ khuyết tật trong 
độ tuổi mẫu giáo và cấp một (từ 3 đến 14 
tuổi) được tiếp cận với giáo dục hòa nhập. 
Chương trình Giáo dục này được điều 
chỉnh để phù hợp với nhu cầu đặc biệt của 
trẻ cũng như tôn trọng quyền của trẻ, thực 
hiện tại các trường học thí điểm của thị xã 
Bắc Kạn, huyện Chợ Mới và Trung tâm giáo 
dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn (DCEC).

Achievements

As a result of this project, 30 pilot schools  

accepted disabled and disadvantaged children. 

The enrollment rate of disabled children in the 

project area (70%) is now higher than the esti-

mated national enrollment rate (10%1). Due to 

an increase in the capacity of teachers to make  

individual education plans, adjust the curriculum 

and change their teaching style, the children with 

special educational needs begin to make progress 

once they are enrolled. 

Kết quả dự án

Hiện có 30 trường học thí điểm nhận trẻ khuyết tật và 
trẻ thiệt thòi vào học. Tỉ lệ trẻ khuyết tật tham gia học 
tập trong vùng dự án là (70%). Tỉ lệ này cao hơn so với 
tỉ lệ trong cả nước theo ước tính chỉ là (10%1). Trẻ có 
nhu cầu giáo dục đặc biệt một khi được tham gia học 
tập thì đều có sự tiến bộ ít nhiều. Đạt được điều này 
chủ yếu là do nâng cao năng lực của giáo viên trong 
việc làm kế hoạch giáo dục cá nhân cho từng em, điều 
chỉnh chương trình giảng dạy cho phù hợp và thay đổi 
phương thức dạy học. 

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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An inclusive education support team (IEST), 

consisting of five itinerant teachers of the  

Disadvantaged Children Education Centre (DCEC), 

was set up to support and monitor the inclusion 

of 10 disabled children in their neighborhood 

school. The IEST participated in eight trainings 

to improve their capacities in teaching children 

with disabilities and supporting families in main-

stream schools. 

The following specific actions were taken to 

support children with more complex impair-

ments: 

 44 children received assistive devices (such as •
hearing aids, wheelchairs, specialized chairs, 

walking frames and crutches). 

 20 families received a home rehabilitation kit •
with basic equipment to enable parents to do 

rehabilitation exercises at home. 

 9 children received specialized treatment and •
rehabilitation in Thai Nguyen.

 A set of tools was developed to assess the •

Thêm vào đó, nhóm Hỗ trợ Giáo dục hòa nhập (IEST) 
đã được thành lập. Nhóm gồm 5 giáo viên lưu động 
của Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật (DCEC) thực 
hiện công tác hỗ trợ và theo dõi việc hòa nhập của 10 
trẻ khuyết tật trong trường học lân cận. Nhóm đã tham 
gia 8 khóa đào tạo để nâng cao năng lực trong việc dạy 
học cho trẻ khuyết tật và hỗ trợ các gia đình cũng như 
thực hiện hoạt động trong trường học lồng ghép.

Đồng thời các hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho trẻ em 
đa tật đã được thực hiện:

44 trẻ đã nhận các thiết bị hỗ trợ (như máy trợ thính, • 
xe lăn, ghế chuyên biệt, thiết bị hỗ trợ đi lại và nạng 
cho trẻ). 
20 gia đình được nhận bộ công cụ với các thiết bị • 
cơ bản để khuyến khích họ thực hiện các bài tập 
phục hồi chức năng cho trẻ tại nhà. 
9 trẻ em đã được hưởng sự điều trị đặc biệt và điều • 
trị phục hồi chức năng tại tỉnh Thái Nguyên. 
Hơn nữa, dự án đã phát triển một bộ công cụ đánh • 
giá nhu cầu và khả năng của trẻ đa tật, hướng dẫn 
phụ huynh thực hiện các bài tập tại nhà cho con 

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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needs and abilities of children with complex 

impairments and to guide parents through 

exercises at home. 

 A toolkit on providing communication systems •
for non-speaking and partially speaking children 

was developed and disseminated. 

Thanks to these actions, the children with complex 

impairments made a lot of progress in their physi-

cal and language development.

The project also sponsored two awareness 

raising campaigns, one training for local authori-

ties, and two inclusive social events, which have 

led to a better understanding of the abilities of dis-

abled children and need for education for all. In 

addition, fi ve school-based parent clubs, consist-

ing of school staff , parents, and both disabled and 

non-disabled children, were formed. 

