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Dự án “Tổn thương Tủy Sống”

Sau 5 năm làm việc ở Tp. HCM, tại Q8, Handicap Interna-

tional chính thức chuyển giao dự án Khoa Phục Hồi Chức 
Năng Tổn Thương Tủy Sống cho đối tác là Bệnh Viện Điều 
Dưỡng và Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp TP.HCM.

Bệnh viện với sức chứa 50 giường bệnh đóng vai trò là 
trung tâm tham vấn trong lĩnh vực điều trị tổn thương tủy 
sống tại Việt Nam. 

Các Khoa Tủy Sống vệ tinh tại Khánh Hòa, Đà Nẵng, 
Phú Yên với sức chứa 10 giường mỗi Khoa đang được 
triển khai rất tốt. 

Cuối năm 2007, nhóm thực hiện dự án bắt đầu triển khai 
dự án Thành Lập Trung Tâm Tham Vấn Phục Hồi chức 
Năng Tổn Thương Tủy Sống tại bệnh viện Bạch Mai. 
Đơn vị tủy sống mới sẽ chính thức đi vào hoạt động vào 
tháng 5/ 2008.

Dự án “Xưởng Dụng Cụ Chỉnh Hình”

2007 cũng là năm cộng tác cuối cùng giữa Bệnh Viện 
Điều Dưỡng và Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp TP.HCM và 
Handicap International trong hoạt động xưởng dụng cụ 

“Spinal Cord Injuries Unit” Project

After 5 years working in Ho Chi Minh City, Handicap 
International withdrew and transmitted the project of the 
Spinal Cord Injuries Unit to HCM Hospital for Rehabili-
tation and Professional Diseases.

This 50 beds Rehabilitation Center, a reference for the 
spinal cord treatment in Vietnam is now entirely under 
the Ministry of Health.

The provincial 10 beds satellites in Khanh Hoa and Phu 
Yen provinces are running well managed by the partners 
as the one in Da Nang province increased its capacity 
from 20 to 33 beds.

At the end of 2007, our project team went to Hanoi to 
open the northern reference Spinal Cord Injuries Unit in 
the Bach Mai Hospital. This new unit has been operating 
since May 2008.

“Othorpedic Workshop” Project

2007 was also the last year of partnership between 
the HCM Hospital for Rehabilitation and Professional 
Diseases and Handicap International for the running of 
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Philippe xxxxxx
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“Spinal	Cord	injuries	unit”	project

“othorpedic	Workshop”	project

“road	Safety”	project

“Welcome	to	life”	project

“rehabilitation	for	all”	project

chỉnh hình.  Sau 5 năm hình thành và hoạt động,  hiện 
nay Xưởng là một trong những trung tâm tư vấn về dụng 
cụ chỉnh hình cho cộng đồng người khuyết tật. Ngoài 
ra, xưởng còn là thí dụ điển hình về mô hình xưởng hoạt 
động độc lập, tự thu tự chi.

 

Dự án “An Toàn Giao Thông”

Năm 2007 là năm cuối cùng của dự án. Hơn 1.312 giáo 
viên bậc tiểu học, 400 giáo viên ở bậc trung học được 
huấn luyện kỹ năng truyền tải kiến thức an toàn giao 
thông cho 88.493 học sinh, sinh viên. Kiến thức an toàn 
giao thông cũng được truyền đạt cho 30,000 công nhân 
tại các khu công nghiệp. 400 kỹ sư giao thông tham gia 
các khóa tập huấn về an toàn giao thông, với chương 
trình được thiết kế bởi Handicap International. Sau khi 
dự án được chuyển giao về Ban An Toàn Giao Thông 
TP.HCM, phầm mềm an toàn giao thông mà dự án tạo 
ra sẽ tiếp tục là phần mềm tham khảo cho an toàn giao 
thông đô thị. 

Dự án “ Chào Đón Sự Sống”

Việc sớm phát hiện dị tật ở trẻ em là một trong những 
mục tiêu chính mà dự án hướng đến tại Tỉnh Khánh Hòa. 
Dự án tập trung nâng cấp trang thiết bị trung tâm y tế 
tuyến huyện xã cũng như tập huấn nâng cao năng lực của 
nhân viên y tế địa phương. Dự kiến có khoảng 19,532 trẻ 
sơ sinh và 2,644 trẻ em khuyết tật thụ hưởng trực tiếp các 
chương trình của dự án.

the Orthopedic Workshop. After 5 years, this workshop 
became the reference center for people with disabilities 
and a model of financial autonomy.

“Road Safety” Project

This year was the last year of this 4 year project in 
3 districts in Ho Chi Minh City. 1,312 teachers from 
primary schools, 400 teachers from secondary schools 
were trained to teach road safety knowledge to 88,493 
students. 30,000 employees in industrial areas have 
been sensitized in their companies. 400 transportation 
engineers received training on road safety, based on the 
curriculum developed by Handicap International. Today, 
after the handover to the HCMC Road Safety Committee, 
the system created by this project is still ongoing and is a 
reference on Road Safety in urban area.

“Welcome to life” Project

Early detection of children with disabilities is the 
center of our intervention in Khanh Hoa province. The 
project provides many training courses to medical staff 
in  district level. Equipments of the referral centers 
were invested with the aim of improving childhood 
conditions for the 19532 newborn babies and the 2644 
 Children with disabilities.
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Quỹ Công Bằng

Dự Án Quỹ Công Bằng hỗ trợ bệnh nhân tổn thương 
tủy sống nghèo tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức năng 
vốn đòi hỏi sự kiên trì và chi phí. Quỹ công bằng được 
chuyển giao đầy đủ cho Bệnh Viện Điều Dưỡng và Điều 
Trị Bệnh Nghề Nghiệp TP.HCM trong suốt quá trình 
chuyển giao đơn vị tổn thương tủy sống.

Tại 3 đơn vị tủy sống tuyến tỉnh, Handicap International 
vẫn đang cùng Ban giám đốc các bệnh viện quản lí và 
duy trì nguồn quỹ.

Nhìn chung trong năm 2007, Handicap International hoàn 
thành công tác chuyển giao 3 dự án tại TP.HCM, bao 
gồm: Khoa Tủy Sống Bệnh Viện Điều Dưỡng TP.HCM, 
Xưởng Dụng Cụ Chỉnh Hình, An Toàn giao Thông.

Năm 2008 mở ra những thách thức mới với 3 dự án mới 
tại Đồng Nai (An Toàn Giao Thông Cho Cuộc Sống Tốt 
Đẹp), Hà Nội (Khoa Tủy Sống Bạch Mai), Huế (Khác 
Biệt Bẩm Sinh)

Cuối cùng, tôi muốn gởi lời cám ơn trân trọng đến toàn 
bộ nhà tài trợ, các đối tác tại Viện Nam và quốc tế đã hỗ 
trợ, cộng tác cùng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ vì một 
xã hội tốt đẹp hơn cho người khuyết tật.

     

Philippe Martinez

Giám đốc chương trình
Handicap International Bỉ

Equity Fund

The Equity Fund Project allows the most vulnerable 
Spinal Cord Injured people to access to the long but 
necessary rehabilitation treatment. This Equity Fund has 
been fully transmitted to HCM Hospital for Rehabilita-

tion and Professional Diseases during the handover of 
the Spinal Cord Injuries Unit.

In the 3 provincial satellites, Handicap International is 
still managing Equity Fund in partnership with the direc-

tion of the units.

To sum up, 2007 has been a successful year with the 
handover of 3 projects in Ho Chi Minh City, including: 
Spinal Cord Injuries Unit, Orthopedic Workshop and 
Road Safety.

The coming year 2008 is also challenging with 3 new 
projects in Ha Noi (Spinal Cord Injuries Unit ); Dong Nai 
(Safe Road For A Better Life); Hue (Congenital Differ-
ences).

Lastly, I would like to express our warm thank to all 
donors, national and international partners for your full 
support and cooperation, for your commitment to our 
cause of better life for people with disability.

Philippe Martinez

Program Director
Handicap International Belgium

dự	án	“Tổn	thương	Tủy	Sống”

dự	án	“Xưởng	dụng	Cụ	Chỉnh	hình”

dự	án	“an	Toàn	Giao	Thông”

dự	án	“	Chào	Đón	Sự	Sống”

dự	án	“phục	hồi	Chức	năng	Cho	Tất	Cả”
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Dự Án An Toàn Giao Thông Road Safety Project

T ình hình tai nạn giao thông tòan cầu  đang  là 
một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tàn 
tật, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, năm 2004 Ban An Tòan 
Giao Thông TP Hồ Chí Minh và Handicap International  
đã tiến hành ký kết Thỏa ước hợp tác Dự án  “Phòng 
ngừa tai nạn giao thông và làm giảm thiệt hại do tai nạn 
giao thông gây ra tại thành phố Hồ Chí Minh”. Dự án 
được thực hiện từ năm 2004-2007 với mục tiêu xây dựng 
nét “Văn hóa an toàn giao thông” cho người tham gia 
giao thông tại TP-Hồ Chí Minh.

Dự án triển khai hoạt động thông qua các lĩnh vực can 
thiệp như giáo dục, cưỡng chế, sơ câp cứu

Căn cứ vào khảo sát hiệu quả của chương trình sân khấu 
hóa giữa HI và Sở Giáo dục Đào Tạo TP-HCM, năm học 
2006 -2007, dư án kết hợp Sở giáo dục và Đào tạo, Nhà 
hát Kịch Thành phố tập huấn kỹ năng dàn dựng kịch bản 
ATGT cho 400 tổng phụ trách đội và trợ lý thanh niên 
của các trường cấp 1,2,3 toàn thành phố. 