The parent clubs started fundraising for school 

activities to increase the quality of education for 

all students. Additionally, 234 parents of children 

with disabilities participated in a training to learn 

more about their children’s disability and how to 

better support their children at home.

Challenges and Next Steps

 We faced a lack of practical experience in includ-•
ing children with more complex impairments in 

mainstream schools.

 Although teachers now see the value of inclu-•
sive education and their jobs as meaningful, it 

is diffi  cult for them to allocate time for trainings 

in inclusive education.

 It will be important to continue to build upon •
the progress made to improve the quality of 

education. 

 The DCEC is now acting more as a special school •
and should become a resource centre for inclu-

sive education in the future. The formation of the 

IEST was a fi rst step; the project will further sup-

port the DCEC in this transition through capacity 

building and the provision of technical aids.

em mình. Một bộ công cụ về phát triển hệ thống 
giao tiếp cho trẻ không nói được và nói được phần 
nào đã được phát triển và phổ biến cho các cá 
nhân và các tổ chức. 

Sau khi tham gia những hoạt động này, các trẻ đa tật đã có 
những tiến triển rõ rệt trong phát triển thể lực và ngôn ngữ. 

Tổ chức đã thực hiện được 2 chương trình nâng cao 
nhận thức, 1 khóa đào tạo cho các cán bộ địa phương 
và 2 sự kiện xã hội hòa nhập. Từ các hoạt động này mọi 
người có thêm hiểu biết về khả năng của trẻ khuyết tật 
và nhu cầu giáo dục cho tất cả mọi người.

5 câu lạc bộ phụ huynh trường gồm các cán bộ của 
trường, cha mẹ trẻ khuyết tật và trẻ không khuyết tật 
đã được thành lập. Các câu lạc bộ này đã bắt đầu gây 
quỹ hoạt động cho các hoạt động cha mẹ của trường 
để tăng cường chất lượng giáo dục cho tất cả trường 
học. 234 phụ huynh của trẻ khuyết tật đã tham gia khóa 
tập huấn để hiểu hơn về khuyết tật của con em mình và 
từ đó biết cách để chăm sóc và hỗ trợ trẻ tại nhà.

Thách thức và kế hoạch hoạt động trong thời 
gian tới

Thiếu kinh nghiệm thực tế để giúp các trẻ đa tật • 
hòa nhập trong các trường học.
Các giáo viên hiện tại thấy rõ vai trò của giáo dục • 
hòa nhập và biết được ý nghĩa công việc giảng dạy 
của mình. Tuy nhiên đôi khi họ gặp khó khăn sắp 
xếp thời gian để tham gia các khóa đào tạo giáo 
dục hòa nhập.
Dự án đã đạt được những kết quả đáng kể tuy • 
nhiên cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện chất lượng 
giáo dục.
Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật (DCEC) hiện • 
đang đóng vai trò chủ yếu là một ngôi trường giáo 
dục đặc biệt và trung tâm này trong tương lai sẽ 
trở thành trung tâm nguồn giáo dục hòa nhập. Việc 
thành lập nhóm hỗ trợ hòa nhập giáo dục là bước 
tiên phong cho mục tiêu này. Dự án sẽ hỗ trợ thêm 
cho DCEC trong quá trình chuyển tiếp thông qua 
việc nâng cao năng lực và chuẩn bị các thiết bị hỗ 
trợ kỹ thuật cần thiết. 

 

1   The number of children with disabilities going to school varies depend-
ing on the resource. The education statistics do not take disability into 
account. The most used fi gures are: NCCD, 2005: 10% of children with 
disabilities are going to school 

1  Số lượng trẻ khuyết tật đi học thay đổi theo nguồn tài liệu. Con số thống 
kê giáo dục không xem xét đến khuyết tật. Con số thống kê được kể đến là: 
NCCD, 2005: 10% trẻ em khuyết tật đến trường 
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Testimony

My lives with her mother and grandparents in a  

remote village in the project area. She has cerebral 

palsy. My’s family participated in several project  

activities. The teachers and health workers who 

were trained to assess the needs and abilities of 

children with disabilities such as My’s, made an 

individual action plan for her. My’s family learned 

exercises to stimulate her development and My’s 

mother and grandfather practice with My for 30 

minutes every day. Since the beginning of the proj-

ect, My has developed beyond the expectations 

of her family. First she learned to sit up without 

support, later she was able to stand up on her 

own and now My can walk ten steps without sup-

port. To further assist My’s development, Handicap 

 International provided her with a wheelchair and 

neck splint. Now it is easier for her to control her 

head and concentrate on exercises and games.

When My’s father died a few months ago, she stopped 

going to school. She will return to school in a few 

weeks, but in the meantime a DCEC teacher visits 

My every two weeks to do exercises to stimulate her 

physical, speech and language development. 

Câu chuyện thực tế
My sống với mẹ và ông bà trong một ngôi làng hẻo 
lánh trong vùng dự án. Cô bé bị bại não. Gia đình của 
em đã tham gia một vài hoạt động của dự án. Các giáo 
viên và các cán bộ y tế đã được đào tạo để đánh giá 
các nhu cầu và khả năng của em. Họ đã lên kế hoạch 
giáo dục cá nhân cho My. Gia đình em đã học những 
bài tập thúc đẩy sự phát triển. Mẹ và ông bà của My 
thực hành các bài tập này 30 phút mỗi ngày cùng em. 
Và My đã có sự phát triển vượt bậc ngoài mong đợi 
của cả gia đình. Lần đầu tiên My đã có thể tự ngồi lên, 
không cần trợ giúp, sau đó em đã có thể đứng dậy và 
bây giờ em đã đi được tới 10 bước không cần hỗ trợ. Tổ 
chức HI đã tặng em một xe lăn và nẹp cổ. Hiện tại My 
đã dễ dàng cử động đầu và tập trung vào các bài tập 
và các trò chơi.

Khi cha My mất cách đây vài tháng, em đã không đi học 
nữa. Và em sẽ tiếp tục đi học trong vài tháng tới. Trong 
lúc đó một giáo viên từ DCEC đến thăm em 2 tuần một 
lần để thực hiện các bài tập để thúc đẩy sự phát triển 
vận động và ngôn ngữ của em. Các giáo viên của DCEC 
đang làm việc cùng với một giáo viên của trường học 
lân cận để lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho My.
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Project Title:

Towards mainstreaming the 

discriminated populations 

in the HIV/AIDS struggle in 

Vietnam and Laos

Duration: 9/2008 – 6/2012

Donors: 

 Agence Française de Développement •

(AFD)

 European Union•

Partners: 

Institutional Partners: 

Department of Foreign Aff airs (DOFA)•

 Provincial HIV/AIDS Prevention •

Council (PHPC)

Provincial Red Cross (PRC)•

 Department of Education and Training •

(DOET)

Local NGO Partners: 

 Advancement of Community •

Empowerment and Partnership (ACEP)

Civil Society Partners: 

Yeu Thuong Club•

Objectives: 

To reduce the incidence of HIV/Aids among 

the ethnic minority populations (Van Kieu/

Bru) from 12 to 49 in the hills area beside 

the route 9 in Savannakhet province in 

Laos and Quang Tri province in Vietnam 

through prevention, testing and care.

Dự Án:

Hướng đến lồng ghép đối 
tượng bị phân biệt trong 
phòng chống HIV/AIDS ở 
Việt Nam và Lào

Thời gian thực hiện: 9/2008 – 6/2012 

Nhà tài trợ: 
Cơ quan phát triển Pháp (AFD)• 

 Liên minh châu Âu (EU)• 

Đối tác: 
Cơ quan đối tác:

Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Trị (DOFA)• 

 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh • 

Quảng Trị
Hội Chữ Thập Đỏ Quảng Trị (HCTĐ) • 

 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị • 

(SGD)
Đối tác NGO địa phương:

 Trung tâm hỗ trợ năng lực và phát triển • 

cộng đồng (ACEP)
Đối tác Xã hội dân sự: 

 CLB Yêu Thương• 

Mục tiêu:

Giảm thiểu sự lây nhiễm HIV/AIDS trong 
đồng bào dân tộc thiểu số (Vân Kiều/Bru) 
độ tuổi từ 12 đến 19 sống dọc vùng đồi 
núi dọc theo đường 9 ở tỉnh Savannakhet, 
Lào và tỉnh Quảng Trị, Việt Nam thông qua 
các hoạt động phòng ngừa, xét nghiệm và 
chăm sóc điều trị HIV/AIDS.
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Achievements 

The project has carried out interventions in four 

crucial areas: Behaviour Change Communication, 

Socio-Economic Activities, Voluntary Counsel-

ling and Testing, nurturing of Yeu Thuong Club - 

an emergent civil society organization of People  

Living with HIV (PLHIV). 