Dự án đầu tư xây dựng 2 công viên vui học An Toàn 
Giao Thông tại trường tiểu học Tân Thới Hiệp (Quận 
12) và Trường tiểu học Lương Thế Vinh (Quận Thủ 
Đức); thực hiện  tập huấn, trang bị và hình thành 24 
Đội Bảo vệ trường em tại các trường học nguy cơ tai 
nạn giao thông cao do nằm gần các giao lộ, quốc lộ.
 

T he global situation of road accidents in 
developing countries is now an itching issue, and 
one of the causes of human disability.

Basing on the results of the survey, in 2004, Ho Chi Minh 
City Road Safety Council and Handicap International 
Belgium signed an Agreement on “Road accident 
Prevention and Reduction of damages caused by Road 
Accidents in Ho Chi Minh City” Project. The Project was 
implemented for 3 years from 2004 to 2007) with the aim 
of building up “Road Safety Culture” for road users in 
HCM City.

The  project implement activities through many fields 
like education, entorcement, first-aid,...

Basing on the survey of efficiency of  the ‘Road Safety 
on stage’ done by Handicap International and the Ho 
Chi Minh City Department of Education,  in the school 
year of 2006-2007, the Project coordinated with the 
Department of Education and the City Theatre to train 
400 group leaders of  schools over the city in Road 
Safety scripting skills

2 Road Safety parks were built at Tân Thới Hiệp Primary 
school (District 12) and Lương Thế Vinh School (Thủ 
Đức District). 24 groups of ‘Safeguard our school’ were 
established and equipped at high-risk schools along the 
national routes or close to intersections. 

Công	tác	phòng	
ngừa	và	giảm	thiểu	
tai	nạn	giao	thông	
luôn	đi	đôi	với	việc	
hỗ	trợ	kỹ	thuật	cải	
thiện	điểm	đen.

prevention	of	road	
accidents	always	
goes	harmoniously	
with	black	spots	
improvement.



Nhằm khuyến khich học sinh đội mũ bảo hiểm trên 
đường đến trường, dự án trao tặng 1000 nón bảo hiểm 
cho học sinh nghèo tại các quận nguy cơ.

Công tác truyền thông được thực hiện thông qua việc phối 
hợp với chuyên trang báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường 
Đại Học Mở TP-HCM thực hiện 4 truyện tranh ATGT cho 
các đối tượng học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

Với mục tiêu làm giảm thiệt hại về người do Tai nạn giao 
thông gây ra trên quốc lộ 1, dự án đề ra kế họach hình 
thành mạng lưới sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông 
tại quận Bình Tân, Quận 12 và Quận Thủ Đức. Quá trình 
thực hiện, do khó khăn từ địa phương, nên đến nay mới 
xây dựng hòan chỉnh và đưa vào họat động trạm sơ cấp 
cứu quận Bình Tân (từ 30/4/2005) Quận 12 đang tích cực 
chuẩn bị mặt bằng tại bến xe Ngã tư Ga.

Dự án phối hợp Ban An Tòan Giao Thông, Hội Chữ Thập 
Đỏ quận xác đinh vị trí các nơi đặt chốt căn cứ vào thống 
kê các vụ tai nạn và va chạm giao thông. Các chốt thường 
là văn phòng khu phố hoặc nhà riêng của hội viên hội 
chữ thập đỏ. Hiện nay, dự án đã xây dựng hoàn chỉnh 18 
chốt sơ cấp cứu trên địa bàn 3 quận. Dự án phối hợp cùng 
Trung Tâm huấn luyện sơ cấp cứu thành phố tiêu chuẩn 
hóa và cung cấp trang thiết bị cơ bản cho các chốt. Công 
tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, quản lý và cung cấp 
trang thiết bị cho mạng lứơi chốt và tình nguyện viên sơ 
cấp cứu.

 Từ năm 2005 đến nay sơ cấp cứu thành công  693 ca, 
trong đó  14% ca đựoc chuyển đến trạm sơ cấp cứu, 
Trung tâm y tế quận và các bệnh viện.

In order to encourage students to wear helmets when going 
to school, Road Safety Project donates 1000 standard 
helmets to poor children in high risk schools. 

The project cooperated with Sai Gon Giai Phong 
Newspaper and Ho Chi Minh Open University to create 4 
Road Safety picture books for school children (including 
primary, secondary and high schools).

In order to reduce human losses caused by road 
accidents along national routes, the project devised 
plans to develop a network of emergency assistance to 
road accident victims along the National Route 1 in the 
districts of Bình Tân, 12 and Thủ Đức. In the course of 
implementation, due to local drawbacks, only Bình Tân 
First Aid Station has brought into operation since April 
30th, 2007. District 12 is working hard on laying the 
premises at the Ga Bus Station.

In coordination with the Road Safety Council and Red 
Cross of the district, the Project has determined the 
locations of the first aid spots basing on the numbers 
of car collisions and accidents. Those spots are usually 
located in district offices or private houses of Red 
Cross members. At present, 18 first-aid spots have been 
established in the 3 districts. Basic equipments are 
provided to these spots. 

Since 2005, there were 693 successful cases, of which 
14% were transferred to first-aid stations, the District 
Health Center and other hospitals. Volunteers in these 
first aid spots were given training in effective rescue & 
first aid, management and provision of equipment.

8 ■ Handicap international Vietnam annual report 2007
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Dự án hỗ trợ công tác cưỡng chế thi hành luật giao thông 
đường bộ thông qua các hoạt động như xây dựng phần 
mềm thống kê tai nạn giao thông theo mẫu của Bộ Công 
An , bổ sung thống kê va chạm giao thông và xử phạt vi 
phạm luật giao thông, trang bị thiết bị văn phòng , giới 
thiệu máy đo nồng độ cồn…

Từ năm 2005 Ba quận thực hiện và sử dụng tốt phần 
mềm quản lý số liệu tai nạn giao thông

Việc đưa máy đo nồng độ cồn vào công tác phát hiện 
vi phạm giao thông đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác 
xử phạt, răn đe cũng như khuyến khích người tham gia 
giao thông tuân thủ pháp luật. Từ ngày 17/11/2004 đến 
2005 CSGT Quận Bình Tân đã xử phạt 983 trường hợp 
vi phạm giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định. 
Riêng năm 2005 thu phạt 255.520.000 đồng.

Công tác phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông 
luôn đi đôi với việc hỗ trợ kỹ thuật cải thiện điểm đen. 
Các khóa tập huấn về quản lí giao thông được thiết kế 
cho đội ngũ cán bộ và  kỹ sư mạng lưới An tòan giao 
thông thành phố, thành viên của Sở Giao Thông Công 
Chánh. Những kiến thức tập huấn đã được các kỹ sư vận 
dụng vào tình hình thực tế trong công tác quản lý giao 
thông tại thành phố như xây dựng hàng rào sắt trên giải 
phân cách cố định phân chia hai làn đường ngược chiều 
tại Quốc lộ 22, Quận 12, Quận Hóc Môn, thẩm định An 
Toàn Giao Thông trong thiết kế công trình cầu, đường bộ, 
thiết kế mô giảm tốc…

Trong quá trình thực hiện, dự án gặp nhiều thuận lợi, 
đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với Ban An Tòan Giao 
Thông Thành phố và các quận. Vì vậy, việc triển khai gặt 
hái được nhiều kết quả tốt đẹp và thuận lợi cao.

The project supports road safety enforcement like 
setting up the software to have statistics of road 
accident, collisions, conducting of road safety violation, 
introducing alcohol testing machine…

Since 2005, the three districts have made good use of the 
software on road accident data.

In field of traffic law enforcement, software, office 
equipment, alcohol testing devices… were invested in 
three districts. Alcohol testing devices contributes a 
lot in controlling numbers of traffic violations. From 
17/11/2004 to 2005, the Traffic Police of Bình Tân 
District fined 983 cases for drinking and driving with 
total fine amounting 255.520.000 VND.

Prevention of road accidents always goes harmoniously 
with black spots improvement. Traffic management 
course was organized for officials and engineers of the 
city Road Safety network. The knowledge acquired 
at training sessions has been applied in the traffic 
management of Ho Chi Minh City in reducing black 
spots through activities like wiring the fence on median 
strips segregating 2 opposing lanes on National Route 22, 
District 12, Hóc Môn District, designing road humps…

To sum up, in this year of operation, the project has 
many advantages due to close cooperation with partners 
- Road Safety Councils of HCM City and of the districts. 
That is one of the crucial reason leading to the success of 
the project.



10 ■ Handicap international Vietnam annual report 2007

Khó khăn nổi bật mà dự án gặp phải là sự thuyên chuyển 
công tác của đội ngũ cán bộ đã được thụ hưởng tập huấn 
của dự án. Một số cán bộ liên quan công tác An Toàn 
Giao Thông sau khi được tập huấn, học tập trao đổi 
kinh nghiệm tại một số nước khác trong vùng đã thuyên 
chuyển công tác khiến việc thực hiện dự án gặp một số 
khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. 

The main drawback is the transfer of personnel – who are 
the direct beneficiaries of the Project. Some officials who 
had benefited from the Road Safety training and overseas 
on-site tours of the Project transferred to another office, 
which obviously affects the implementation speed of the 
Project.
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Theo	ước	tính	có	
khoảng	1200	bệnh	
nhân	bị	tổn	thương	
tủy	sống	do	tai	
nạn	mỗi	năm	và	số	
người	khuyết	tật	ở	
Việt	nam	khoảng	3	
triệu	người

it	is	estimated	
that	around	1200	
Spinal	cord	injury	
accidents	happen	
every	year	and	that	
persons	living	with	
physical	disabilities	
in	Vietnam	range	
from	one	to	three	
million	persons

Dự Án Xưởng Dụng Cụ Chỉnh Hình 
Và Khoa Tổn Thương Tủy Sống

Đáp ứng yêu cầu của Sở Y tế thành phố Hồ Chí 
Minh, cách đây 5 năm Dự án hình thành Xưởng 
Dụng Cụ Chỉnh Hình và Khoa PHCN Tổn 

thương Tủy sống tại thành phố Hồ Chí Minh sau đó 
chuyển giao mô hình này đến một số các tỉnh lân cận 
thuộc khu vực miền Nam đã ra đời và thực hiện dựa trên 
Bản Cam Kết Thõa Thuận giữa Bệnh viện Điều dưỡng- 
PHCN- Điều trị bệnh nghề nghiệp Tp HCM và tổ chức 
Handicap International. Cả hai Dự án đều được tài trợ 
thông qua Bộ ngoại giao Luxemburg, Tổ chức phi chính 
phủ JICA và bộ Hợp tác Đầu tư và Phát triển Vương 
Quốc Bỉ. 

Theo ước tính có khoảng 1200 bệnh nhân bị tổn thương 
tủy sống do tai nạn mỗi năm và số người khuyết tật ở Việt 
Nam khoảng 3 triệu người. Cả hai dự án nhằm hỗ trợ xây 
dựng quy trình chăm sóc cho người bị tổn thương tủy sống 
khi mà việc điều trị này vẫn chưa phổ biến lắm ở Việt Nam

Sau khi đã tiến hành lượng giá và khảo sát một cách cẩn 
thận các điều kiện triển khai dự án kết quả đã có 3 bệnh 
viện Điều dưỡng- Phục Hồi Chức Năng Đà Nẵng, Khánh 
Hòa và Phú Yên được chọn làm nơi nhân rộng mô hình 
ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận tài trợ tổng cộng là 
52000 USD cho mỗi bệnh viện.

Dự án tài trợ bao gồm cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 
và đào tạo tập huấn nhằm trang bị cho hoạt động của một 
khoa Phục Hồi Chức Năng cho bệnh nhân tổn thương 
tủy sống với sức chứa 10 giường. Đã có 9 nhân viên y tế 
bao gồm (bác sĩ, điều dưỡng, Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, 
nhân viên xã hội) đã tiếp nhận chương trình đào tạo 12 

Setting Up The Orthopedic Workshop  
And Spinal Cord Unit

On the request and invitation of the HCM Health 
Services, 5 years ago, an MOU was signed to 
develop Spinal Cord Injury services in Ho Chi 

Minh and Selected Southern provinces as well as set-
ting up an Orthopedic workshop in Ho Chi Minh City. 
Hospital For Rehabilitation & Professional Diseases 
(HCM - HRPD). Both projects were financially possible 
through grants from MAE of G.D Luxemburg, JICA and 
DGCD – Belgium.

It is estimated that around 1200 Spinal cord injury ac-

cidents happen every year and that persons living with 
physical disabilities in Vietnam range from one to three 
million persons.  The two both projects (Spinal Unit and 
Orthopedic Workshop) aimed at building a capacity of 
care, not widely available in Vietnam.

This phase took the two last years in implementation. 
After a careful selection phase, 3 hospitals in Khanh Hoa, 
Phu Yen and Da Nang were identified to benefit each from 
the above mentioned project budget  of  approximately 
52,000 USD to develop Spinal cord injury services. 

This direct support package provides basic equipment, 
consumables and infrastructure adjustments to allow a 
10 bed capacity in each unit. Additionally, 9 staff of each 
hospital (doctors, nurses, PT, social workers) could ben-

efit from 12 one week session of training in HRPD and 
on provincial site during this two year period. 
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tuần tại Khoa Phục hồi chức năng được đánh giá trong 
vai trò là trung tâm tham vấn tại thành phố Hồ Chí Minh 
cùng với các chuyên gia nước ngoài cũng như được đào 
tạo thực hành tại mỗi đơn vị bệnh viện tỉnh.

Ở tuyến tỉnh dự án cũng đã thực hiện triển khai mô hình 
Quỹ công bằng nhằm giúp cho các bệnh nhân nghèo. 

Sau khi kết thúc dự án đã có hơn 600 người mang dụng 
cụ chỉnh hình, hơn 750 người mua dụng cụ trợ giúp và 
các sản phẩm thương mại đã được điều chỉnh cho thích 
hợp. Tất cả những dụng cụ này giúp họ sinh hoạt được dễ 
dàng hơn. 

Sự quản lý chuyên nghiệp hơn của xưởng giúp những 
khách hàng có khả năng tài chính nhận thấy có thể tìm 
kiếm những sản phẩm chất lượng cao ngay tại Việt 
Nam. Việc tạo nguồn quỹ dự phòng giúp cho những 
người khách hàng nghèo cần dụng cụ chỉnh hình để cải 
thiện chức năng sinh hoạt của họ cũng được thực hiện 
dễ dàng hơn

Cho đến nay cả hai dự án ở Việt Nam đã khẳng định được 
một vị trí, vai trò cũng như các hoạt động thực tế trong 
việc chăm sóc cơ bản cho người bị tổn thương tủy sống 
cũng như cung cấp những dụng cụ chỉnh hình cho bệnh 
nhân. Điều này thể hiện trong việc trung tâm đã tiếp nhận 
23 sinh viên thực tập đến từ trường đại học UCL chuyên 
ngành Vật lý trị liệu. Những nghiên cứu cao hơn nữa cũng 
như quá trình tự khẳng định của trung tâm cũng đang được 
các trung tâm nghiên cứu tham vấn, các trường đại học 
cũng như các tổ chức quốc tế xem xét và đánh giá. 

At the provincial level, Equity Fund system also starts 
to provide financial support for poor patients of SCI.

Throughout the project period, over 600 persons have 
been fitted with devices, more than 750 persons pur-
chased technical aids and adapted commercial devices 
to improve their living conditions. 

Under dynamic management this developed into a new 
concept where high tech devices became available lo-

cally to well-off clients. Their purchase power allowed 
the funding of an equity fund designed to help the 
poorer clients needing an orthotic device to improve 
their functional lives. 

As for now, both projects in Vietnam, have achieved a 
certain standing and practice base for SCI care and or-
thotic devices production. It includes the practicum of 
23 Physiotherapy students from a Belgian university 
(UCL).  Further research and recognition processes to 
become international model units of care are underway 
with universities, research centers and international 
organizations. 
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Một số các tài liệu tập huấn cũng như các sổ tay hướng 
dẫn cho bệnh nhân cũng đã được dịch rộng rãi sang các 
ngôn ngữ khác như Campuchia, Trung Quốc, Lào….).

“Ngừa bệnh hơn chữa bệnh!” Câu ngạn ngữ này cũng 
rất thích hợp trong lĩnh vực điều trị cho bệnh nhân tổn 
thương tủy sống. Dự án đã thực hiện một số các bộ tư 
liệu thông tin (sổ tay hướng dẫn và video clips) với mục 
đích mô tả và minh họa những cách thức phòng ngừa tai 
nạn gây tổn thương tủy sống.

Mong rằng Sở Y tế và Bệnh viện Điều dưỡng- Phục Hồi 
Chức Năng và Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp TP.HCM 
sẽ cố gắng duy trì các mối liên hệ với các tổ chức khác 
trong mạng lưới phục hồi chức năng trên thế giới (những 
tổ chức đã hỗ trợ và đóng góp trong sự phát triển dự án). 
Những tổ chức này cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tính bền 
vững của dự án cũng như tiếp tục đóng góp những kinh 
nghiệm của họ  thông qua các chương trình tập huấn tiếp 
tục cải thiện chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân, cập 
nhật kiến thức mới và các chương trình giao lưu trao đổi. 
Hội nghị ASCON lần thứ 7 được tổ chức ở Trung tâm 
PHCN Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 12 năm 2008 ở 
Hà Nội sẽ là một cơ hội tốt để Bệnh viện Điều dưỡng- 
PHCN- ĐTBNN Tp HCM thể hiện vai trò đầu ngành của 
mình cũng như chia sẽ những thành quả đạt được trong 
thời gian qua với các đơn vị cùng ngành.

Những kinh nghiệm đã có từ dự án này một lần nữa sẽ 
được hoàn thiện hơn nữa trong dự án mới tại trung tâm 
PHCN Bệnh viện Bạch Mai sắp tới đây.

Specific education materials developed within this project 
have also been made available in other Asian languages 
(Cambodian, Chinese, Lao, ...) for use. 

“Prevention is better then the cure!”  The project devel-
oped a set of materials (booklet and TV spots) that de-

scribe and illustrate how SCI accidents can be prevented

It is sincerely hoped that MOH (Ministry of Health) and 
HCM HRPD are doing their utmost in upholding the 
contacts and achievements for the long term as interna-

tional networks (that supported the development of this 
project) have high expectations from HCM- HRPD in 
contributing its experience beyond the borders of Viet-
nam and continuing improving the care through train-

ing, innovation and exchange. The Seventh ASCON 
conference in December 2008 to be hosted in Hanoi, 
will be the ideal venue for HRPD to update its dynamic 
development to all. 

The reproduction of this experience will certainly be ad-

justed and improved within the new project in Bach Mai 
Rehabilitation centre
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Chân Dung Người Thụ Hưởng

Và đây là hình ảnh của bệnh nhân tổn thương tủy sống 
tại Bệnh Viện Điều Dưỡng, Phục Hồi Chức Năng Khánh 
Hòa - cô Mỹ Dung (bên trái). 

Năm nay Dung 23 tuổi, là lao động chính trong gia đình 
một mẹ đã già và em gái, bị tổn thương tủy sống gấn 3 
năm, hiện Dung đi lại được chút ít.