Behaviour Change Communication: Using IEC 

tools and HIV group discussions (a total of 417 

persons), the project has raised the level of HIV/

AIDS awareness and promoted positive behavior 

among the target populations. Trainings focusing 

Kết quả dự án
Dự án thực hiện các hoạt động can thiệp vào 4 lĩnh 
vực chủ yếu: Truyền Thông Thay Đổi Hành Vi, các hoạt 
động Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội, Tư Vấn Và Xét Nghiệm 
HIV tự nguyện, hỗ trợ CLB Yêu Thương, CLB của những 
người sống chung với HIV.

Truyền Thông Thay Đổi Hành Vi: Sử dụng công cụ giáo 
dục truyền thông và thảo luận nhóm về HIV (tổng cộng 
417 người tham gia), dự án đã nâng cao nhận thức về 
HIV/AIDS và khuyến khích những hành vi sống lành 
mạnh trong vùng dân cư dự án. Tiến hành tập huấn về 
kỹ năng truyền thông HIV cho 32 giáo viên của trường 

on HIV and communication skills were  provided 

to 32 teachers, 23 health staff and 48 village peer 

educators; and a second training focusing on  

reproductive health was presented to 86 teach-

ers, in order to disseminate knowledge on HIV 

prevention. HIV/AIDS awareness raising activities 

were also conducted in eight schools for minorities 

(2872 pupils). Additionally, HIV prevention events 

with cultural components, including songs and 

dramas, were organized in eight villages in Laos 

dự án, 23 cán bộ y tế và 48 giáo dục viên đồng đẳng; 
và tập huấn tập trung về sức khỏe sinh sản cho 86 giáo 
viên ở 8 trường nội trú dự án (2872 học sinh). Thêm 
vào đó, dự án còn tổ chức các buổi văn nghệ truyền 
thông phòng ngừa HIV, có nội dung phù hợp với văn 
hóa người bản địa (văn nghệ và kịch) ở 8 thôn dự án ở 
Lào và 6 thôn, xã ở Việt Nam trong Tháng Hành Động 
Quốc Gia về phòng ngừa HIV và Ngày thế giới phòng 
chống AIDS. Kết hợp phát miễn phí 50,280 bao cao su 
trong thời gian diễn ra các sự kiện kể trên.

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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and six villages/communes in Vietnam during the 

National Action Month on HIV/AIDS Prevention and 

Worlds AIDS Day. 50,280 condoms were distribut-

ed during these events.

 

Socio-Economic Interventions: As a means to 

involve the community, the project facilitated 

the creation of groups comprising members 

who share common interests and problems, and 

meet regularly to discuss on common issues 

in 24 villages. Fifty-seven groups in Vietnam 

and 22 in Laos were created, with the support 

of ACEP through 195 socio-economic projects  

(agriculture, livestock, forestry or sports), cover-

ing 1047 beneficiaries. These groups were entry 

points to initiate Behavior Change Communica-

tion activities. Trainings focusing on saving and 

credit were presented to 17 PLHIV, and loans 

were distributed to 10 PHLIV by Red Cross, to 

initiate income generation activities to improve 

their economic situation.

To make Voluntary Counseling and Testing  

services accessible to the villagers, a mobile  

Voluntary Counseling and Testing (VCT) model 

of HIV prevention intervention was introduced in 

Các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội như là 
những động lực để huy động cộng đồng tham gia qua 
việc thành lập nhóm. Nhóm gồm những người có cùng 
sở thích và khó khăn. Họ thường xuyên gặp gỡ và thảo 
luận về những vấn đề cùng quan tâm ở 24 thôn dự án. 
Cùng với sự hỗ trợ của ACEP, đã triển khai thành lập 57 
nhóm ở Việt Nam và 22 nhóm ở Lào thông qua hỗ trợ 
195 dự án phát triển kinh tế xã hội (nông nghiệp, chăn 
nuôi, lâm nghiệp và thể dục thể thao) cho 1047 người 
hưởng lợi. Những nhóm này đóng vai trò như là cổng 
vào cho hoạt động truyền thông thay đổi hành vi được 
tiến hành sau đó. Hội Chữ Thập Đỏ tập huấn về tiết 
kiệm và tín dụng cho 17 người sống chung với HIV và 
giải ngân vốn tín dụng cho 10 người trong số đó. Đây 
là hỗ trợ bước đầu cho các hoạt động nâng cao thu 
nhập và cải thiện tình hình kinh tế của những người 
sống chung với HIV.