Trong một lần tiếp cận với tư vấn viên đồng đẳng Thúy 
Hà, Dung đã rất thẳng thắn và cởi mở, chính Dung là 
người dẫn dắt câu chuyện về tổn thương, hiện tại của 
mình và những suy tính cho tương lai. Cô có người yêu 
bên cạnh và sẵn lòng tham gia một hoạt động tại khoa 
Tủy Sống, cho người tổn thương tủy sống như Dung. 

Portrait Of Beneficiaries

And this is a positive case in Khanh Hoa hospital, Ms My 
Dung (on the left picture). 

This year she is 23 years old, the main labor in a family 
with an old mother and a young sister. She had an injury 
3 years ago. She practiced very hard and now she can 
walk a little bit.

In one time talking with the peer councelor, Ms. Ma Thuy 
Ha, she was straightforward and friendly. It was her who 
leaded the story about her injury, present situation and 
future plans. Now she has her lover beside and is willing 
to join any activities in the spinal unit.
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Dự án  “Chào Đón Sự Sống”

D
ự án “Chào Đón Sự Sống” hoạt động trong lĩnh 
vực phòng ngừa tàn tật và phục hồi chức năng 
cho trẻ khuyết tật. 

Dự án kết hợp và điều phối các cơ quan chức năng hoạt 
động trong cùng lĩnh vực, mà hầu hết hiện có sẵn ngay 
tại Việt Nam, nhưng lại tập trung ở vùng đô thị hoặc bị 
khoanh vùng như: Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khoẻ Sinh ; 
Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Và Giáo Dục Trẻ Khuyết 
Tật ; Khoa sản,   Khoa nhi và Khoa Phục Hồi Chức Năng 
bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa và Sở Y tế Khánh Hòa

Dự án hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa từ năm 2006 đến 
năm 2010 với các mục tiêu tổng quát sau đây:

 Ngăn ngừa tử vong và tàn tật xảy ra trước và trong • 
khi sanh. 
 Phát hiện và chăm sóc ở giai đọan sớm cho  trẻ sơ • 
sinh có dấu hiệu tàn tật
Hòa nhập trẻ bị tàn tật vào cộng đồng• 

Năm 2007, dự án bước vào năm hoạt động thứ hai và gặt 
hái nhiều kết quả khả quan trong công tác theo dõi, quản lý 
và triển khai các hoạt động. Mối quan hệ với các tổ chức 
quốc tế hoạt động trong cùng lĩnh vực được duy trì và 
củng cố. Nhiếu hội thảo phát hiện khuyết tật sớm và phục 
hồi chức năng được phối hợp tổ chức với hiệp hội L’appel 
(Pháp) và Interplast (Mỹ). Các khóa tập huấn đều thu hút 
sự tham gia nhiệt tình của lực lượng y bác sĩ địa phương.

Giữa năm 2007, Handicap International hợp tác với tổ 
chức DED (Đức) tiến hành lượng giá chượng trình phục 

Welcome To Life

Welcome To Life Project works in the field of 
prevention and rehabilitation of disability for 
children. 

The three involved organization are the Centre for Protec-

tion & Care of Mother & Child, the Education & Re-

habilitation Centre for Disabled Children and Pediatric, 
Obstetric and Rehabilitation Department of Khanh Hoa 
General Hospital and Provincial Health Services.

“Welcome To Life” project operates from 2006 to 2010 in 
Khanh Hoa Province with the following objectives: 

Prevent death and disabilities occurring before birth • 
and at birth 
Detect and care at early stage the newborn baby  • 
disabilities
Integrate children with disabilities in the community • 
life.

In 2007, the project has come to the second year with 
plenty of activities on progress and action. Relationship 
with other international association is maintained and 
developed. Many seminars in the field of disability detec-

tion and rehabilitation for vulnerable people were held 
in cooperation with foreign association like L’appel and 
Interplast. All trainings attracted full participation and 
high attention of medical staff.

In the middle of the year 2007, HI joins with DED  
(Germany) to evaluate the existing community-based  

Trong	lĩnh	vực	phát	
hiện	sớm,	ít	nhất	có	
40	trường	hợp	dị	
tật	bẩm	sinh	và	15	
trường	hợp	được	
phát	hiện	và	chăm	
sóc	mỗi	năm.	

in	field	of	early	
detection,	at	least	
40	congenital	mal-
formation	case	and	
at	least	15	disability	
cases	are	detected	
and	cared	in	this	year
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hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Khánh Hòa. 
Giải pháp cải thiện chương trình phục hồi chức năng dựa 
vào cộng đồng cũng được giới thiệu sau đợt công tác  
1 tháng tại tuyến huyện của chuyên gia Barbara.

Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa trung tâm y tế tuyến 
huyện và tuyến tỉnh, dự án triển khai công tác nâng 
cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho đơn vị y tế địa 
phương. Hệ thống cung cấp nước đạt chuẩn, đường ống 
thóat nước, cống ngầm được trang bị cho các trạm y tế. 
Tất cả hạng mục đầu tư nhằm mục đích tăng năng lực 
điều trị của cơ sở y tế tuyến huyện.

Đầu tư cơ sở vật chất phải đi đôi với nâng cao trình độ 
nhân lực. Phương châm này hoàn toàn đúng cho dự án 
“ Chào Đón Sự Sống”. Các khóa tập huấn nâng cao 
năng lực được tổ chức tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến 
huyện với mục tiêu nhân viên y tế có thể sử dụng tối đa 
trang thiết bị vào công tác điều trị, tập huấn thực tế tại 
TP.HCM, chuyển giao kỹ thuật mổ não úng thủy, tập 
huấn về hoạt động trị liệu và dụng cụ chỉnh hình, tập 
huấn cho nữ hộ sinh... được tổ chức thường xuyên và thu 
được kết quả khả quan.

Trong lĩnh vực phòng ngừa, các ấn phẩm như sách hướng 
dẫn cho thai phụ, sổ theo dõi sức khỏe cho trẻ được thiết 
kế và phân phát trong các bệnh viện nhằm nâng cao ý 
thức cho các bậc phụ huynh. Phụ huynh cần được trang 
bị kiến thức để phòng ngừa tàn tật cho con em mình.

Dự án đồng thời thực hiện hỗ trợ trẻ khuyết tật như trao 
xe lăn cho trẻ bại não, phẫu thuật cho trẻ em. 5 ca phẫu 
thụât não úng thủy cho trẻ em nghèo được thực hiện tại 
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa với kinh phí do HI 
tài trợ.

rehabilitation (CBR) in Khanh Hoa Province. CBR  
strategy is also put forward after two-month research in 
the commune done by Ms Barbara.

In order to narrow the gaps between provincial and dis-

trict health center, the project upgraded infrastructure and 
equipments. New standard water supply, sewage system 
was set up in four commune health center. All these 
investments enhance the treatment capacity in local level 
and for local patients. 

Infrastructure investment must be followed by human 
resources …. This is also the case for “Welcome to 
life project”.With the target that staff are able to make 
the most of equipments into treatment, project invited 
medical staffs in district health center to many train-

ing courses to improve their skills. Practical training in 
HCMC, transfer technique in Hydrocephaly surgery for 4 
midwives, training on occupational therapy and orthope-

dic devices of the provincial hospital… were organized 
in provincial and district level.

In prevention aspect, many products like booklet for 
pregnant women, healthcare booklet for children were 
designed and distributed in hospitals to raise awareness 
among the parents and future parents. Parents should be 
prepared knowledge to prevent disability for their children.

The project also gives direct support to children with 
disability like giving trolleys for cerebral palsy children, 
surgery for children. Five cases of hydrocephalus were 
operated free in Provincial Hospital with sponsorship of 
Handicap International. 
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Trong lĩnh vực phát hiện sớm, ít nhất có 40 trường hợp 
dị tật bẩm sinh và 15 trường hợp được phát hiện và chăm 
sóc mỗi năm. Phương pháp phát hiện sớm những biểu 
hiện bất thường ở trẻ sơ sinh được hướng dẫn tận tình 
cho đội ngũ bác sỹ, y tế và nữ hộ sinh tại 8 trạm y tế 
tuyến huyện.

Sách, cẩm nang hướng dẫn cách chăm sóc trẻ khuyết tật 
được in ấn và phát cho các bà mẹ. Giám sát viên chương 
trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR) được 
tập huấn cách chăm sóc trẻ khuyết tật. Đội ngũ giám sát 
viên rất tích cực trong việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm 
với nhân viên y tế cộng đồng tại địa phương.

Dự án hỗ trợ Trung Tâm Giáo Dục Và Phục Hồi Chức 
Năng Cho Trẻ Khuyết Tật đạt mục tiêu khám phát hiện, 
sản xuất dụng cụ chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật trong 
phạm vi toàn tỉnh.

In field of early detection, at least 40 congenital malfor-
mation case and at least 15 disability cases are detected 
and cared  this year. Doctors, nurses and midwifes at 8 
districts health stations are propagandized to identify 
unusual appearances on newborns.    

Booklets instructing how to care disabled newborns were 
printed and distributed to concerned mothers. Communi-
ty-based rehabilitation (CBR) supervisors are trained to 
deal with caring disabled children and these supervisors 
are keen on sharing their experience to the local commu-

nity staffing.

The project supports Education & Rehabilitation Center 
for Disabled Children to achieve their targets in medical 
check-up, making assistive devices for disabled children 
in the whole province.
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Chân Dung Người Thụ Hưởng

Lê Thị Như Uyên 

Bé Như Uyên sinh năm 2002 tại trung tâm y tế huyện 
Cam Ranh, mắc bệnh bại não sau sinh. Gia đình bé sống 
trong một ngôi làng hẻo lánh với điều kiện sống còn 
nhiều khó khăn. Vì cha mẹ bận rộn làm việc cả ngày, bé 
hầu như nằm một mình ở nhà, tách biệt với cuộc sống 
sinh hoạt của gia đình cũng như mọi người xung quanh.

Nhằm giúp cháu có cuộc sống vui vẻ hơn, dự án tặng 
cháu xe đẩy chuyên dụng dành cho trẻ bại não. Bé có xe 
đẩy mới để ngồi an tòan hơn, theo cha mẹ dạo chơi. Mẹ 
cũng có thể vừa làm vừa trông con. Đây là hỗ trợ thiết 
thực căn bản để giúp trẻ khuyết tật tiến một bước trong 
hành trình hòa nhập vào cộng đồng.

Portraits Of Beneficiaries

Le Thi Nhu Uyen – 6 years old

She was born in 2002 in Cam Ranh Town Health Center 
with cerebral palsy. Her parents are both teachers of 
primary schools. They work all day and don’t have much 
time to take care for their baby. She spend whole day ly-

ing on the bed, floor, having no one to play with. 

The project supports the child with 1 trolley. Now she 
can sit on the nice trolley, being taken around the house, 
enjoying the atmosphere, and integrating into the society. 
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Quỹ Công Bằng Equity Fund

Trong năm 2007, Qũy Công Bằng tiếp tục hoạt 
động tại TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa 
và thu được nhiều kết quả khả quan trong việc hỗ 

trợ bệnh nhân tổn thương tủy sống nghèo. Dự án tổ chức 
các khóa tập huấn nhằm nâng cao khả năng làm việc, 
hiệu quả giao tiếp với bệnh nhân cho nhân sự quỹ. Bốn 
đợt lượng giá các dây chuyền làm việc được thực hiện ở 
miền trung từ trước khi bắt đầu thực hiện quỹ và trong 
thời gian thực hiện thử nghiệm. 

Về phương diện truyền thông, quỹ được các cơ quan 
truyền thông địa phương đã biết đến và lưu tâm hơn về 
hoạt động hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, đặc biệt là ở các 
tỉnh. Quỹ dự phòng tiếp tục nhận được tiền tài trợ từ các 
đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước. 

Từ khi bắt đầu thành lập quỹ (tháng 5/ 2007), Đà Nẵng 
hỗ trợ tổng cộng 15 bệnh nhân, với số tiền là  800 usd; 
Phú Yên hỗ trợ tổng cộng 6 bệnh nhân, với số tiền là 
340 usd; Khánh Hòa (thành lập quỹ từ tháng 7/ 2007) hỗ 
trợ tổng cộng 4 bệnh nhân, với số tiền là 194usd. Tại Đà 
Nẵng có hỗ trợ thêm tiền ăn cho bệnh nhân.

Khoa Tủy Sống TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tổng cộng 142 
bệnh nhân nghèo, với tổng số tiền là 15,297usd. Trong 4 
ngày từ 30 đến mồng 3 Tết Âm lịch, khoa Tủy Sống thành 
phố Hồ Chí Minh có hỗ trợ 200 xuất ăn cho bệnh nhân. 

Theo thống kê, bệnh nhân Nam chiếm số đông (65-82%), 
họ là lao động chính trong gia đình và đang ở tuổi lao 
động. Tổn thương tủy sống kéo theo gánh nặng kinh tế 
cho cả gia đình. Trong nhiều gia đình trẻ (bệnh nhân ở 

In 2007, Equity Fund continues its operation in Ho 
Chi Minh City, Khanh Hoa, Phu Yen, Da Nang and 
gain positive achievements. Three trainings were 

held for the personnel to improve performance and effects 
of communication with patients with Spinal Cord Injuries 
(SCI). Four trips evaluation for the working assemblies 
in the middle provinces: Da Nang, Phu Yen, Khanh Hoa 
before starting the fund and during the trial time. 

The project also attracts greater atttention from media, 
especially in the provinces. The reserved fund continu-

ously received finance sponsors from local and foreign 
companies and individuals

Since establishing the fund (May, 2007), Da Nang has 
been supporting totally 15 patients with 800usd; Phu Yen: 
6 patients with 340 usd and Khanh Hoa (establishing the 
Fund in July 2007): 4 patients with 194 usd. In Da Nang, 
patients have been supported with money for food.

Spinal Unit in HCM city has been supporting totally 
142 poor patients with 15297 usd. During the time from 
30th to 3rd Lunar New Year, Spinal unit supported 200 
portions for patients.

According to statistics, male patients, main labor in the 
family, account for 65 – 82%. Therefore, their accidents 
and disability results in the economical burden for the 
whole family. 

Tổn	thương	tủy	
sống	kéo	theo	
gánh	nặng	kinh	tế	
cho	cả	gia	đình.

Therefore,	their	
accidents	and	
disability	results	
in	the	economical	
burden	for	the	
whole	family.
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độ tuổi 30 - 45), con của họ ở độ tuổi đi học, người vợ/ 
chồng phải chăm sóc bệnh nhân trong thời gian nằm viện, 
thu nhập của gia đình gần như hoàn toàn suy sụp.

Mức độ tổn thương hoàn toàn (liệt tứ chi) chiếm khá cao. 
Theo thống kê tại khoa Tủy Sống 3 tỉnh Miền Trung, 
mức độ này chiếm từ 41 – 48%. Riêng ở TP. Hồ Chí 
Minh tỷ lệ này là 38%, điểm đáng ghi nhận là nguyên 
nhân tổn thương do tai nạn giao thông và tai nạn lao 
động chiếm cao, 34% - 38%. Ngoài ra, một lý do được 
ghi nhận là tổn thương thứ cấp sau tai nạn. Những người 
lao động phổ thông, đi làm thuê tại các công trình xây 
dựng không hiểu biết về sơ cấp cứu và các biện pháp an 
toàn lao động. Nhu cầu thực và cấp bách của người bị tổn 
thương tủy sống nghèo khó là tìm một cách làm ăn sinh 
sống phù hợp khi trở về nhà.

Chân dung người thụ hưởng

Anh  Hiền, hãy cố lên!!!!

Anh Nguyễn Tấn Hiền – khoa Tủy Sống BV DD PHCN 
Đà Nẵng, anh đã là sinh viên Kinh tế năm thứ nhất. Trên 
đuờng đạp xe đi học về, xe bị sụp ổ gà, anh bị tổn thương 
mức độ C6C1. Hiện anh được cho “điểm tích cực A+” 
trong khoa, anh chơi thể thao, vẽ tranh và nhiều bức tranh 
của anh đã được khách thăm đánh giá cao và mua ủng hộ. 

Trong tháng 12 năm 2007 vừa rồi, anh đã cùng tham dự 
lớp tập huấn về “Kỹ năng tiếp cận và tham vấn tâm lý 
cho người bị tổn thương tủy sống” tại thành phố Nha 
Trang. 

Anh được xem là hạt giống tiềm năng cho công việc “tư 
vấn viên đồng đẳng” của khoa Tủy Sống – Đà Nẵng.

Complete injuries (tetraplegia) occupies about 41 – 48%. 
Particularly in Ho Chi Minh city, this rate is 38%, the 
remarkable point is that the reasons of traffic accidents 
and labour accident are high, 34 – 38%. Besides, the 
reason of secondary injuries after accidents is noticeable. 
The labours in building projects have no idea of  first aid 
and industrial safety.

The real and urgent demand of poor SCI patients is to 
find a way to earn for their living after discharging.

Portraits of beneficiaries

Hien, try more!!!!

Nguyen Tan Hien – spinal unit of Da Nang Sanatorium. 
He was a 1st year student of Economical University. On 
the way home, he fell down when going over a pot-hole 
and had C6C1 injury. Now he has the mark “positive A+” 
in the unit. He plays sport, draws pictures and many of 
his masterpiece were highly evaluated and sold.

In December 2007, he joined the training of “Skills in 
accessing and psychological advising for SCI patients” in 
Nha Trang. 

He is considered as the potential seed for the position 
“peer councelor” for Spinal unit Da Nang.

1 :  Tổn thương cột sống cổ, đốt sống số 6. Bệnh nhân 
tự lập tốt, không cần hỗ trợ nhiều

1 :  Cervical injury at level 6, patient has high indepen-

dence, only needs little assistance
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Smile…

In the age of 40, this patient is a motortaxi driver with 
daily sum of 30.000 vnd. He was fallen when going over 
a pot-hole and had his neck injured. Now his family has 
only 2 pieces of land, enough to have 2 crops a year for 
daily meals. 

This is his image every afternoon when he had PT and 
OT exercise.

“No certificate or flowers can be compared…

No word can describe the difficulties which a SCI patient 
must pass to keep a clear voice, to keep his patience to 
make a picture by tearing each small piece of paper…

…If possible, let’s hear them singing, watch them 
drawing. It  will be more than a complement

Cười… 

Ở tuổi 40, bệnh nhân này chạy xe ôm mỗi ngày kiếm 
được 30.000đ. Ông bị té xe do sụp ổ gà và tổn thương cổ. 
Hiện gia đình ông còn 2 công ruộng để làm được 2 vụ lúa 
một năm, vừa đủ gạo ăn hàng ngày. 

Đây là hình ảnh tươi vui của ông khi đi tập bài tập vật lý 
trị liệu mỗi chiều. 