Để dịch vụ Tư Vấn Và Xét Nghiệm HIV tự nguyện (VCT) 
đến tận được các bản làng, mô hình VCT lưu động đã 
được triển khai rất hiệu quả ở hai huyện Hướng Hóa và 
Dakrông. Mô hình VCT đã thu hút được một lượng lớn 
người tham gia hưởng lợi, và quan trọng hơn là nhận 
thức của cộng đồng về HIV đã được nâng cao để phát 
hiện được sớm các trường hợp bị nhiễm HIV (2530 người 
được tư vấn và xét nghiệm, 2180 xét nghiệm nhanh 
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Huong Hoa and Dakrong districts. The VCT model 

has resulted in more participation, and a greater  

level of awareness in the community regarding 

HIV and in early detection of HIV cases (2530 peo-

ple counseled and tested, 2180 quick tests done, 

9  cases of HIV+ detected). People from minority 

groups are now voluntarily coming to utilize VCT 

 services. To reinforce the system, 29 counselors were 

 given refresher training on VCT and 15 counselors  

received training on confidentiality in VCT services.

To carry out the voice of PLHIV in Quang Tri prov-

ince, a conference of PLHIV and supplementary 

HIV-related events were organized through a joint 

endeavor of HI and PHPC. The Yeu Thuong Club 

(YTC) supported by HI, won a prize of 10,000$1 for 

undertaking HIV awareness raising, capacity build-

ing and advocacy activities. A testimony book of 

YTC members have been published and distributed 

to relevant organizations in Vietnam. 

YTC members increased their level of confidence 

and self-esteem through training on basic consul-

tation skills, self-help group management, health 

care and treatment and psychological support.

Challenges

The existing coordination mechanism between all 

the partners requires strengthening through fre-

quent meetings and regular communication.

 

The groups formed by ACEP need close monitoring 

of their activities before they are handed over to 

District Health Centers (DHC). Additionally, a strong 

linkage between HIV group discussions, VCT activi-

ties, awareness generation in schools and activi-

ties of Yeu Thuong Club is necessary to make the 

awareness program effective. 

Empowering the Yeu Thoung Club to become an 

autonomous body remains a great challenge.

Testimony:

Mrs Nguyen Thi Lieu

I’m thirty-eight years old. I have one six-year-old 

son and one four-year old daughter. My husband 

died 4 years ago, when I was pregnant with our 

second child. My husband searched for gold in the 

forest and he was a drug user. 

I discovered that I was HIV positive when my hus-

band was in hospital.

được thực hiện, 9 trường hợp nhiễm HIV đã được phát 
hiện). Đồng bào dân tộc thiểu số hiện đã tự nguyện đến 
với các dịch vụ của trung tâm tư vấn và xét nghiệm HIV 
tự nguyện. Để củng cố hệ thống này, 29 tư vấn viên đã 
được tập huấn nâng cao về VCT và 15 tư vấn viên được 
tập huấn về tính bảo mật của các dịch vụ VCT. 

Nhằm nâng cao tiếng nói của những người sống chung 
với HIV ở tỉnh Quảng Trị, Trung tâm phòng chống HIV/
AIDS của tỉnh Quảng Trị và Handicap International (HI) 
đã phối hợp tổ chức một hội thảo về HIV cho người 
sống chung với HIV. Với sự giúp đỡ của HI, CLB Yêu 
Thương đã dành được giải thưởng 10,000 USD1 cho 
việc thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức, 
nâng cao năng lực và các hoạt động vận động chính 
sách. HI xuất bản và phát hành tại Việt Nam một cuốn 
sách với tiêu đề Câu chuyện về những người sống chung 
với HIV ở tỉnh Quảng Trị. Cuốn sách là tập hợp những lời 
tâm sự của các thành viên của CLB Yêu thương. 