  “Không một bằng khen hay đóa hoa nào có thể so sánh 
được…

Không gì có thể mô tả được hết những khó khăn mà một 
người bị tổn thương tủy sống phải vượt qua để giữ được 
một câu hát trong veo, làm một bức tranh từ những mẫu 
giấy xé…

... Nếu có thể, bạn hãy cùng họ hát, xem họ vẽ tranh, sẽ là 
tuyệt vời những dòng khen ngợi hoa mỹ, ngay như trong 
một báo cáo như vầy! 
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Tổ chức Người Khuyết Tật Quốc Tế (tên tiếng Anh 
là Handicap International France, viết tắt là HI) bắt 
đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001, tập trung 

vào trợ giúp nâng cao các khoá đào tạo về kỹ thuật cho các 
học sinh dân tộc thiểu số ở các trường nội trú tại tỉnh Bắc 
Kạn và Lào Cai. Dự án thứ hai đã được tiến hành thực hiện 
từ năm 2003, dự án này được thiết kế để hỗ trợ các em học 
sinh về đào tạo dạy nghề, trợ giúp về kỹ thuật và cho vay 
tín dụng nhỏ khi các em quay trở về bản làng của mình sau 
khi tốt nghiệp cấp 2. Cả hai dự án này đều đã kết thúc vào 
cuối năm 2004. 

Từ năm 2004, trong khi tiếp tục xây dựng chiến lược xoá 
đói giảm nghèo, tổ chức HI sẵn sàng lồng ghép vấn đề 
người khuyết tật và gia đình họ vào trong khung chương 
trình của mình (hợp phần người khuyết tật hội nhập kinh 
tế xã hội) và một số dự án khả thi khác đã được đánh giá 
cao trong khu vực như dự án Gìa phá mìn và HIV/AIDS. 
Chiến lược này tập trung vào trợ giúp người khuyết tật và 
gia đình họ trong các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, nâng 
cao nhận thức, vận động hành lang và các dự án khác về 
cải thiện kinh tế.

Năm 2007 là một năm hợp tác quan trọng của HI với 
các đối tác là các ban ngành và các tổ chức xã hội ở 5 
tỉnh. Để nâng cao sự tham gia của người khuyết tật vào 
bối cảnh phát triển nền kinh tế, HI tập trung vào 3 nhóm 

Handicap International France’s action in Viet Nam 
started in 2001, focusing on helping to renovate 
the technical curriculum provided to ethnic mi-

norities’ children in boarding schools in Bac Kan and Lao 
Cai provinces. A second project was launched in 2003, de-

signed to accompany the outgoing pupils when returning 
to their home villages after completing secondary school, 
with vocational training, technical assistance and small 
income generating schemes. Both projects came to an end 
at the end of 2004.

From 2004, while Handicap International has been 
building on that poverty reduction strategy, willing to 
include People with Disabilities (PwD) and their families 
into that framework (PWD socio-economic integration 
component), and some other possible projects have been 
assessed in the areas of Mine Action and HIV/AIDS. The 
strategy focuses on support to disabled people and their 
family toward education, awareness, lobbying projects 
and aim to work on economic responses.

2007 has been a year of involvement for Handicap 
International side by side with institutional and civil 
society partners in 5 provinces. Facing the challenges to 
promote a better inclusion for People with Disability in a 

Handicap  
international 
france project

döï án Handicap  
international  
pHáp

Christophe Giraux
Programme Director

Handicap International, 
French Section



Handicap international Vietnam annual report 2007 ■ 23

năm	2007	là	một	năm	hợp	tác	
quan	trọng	của	hi	với	các	đối	tác	
là	các	ban	ngành	và	các	tổ	chức	
xã	hội	ở	5	tỉnh.

2007	has	been	a	year	of	involve-
ment	for	handicap	international	
side	by	side	with	institutional	
and	civil	society	partners	in	5	
provinces.

hoạt động chính nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của 
người hưởng lợi của các dự án. 

a- Giáo dục hoà nhập và chuyên biệt:

HI tiếp tục phát triển việc trợ giúp nhằm nâng cao hệ 
thống giáo dục hoà nhập ở tỉnh Bắc Kạn. Năm 2007 là 
năm đầu tiên trẻ em khuyết tật được đi học và các giáo 
viên của trường giáo dục trẻ thiệt thòi tỉnh được thực 
hành việc giảng dạy chuyên biệt sau khi được tham gia 
các lớp tập huấn. Chương trình giảng dạy này tập trung 
vào 2 loại hình khuyết tật chính: ngôn ngữ ký hiệu cho 
trẻ em khiếm thính và giáo dục chuyên biệt cho trẻ em bị 
thiểu năng trí tuệ. 

Cùng thời gian đó, chúng tôi cũng phối hợp làm việc với 
trường Tương Lai tại Đà Nẵng, một trường cho trẻ em có 
dạng khuyết tật tương tự. 

b- Nâng cao quyền cho người khuyết tật 

Dự án Phim bắt đầu từ năm 2007, dự án này xây dựng 
một bộ phim tài liệu phỏng vấn các gia đình có trẻ em 
khuyết tật về việc nuôi dạy con em của mình. Bộ phim 
được thực hiện do Đài Truyền Hình VN đạo diễn cùng 
với sự phối hợp với Văn phòng điều phối các hoạt động 
hỗ trợ người tàn tật Việt Nam và bốn tỉnh: Bắc Kạn, Hà 
Nội, Quảng Nam và Quảng Trị. Bộ phim này được phát 
sóng lần đầu tiên vào tháng 12 nhân dịp Ngày Người 
Khuyết Tật Quốc tế, sau đó là một loạt các hoạt động 
khác dựa trên bộ phim được tiếp tục thực hiện trong năm 
2008 (phát sóng ở đài địa phương, xây dựng các bộ công 
cụ, đào tạo cán bộ chủ chốt)

fast developing context, Handicap International targeted 
3 domains of activity to better answer to the needs of our 
beneficiaries.

a- Inclusive and specialized education:

We continue to develop our support to strengthen the In-

clusive Education system in Bac Kan province. 2007 has 
been the first year for young children with disability to 
access to school and for their teacher to practice on spe-

cialized teaching after being trained. The education offer 
focused on two main types of disability: language signs 
for deaf and hearing impaired and specialized education 
for children with mental disability.

In the same time, we worked with Future School in DaN-

ang on the same type of disability. 

b- Promote rights of People with Disability 

FILM project started in 2007 by the shooting of a 
documentary permitting to families to give testimony 
on their life growing up children with disability. The 
movie has been produced by the project and directed 
by Vietnam Television in partnership with NCCD and 
4 provinces including Bac Kan, Hanoi, Quang Nam 
and Quang Tri. First broadcasted in December on the 
occasion of People with Disability’s international day, 
a range of actions on the basis of the documentary is on 
going in 2008 (provincial broadcasting, production of 
tools kit, leaders trainings).  
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c- Phát triển hoà nhập ở địa phương:

Chúng tôi làm việc tại Hà Nội cùng với một số nhóm 
người khuyết tật, đại diện cho các tổ chức xã hội quan 
trọng. Đầu năm 2007, chúng tôi thực hiện một dự án 
khuyến khích trẻ em khuyết tật được đi học tại các trường 
học thân thiện với đối tác là một tổ chức tự lực của người 
khuyết tật (tên viết tắt tiếng Anh là MHD) để tuyên 
truyền về quyền của người khuyết tất đặc biệt là quyền 
được đến trường trong hệ thống giáo dục hoà nhập của 
trẻ em khuyết tật. Cuối năm 2007, một dự án mới cũng 
phối hợp với tổ chức MHD về an toàn giao thông đặc biệt 
tập trung vào việc tuyên truyền và tổ chức các cuộc hội 
thảo để hợp pháp hoá xe môtô ba bánh và giấy phép lái 
xe cho các đối tượng khuyết tật khác nhau. 

Song song với dự án này, chúng tôi bắt đầu thiết kế một 
dự án về phòng chống HIV/AIDS, phối hợp với phát 
triển cơ sở hạ tầng ở một số tỉnh ven biển miền Trung. 
Đông Nam Á, một trong những tiểu vùng phát triển 
nhanh nhất của thế giới về kinh tế, đang phải đối mặt với 
ngày càng nhiều thách thức vì sự lan truyền nhanh chóng 
của đại dịch HIV. Sự kết nối về tự nhiên ngày càng được 
cải thiện và sự hội nhập khu vực tạo ra nhiều hiện tượng 
liên quan đến sự di chuyển của người dân của nhóm dân 
cư thuộc khu vực xa xôi hẻo lánh như nhóm người dân 
tộc thiểu số và điều này khiến cho việc lây lan của đại 
dịch HIV ở Châu Á bùng nổ, đặc biệt là dọc khu vực 
hành lang giao thông mới được xây dựng và ở khu vực 
biên giới như đường 9 nối giữa tỉnh Quảng Trị, Việt Nam 
và tỉnh Sepone của Lào. Dự án này sẽ bắt đầu vào năm 
2008, sau một thời gian nghiên cứu và trình bày nghiên 
cứu vào năm 2006 và 2007.

Các năm tiếp theo, Việt Nam sẽ giàu mạnh hơn trong bối 
cảnh toàn cầu. Chính thức tham gia nền kinh tế thế giới 
từ năm 2006 (APEC, WTO), Việt Nam đang trên đường 

c- Inclusive Local development

We work in Hanoi with some groups of People with Dis-

ability representative of the new emergent civil society. 
At the beginning of 2007 a project of accessibility in 
ordinary schools has been the time to have the opportu-

nity for our partner MHD (Motivating Help Disability) to 
advocate on the rights of PwD especially for children to 
attend school in an inclusive system. The end of the year 
saw the set up of a new project with the same partner 
MHD, on traffic safety particularly focused on advocacy 
and workshops to legalize three wheels motorbikes and 
driving license adapted to different types of disability.

In parallel, we started to design a project on build-

ing HIV/AIDS resilience in relation to infrastructure 
development in the central coastal provinces.   South 
East Asia, one of the world’s fastest-growing subregions 
in terms of economic development, challenges more 
and more vulnerability with HIV.  Improved physi-
cal connectivity and regional integration creates the 
phenomena of getting in touch mobile men with remote 
populations like ethnic minorities and this has fueled 
the spread of HIV in Asia, including along the newly 
developed transport corridors and in cross-border such 
the route 9 between Quang Tri province in Vietnam 
and Sepone province in Lao. The project should start 
in 2008 after a period of study and presentation of the 
study in 2006-2007.