CLB Yêu Thương có thêm sự tin và lòng tự trọng thông 
qua việc tham gia các lớp tập huấn kỹ năng tư vấn cơ 
bản, quản lý nhóm tự lực, chăm sóc sức khỏe, điều trị 
và hỗ trợ tâm lý.

Thách thức chính

Cần củng cố cơ chế hợp tác hiện tại giữa đối tác thông 
qua các cuộc họp và thảo luận thường xuyên.

Các nhóm năng động do ACEP thành lập cần có sự 
giám sát chặt chẽ các hoạt động trước khi chuyển giao 

1  Innovation Day competition through Vietnam Administration of  
HIV/AIDS Control

1  Cuộc thi Ngày sáng tạo do Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y Tế tổ chức vào 
tháng 12 năm 2010 
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I sell vegetables at the market. At fi rst, people 

didn’t want to buy my products, but I explained 

to them what HIV is and now they understand and 

they buy my products. I feel healthy at the moment 

and do not take ARV treatment.

My son does not go to kindergarten because he is liv-

ing with HIV. Certifi cation of the kindergartens is com-

pulsory to register to primary school. When I wanted 

to register him at school, the director refused. 

My son was taking anti-retroviral medication (ARV) 

but stopped four months ago because of the side 

eff ects. I have to go to Hue Hospital each month for 

the medical follow up of my son because there is 

no paediatric service for children with HIV in Dong 

Ha. My daughter is already at school and she is 

HIV negative. I joined the Yeu Thuong Club in April 

2009. I’m surrounded by many friends and am very 

well supported. 

cho Trung tâm y tế của 2 huyện dự án. Thêm vào đó, 
cần có một mối liên hệ chặt chẽ giữa các cuộc thảo luận 
nhóm về HIV, các hoạt động VCT, nâng cao nhận thức 
ở trường học và các hoạt động của CLB Yêu Thương để 
chương trình dự án thực hiện được hiệu quả hơn.

Trao quyền cho CLB Yêu Thương để CLB ngày càng trở 
nên tự lập, tuy nhiên khó khăn vẫn còn rất nhiều.

Tâm sự đời tư
Chị Nguyễn Thị Liễu

Tôi năm nay tròn 38 tuổi, có hai người con, một trai 
6 tuổi và một gái 4 tuổi. Chồng tôi qua đời 4 năm về 
trước khi tôi đang mang thai đứa con thứ 2. Chồng 
tôi làm nghề đãi vàng trong rừng và chìm sâu trong 
nghiện ngập ma túy.

Khi chồng được đưa vào bệnh viện, tôi làm xét 
nghiệm máu và phát hiện ra rằng mình đã bị nhiễm 
HIV từ chồng.

Tôi kiếm sống bằng nghề bán rau ráng ở chợ. Hồi 
đầu không ai muốn mua hàng tôi bán nhưng sau đó 
tôi cố kiên trì giải thích cho mọi người về HIV là gì và 
rằng nó không lây qua con đường mua bán. Hiện nay 
mọi người đã hiểu ra và quay lại mua hàng của tôi 
như thường lệ. Hiện tại tôi cảm thấy sức khỏe mình 
ổn định và không cần phải điều trị ARV.

Con trai tôi, do cháu bị nhiễm HIV nên tôi không 
gửi cháu đi học mẫu giáo. Tuy nhiên, bậc tiểu học 
bắt buộc phải có giấy chứng nhận đã qua trường 
mẫu giáo thì mới vào được lớp 1. Khi tôi đem con 
gửi vào trường thì hiệu trưởng từ chối không nhận 
vì lý do trên.

Con trai tôi đã được uống thuốc ARV nhưng tôi cho 
cháu ngưng thuốc bốn tháng nay do tác dụng phụ 
của thuốc quá lớn. Hàng tháng, tôi phải đem cháu 
đi Huế để khám và lấy thuốc vì ở Đông Hà chưa có 
dịch vụ chăm sóc trẻ nhiễm HIV. Con gái tôi, cháu 
đã được đi học và may mắn thay cháu không bị 
nhiễm HIV. Tôi tham gia CLB Yêu Thương vào tháng 
4/2009, từ đó đến nay, xung quanh tôi luôn có 
nhiều bạn tốt thường xuyên quan tâm và giúp đỡ 
tôi trong cuộc sống.
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FINANCIAL DATA - Số LIệU TàI CHíNH
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For Handicap International financial transparency 

is a management principle, and it aims to be able 

to account for the use of the funds entrusted to it 

at all times. In addition to its own internal control 

procedures, the Association submits itself to sev-

eral types of audits.

Nguyên tắc quản lý của Handicap International là 
minh bạch tài chính với mục đích để có thể ước 
tính việc sử dụng quỹ tài trợ thông suốt mọi thời 
điểm. Hơn nữa đối với quy trình quản lý nội bộ của 
tổ chức, tổ chức có thể đáp ứng một số loại hình 
kiểm toán.

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM

- HANDICAP INTERNATIONAL BỈ

20%

3%

17%

Budget 2010 per activity

Contigency Different 

E i  f d 
3%

23%

18%

19%

Equity fund 

Safe road for better life 

Spinal Unit 

Support office

Welcome to life 

21%

4%

Budget 2010 per donors

DGD

51%

19%

5%

European Union

HI Luxembourg

HI Belguim Own funds

Others donors:
- British Business Group 
in Vietnam (BBGV) 

- Children for A better World
- Mulva Famil
- Stor Cie
- ANOVA
- Province of Limburg...

Budget 2010 per activity - Ngân sách năm 2010 theo hoạt động

Budget 2010 per donors - Ngân sách năm 2010 theo nguồn tài trợ



66 Handicap International Vietnam Annual Report 2010

32%
25%

Budget 2010 per activity

43%

Education Inclusive 

Prevention HIV /AIDS

Support office

42.2%
32.8%

1.6%

Budget 2010 per donors

AFD

23.1%
0.3%

EU

Fonjep

HI Federation own funds

KOOGO

HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE

- HANDICAP INTERNATIONAL PHÁP

Budget 2010 per activity - Ngân sách năm 2010 theo hoạt động

Budget 2010 per donors - Ngân sách năm 2010 theo nguồn tài trợ
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NUMBER OF BENEFICIARIES BY FIELD OF INTERVENTION
- Số NGƯờI THụ HƯởNG THEO LĩNH VựC CAN THIệP

Direct - Thụ hưởng trực tiếp

Indirect - Thụ hưởng gián tiếp

Project
Tên dự án

Inclusion
Hòa nhập

Health
Y tế

Rehabilitation
Phục hồi chức 

năng

Basic Needs
Nhu cầu cơ 

bản

Gover-

nance
Quản lý

Total
Tổng cộng

SCIU  43  269  22  334 

WTL  300  19,500  149  19,949 

CD  200  25,495  25,695 

SRBL  380  210  93  683 

IE  629  46  675 

HIV/AIDS  1,057  7,365  46  8,468 

EF  43  43  86 

Ketsana  22  22  44 

Total  2,674  52,570  507  44  139  55,934 

Project
Tên dự án

Inclusion
Hòa nhập

Health
Y tế

Rehabilitation
Phục hồi chức 

năng

Basic Needs
Nhu cầu cơ 

bản

Gover-

nance
Quản lý

Total
Tổng cộng

SCIU  377  269  22  668 

WTL  -  42  42 

CD  -  700,686  700,686 

SRBL  1,192  175  1,367 

IE  277,377  58  277,435 

HIV/AIDS  2,468  180,480  70  183,018 

EF  -  - 

Ketsana  -  - 

Total  281,414  881,166  369  22  245  1,163,216 

Inclusion Health Rehabilitation Emergency 
response

Disabil-
ity rights & 

policy 
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Handicap International Belgium in Vietnam

K1 La Thành Hotel
218 Đội Cấn, Hà Nội 
VIệT Nam
Tel: +84 (0) 4 3 762 1260
Fax: +84 (0) 4 3 762 1261
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 1601
Fax: +32 (0) 2 230 6030
E-mail: info@handicap.be
Website: www.handicap-international.be

Handicap International France in Vietnam

F2-F3-F4 La Thành Hotel
218 Đội Cấn, Hà Nội 
VIệT Nam
Tel: +84 (0) 4 3 762 9135
Fax: +84 (0) 4 3 762 9456
E-mail:  
secretary.vn@handicap-international.org.vn

Handicap International France
14 Avenue Berthelot
69 007 Lyon, 
FRANCE
Tel: +33 (0) 4 7 869 6721
Fax: +33 (0) 4 7 896 7994
E-mail: mpguicherd@handicap-international.org
Website: www.handicap-international.fr