The future years will undoubtedly see a stronger presence 
of Vietnam on the international scene. Officially involved 
in world economy from 2006 (APEC, WTO) the country 
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hội nhập với tiếng nói có trọng lượng trong sự phát triển 
của toàn thế giới. Tuy nhiên, một loạt những khó khăn 
thách thức vẫn còn tồn tại cho bản thân chính phủ Việt 
Nam trong việc thực hiện Công ước quốc tế về Quyền 
của Người Khuyết Tật, đó là:  Tạo sự cân bằng hơn trong 
việc phân chia sự giàu có về kinh tế và cấu trúc thành thị 
của các trung tâm đô thị để các tỉnh vùng sâu vùng xa 
hiện vẫn đang trong tình trạng đói nghèo phát triển; thứ 
hai, xây dựng Việt Nam thành một quốc gia tạo cơ hội 
hoà nhập tốt hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho 
những người không may mắn bao gồm người khuyết tật, 
người thuộc các dân tộc thiểu sổ, người sống cùng HIV 
hay AIDS hay nhóm người có nguy cơ cao. 

Và cuối cùng chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn trân thành 
đến tất cả các đổi tác, các nhà tài trợ vì sự giúp đỡ tận 
tình, đến Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam 
– PACCOM đã giúp giảm nhẹ công việc của chúng tôi 
ở Việt Nam, các đối tác cấp trung ương và địa phương 
và các cán bộ của các cơ quan này đã hợp tác chặt chẽ 
với chúng tôi và sự cam kết của mình trong sự nghiệp vì 
người tàn tật. 

Christophe Giraux
Giám đốc Chương trình

Handicap International Pháp

is on the way to participate with a major voice in the 
development of the world. Nevertheless a difficult trail 
still exists to reach challenges given by the Vietnamese 
government itself and following the world convention 
such the one on the Rights of Persons with Disabilities: 
Provide first a better balance to allow development of 
 remote provinces remaining very poor in regard to  central 
structures and economic richness generated in greater 
urban centers. Secondly build a nation to provide a better 
chance to include all, especially disadvantaged people 
including PwD, ethnic minorities, People Living with 
HIV or AIDS and at risk.

Finally, we would like to express our thanks to all part-
ners, donors for their confident support, the PACCOM to 
ease our work in the country, national and local partners 
and their staff for close relationship and their commit-
ment to the cause of disability.

Christophe Giraux
Programme Director

Handicap International, French Section
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Dự án “Tạo tác động thuận lợi thông qua 
phương tiện truyền thông” - viết tắt là  
Dự án FILM

Facilitating Interaction by Linking through 
Media (FILM project)

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

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

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

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

Dự án đã xây dựng được bộ công cụ này, gồm 1 bộ phim 
có thời lượng là 50’, một quyển sách thông tin và tờ 
hướng dẫn sử dụng thể hiện cách nuôi dưỡng chăm sóc 
và nỗ lực của cha mẹ TKT và có lồng ghép một số thông 
điệp về Quyền trẻ em. Các thành viên của 6 bộ chủ chốt 
và các sở trực thuộc tỉnh cũng như các tổ chức xã hội địa 
phương (Trung tâm học tập cộng đồng, Nhóm tự lực, Hội 
phụ nữ) và các tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh 
vực khuyết tật đã được nhận bộ công cụ này và những 

The FILM project aims at promoting the rights of 
children with disabilities (CWD) in Vietnam to fa-

cilitate their early development through awareness 
raising and training, in accordance with the Biwako Mil-
lennium Framework in 4 provinces of Bac Kan, Ha Noi, 
Quang Nam and Quang Tri.

The project was implemented in 14 months, from Febru-

ary 2007 until March 2008 with the specific objective of 
families with CWD and civil society are informed and 
aware, to support the early social integration of CWD. 
The project was funded by European Commission.

Knowing that few parents of CWD have information and 
understanding on how to support their children and ideas 
about their rights, the project developed a set of tools 
to help parents with CWD be better prepared and gain 
access to social support and needed services. The set of 
tools form a training package to raise awareness for par-
ents, decision makers and other community members.

The project produced the set of tool including a 50-min-

ute film, a handbook and a user-guide presenting the 
testimonies of parents of CWD and introducing the 
message of Child Rights. Members of 6 key ministries, 
their provincial services as well as local social associa-

tions (Community Learning Centers, Self-Help Groups, 
Women Union) and NGOs working on disabilities is-

sues receive the set of tools and change positively their 
perception on disabilities. Moreover, a broad population 

Với	thực	tế	rằng	chỉ	có	rất	ít	cha	
mẹ	trẻ	khuyết	tật	có	thông	tin	và	

cách	giúp	đỡ	con	của	mình	về	
quyền	của	chúng

Knowing	that	few	parents	of	
CWd	have	information	and	 

understanding	on	how	to	sup-
port	their	children	and	ideas	

about	their	rights
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thông tin đó giúp họ thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề 
khuyết tật một cách tích cực hơn. Bộ phim trong bộ công 
cụ này cũng được phát sóng trên Đài truyền hình Việt 
Nam VTV1 và Truyền hình Kỹ thuật số VTC1 và trên 
các Đài truyền hình 4 tỉnh.

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

watched the film as it was broadcasted on Vietnam Tele-

visions (VTV1-VTC) and several times on local televi-
sions of 4 provinces.

250 members of local social associations also received a 
training on “Facilitating Community in Social Inclusion 
for CWD” to provide them more ideas and information 
on accessibility, their roles in supporting CWD and their 
families.
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Dự án “Hướng tiếp cận dựa vào quyền được 
tiếp cận Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết 
tật và trẻ không được đến trường ở tỉnh  
Bắc Kạn, Việt Nam”

Project “Rights-based approach towards 
Inclusive Education access for Children with 
Disabilities and out of school children”

D
ự án này được thực hiện giữa tổ chức Handicap 
International Pháp và tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ 
Điển, với mục tiêu chung là trẻ khuyết tật và trẻ 

không được đến trường ở tỉnh Bắc Kạn được tiếp cận với 
giáo dục và hoàn toàn hòa nhập xã hội thông qua việc thực 
hiện giáo dục hòa nhập có hiệu quả.

Dự án tập trung vào các chiến lược sau: i) tiếp cận các 
vấn đề về khuyết tật và sự tham gia vào các hoạt động để 
khuyến khích các đối tác tham gia vào các chu trình của 
dự án; ii) cách tiếp cận dựa trên quyền và tập trung vào 
từng trẻ để giúp TKT có quyền được đi học và hòa nhập 
xã hội; iii) tiếp cận dựa trên xây dựng năng lực nhằm 
nâng cao ảnh hưởng của dự án theo hướng dài hạn; iv) 
ngành giáo dục của tỉnh Bắc Kạn khuyến khích việc trực 
tiếp phối hợp và hợp tác với Chiến lược trợ giúp giáo 
dục hòa nhập quốc gia cho trẻ khuyết tật; và iv) nâng 
cao nhận thức của cộng động trong các vấn đề về người 
khuyến tật, giáo dục hoà nhập xã hội cho trẻ khuyết tật 
nhằm thay đổi thái độ đối với NKT và TKT.

Dự án mong muốn xác định nhu cầu của TKT về giáo 
dục hòa nhập và hoà nhập xã hội và xây dựng được Kế 
hoạch giáo dục cá nhân cho TKT ở thị xã Bắc Kạn và 
huyện Chợ Mới.

Hơn nữa, một Mạng lưới hỗ trợ giáo dục hoà nhập được 
thiết lập để điều phối các hoạt động, thông qua đó giáo 
viên, cha mẹ TKT và thành viên cộng đồng hỗ trợ TKT 

This project will be implemented in consortium be-

tween Handicap International France and Save the 
Children Sweden with the overall objective that 

CWD and out-of-school in Bac Kan town and Cho Moi 
districts have access to education and become integrated 
into society through the effective implementation of inclu-

sive education.

The project has the following strategies: i) mainstreaming 
disabilities issues and participatory approach to make all 
stakeholders involved during the project cycle; ii) right-
based and child-to-child approaches to help the children 
claim their rights to education and social integration; 
iii) whole-school and capacity building approaches to 
increase the impact of the project in a long term; iv) Bac 
Kan education sector encouraged to go ahead in partner-
ship and collaboration with the National Inclusive Educa-

tion Support Network for CWDs; and v) raising commu-

nity awareness on disabilities issues, inclusive education 
and social integration for CWDs to change negative 
attitudes and behaviors towards to disability and CWDs.

The project expects to identify the needs of CWD for 
inclusive education and social integration and makes the 
Individual Educational Plan for CWD in Bac Kan town 
and Cho Moi district.

Moreover, the Inclusive Education Support Network is 
set up to coordinate the activities, thus teachers, parents 
of CWD and community members effectively support 

Mục	tiêu	chung	là	trẻ	khuyết	tật	
và	trẻ	không	được	đến	trường	

ở	tỉnh	Bắc	Kạn	được	tiếp	cận	với	
giáo	dục	và	hoàn	toàn	hòa	nhập	

xã	hội

The	overall	objective	that	CWd	
and	out-of-school	in	Bac	Kan	town	

and	Cho	Moi	districts	have	access	
to	education	and	become	inte-

grated	into	society
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một cách có hiệu quả để các em có thể đi học hoà nhập 
và có thể tham gia các hoạt động văn hóa xã hội và thể 
thao khác. Mặt khác, nhận thức cộng đồng về các vấn 
đề vè khuyết tật và giáo dục hòa nhập cũng được tăng 
lên đáng kể thông qua việc hỗ trợ thành lập các câu lạc 
bộ cha mẹ TKT và sự tham gia của các em vào các hoạt 
động của cộng đồng. Các lớp đào tạo về giáo dục chuyên 
biệt như ngôn ngữ ký hiệu, chữ nổi Braille, thiểu năng trí 
tuệ…) cũng được tổ chức và là một trong các hoạt động 
khá quan trọng.

Ngoài ra, mô hình về Giáo dục hoà nhập ở thị xã Bắc 
Kạn và huyện Chợ Mới sẽ được nhân rộng sang các 
địa phương khác và ở các bậc giáo dục khác trong tỉnh 
Bắc Kạn.

Hiện giờ đề xuất dự án đang được đệ trình lên 
MAAIONG (Bộ Ngoại giao Pháp), Liên minh Châu Âu 
và Quỹ IKEA xin tài trợ.

CWD to attend mainstreamed schools through active 
participation in recreational, sport, cultural and social 
activities. The community awareness on disabilities is-

sues and Inclusive Education is significantly increased 
via supporting to parents clubs and participation of CWD 
to social events. Vocational training on specialized educa-

tion such as signs language, Braille, metal disability… 
will be of major importance.

Besides, the model of Inclusive Education in Bac Kan 
town and Cho Moi district would be multiplied in the 
other localities and at other levels of education in Bac 
Kan province.

The project proposal is being submitted to MAAIONG 
(French DOFA), EC Delegation and IKEA for grants. 
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Dự án “Phòng ngừa HIV/AIDS và Hoạt động 
xét nghiệm và tư vấn về HIV tự nguyện 
(VCT) trong cộng đồng người dân tộc thiểu 
số và người dân sống dọc Đường 9 giữa 
biên giới Việt Nam và Lào”

Project “HIV/AIDS prevention and VCT 
facilities among ethnic minorities farming 
communities residing along Route 9 on 
Vietnam/Lao border”

D
ự án HIV/AIDS có mục tieu góp phần giảm nguy 
cơ lây truyền HIV/AIDS trong nhóm dân cư bản 
địa và dân di cư dọc đường 9 và đưa những vấn 

đề có liên quan tới dân tộc thiểu số vào các chính sách 
phát triển của Việt Nam và Lào.

Rõ ràng rằng dân tộc thiếu số, đặc biệt là dân tộc Bru/
Vân Kiều, đã bị thụt lùi trong sự phát triển kinh tế của đất 
nước. Họ sống chủ yếu bằng nghề nông và là đối tượng 
đặc biệt dễ bị tổn thương đối với những thay đổi trong 
lối sống truyền thống của mình. Tuyến đường 9 được mở 
và xây dưng làm ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều 
nhóm dân số khác nhau bao gồm cả một số nhóm đặc 
biệt có nguy cơ cao. Điều này thể hiện một nhân tố tiềm 
tàng trong việc lan truyền loại virut này trong cộng đồng 
người Bru/Vân Kiều.

Dự án được xây dựng dựa trên 2 ý tưởng chính, ý tưởng 
thứ nhất là Phòng ngừa HIV và cải thiện tình trạng kinh 
tế của người Bru/Vân Kiều cần phải được liên kết chặt 
chẽ với nhau: Việc giảm tính dễ bị tổn thương về kinh 
tế có thể giúp người Bru/Văn Kiều hiểu rõ hơn tình hình 
và tự lập kế hoạch dài hạn. Việc áp dụng một tầm nhìn 
dài hạn là một đòi hỏi cấp bách để phòng ngừa HIV. Do 
vậy, dự án kết hợp cả trợ giúp các hoạt động về kinh tế và 
cả phòng ngừa HIV. Ý tưởng thứ hai là Mục tiêu phòng 
ngừa HIV đạt được thông qua quá trình trao quyền dựa 
trên phương pháp trường cuộc sống của người nông dân, 
được chương trình HIV Đông Nam Á của UNDP phát 

The HIV/AIDS project aims at contributing to HIV/
AIDS risk transmission decrease among seden-

tary and migrant populations beside the route 9 
and taking into account of minorities in Vietnam and 
Laos development policies.

It is well aware that ethnic minorities, particularly the 
Bru/Van Kieu, have been left behind by their countries’ 
economic development. They live by subsistence agricul-
ture and are particularly vulnerable to the changes in their 
traditional way of life. The opening of Route 9 facilitates 
encounters between very different population, including 
come particularly high risk groups. It represents a poten-

tial factor in the spread of the virus to the Bru/Van Kieu 
communities.

The project is build upon 2 key ideas, the former is that 
HIV prevention and improvement of Bru/Van Kieu’s 
economic situation are tighly tied: the reduction of their 
economic vulnerability enables Bru/Van Kieu to extend 
their time perception and project themselves into a longer 
term situation. The adoption of a long-term horizon is 
a pre-requisite for HIV prevention. The project com-

bines therefore support to economic activities and HIV 
prevention. The later is that HIV prevention is achieved 
through an empowerment process based on the Farmer 
Life School methodology, developed by the UNDP’s 
Southease-Asia/HIV programme. Beneficiaries gain 

dự	án	được	xây	
dựng	dựa	trên	2	
ý	tưởng	chính,	ý	

tưởng	thứ	nhất	là	
phòng	ngừa	hiV	và	
cải	thiện	tình	trạng	

kinh	tế	của	người	
Bru/Vân	Kiều...
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triển. Người hưởng lợi nhận thức được rằng HIV không 
chỉ là nhân tố duy nhất mà còn là một phần của hệ thống 
sinh thái học nhân văn. Nâng cao hiểu biết về môi trường 
của mình sẽ giúp người hưởng lợi nhận ra rằng họ có thể 
tự tạo ra tương lai của mình về một khía cạnh nào đó. 
Sửa chữa những kết quả không mong muốn, cải thiện 
tình hình kinh tế và chống lại virut HIV.

Sau đây là các hoạt động chính của dự án:

Nghiên cứu hành vi tình dục của người dân tộc thiểu • 
số: thiết lập hệ thống thay đổi hành vi, do các đồng 
đẳng viên hướng dẫn; trợ giúp các sáng kiến như các 
hoạt động tăng thêm thu nhập, đào tạo chuyên môn, 
quản lý các xí nghiệp nhỏ.

Lấy ý kiến của những người liên quan khác để xác • 
định nhu cầu đào tạo về nguy cơ của bệnh AIDS; 
thay đổi phương pháp giảng dạy dự trên văn hoá của 
người Bru/Vân Kiều; xây dựng phương pháp giảng 
dạy đê tập huấn cho tập huấn viên về Giao Tiếp Thay 
Đổi Hành Vi; đào tạo nhiên viên y tế tại cộng đồng 
về Giao Tiếp Thay Đổi Hành Vi; xác định nhu cầu 
của các đối tác trong việc xây dựng tổ chức và thực 
hiện kế hoạch hành động và đào tạo họ.

Kiểm kê tất cả các chương trình có mục tiêu là thanh • 
niên dân tộc thiểu số; ghi lại những kinh nghiệm 
có tính sáng tạo đối với việc nâng cao nhận thức về 
HIV và các dịch vụ cho người sống cùng HIV, nhằm 
xây dựng cơ sở dữ liệu để tham khảo; vận động 
hành lang các cơ quan về việc phòng ngừa các bệnh 
truyền nhiễm liên biên giới để giám sát dịch tễ học 
đối với thanh niên dân tộc ít người

 

understanding that HIV is not an isolated factor but part 
of a system of human ecology. Improving understanding 
of their environment lead beneficiaries to realize they can 
shape their future to a certain extent. 

The followings are the project activities:

Study sexual behaviours of ethnic minorities; cre-• 
ate a network for behaviour change, facilitated by 
peer trainers; support for initiatives such as income 
generating activities, professional training, microen-

terprise management.

Consult with other stakeholders to identify needs in • 
AIDS risk training; adapt the training curriculum to 
the Bru/Van Kieu culture; create a curriculum for 
training Behaviour Change Communication (BCC) 
trainers; train community health workers in BCC; 
diagnose partners’ needs in organization building and 
implementation of the action plan and train them.

Inventory all programmes aimed at minority youth; • 
record innovative experiences with HIV awareness 
raising and PLWA services, in order to build a refer-
ence database; lobby the committee for prevention of 
cross-border epidemics for epidemiological monitor-
ing of minority youth
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Dự án mong muốn nâng cao điều kiện về kinh tế cho 
nhóm dân số mục tiêu giúp họ nhận thức được về khái 
niệm nguy cơ dài hạn và việc phòng ngừa. Dự án cũng 
hy vọng sẽ áp dụng một hệ hệ thống nâng cao nhận thức 
hoạt động, thay đổi phù hợp với văn hoá và lối sống của 
người thiểu số, cải thiện thay đổi hành vi đối với HIV/
AIDS. 

Ngoài ra, dự án cũng xây dựng một hoạt động điều phối 
giữa các tổ chức phi chính phủ địa phương, các đối tác 
của dự án và các cơ quan hữu quan để thực hiện các hoạt 
động nâng cao nhận thức về HIV/AIDS.

Để thực hiện những hoạt động trên, dự án cần tổng cộng 
1,500,000 USD. Hiện giờ Bộ Ngoại giao Pháp đã tài trợ 
700,000 USD, HI đang xin tài trợ từ tổ chức PEPFAR 
(USAID) và WISE (Thuỵ Sỹ).

Dự án dự kiến triển khai các hoạt động vào đầu tháng 9 
năm 2008 và văn phòng dự án được đặt tại thị xã Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị.

The project expects to improve the economic conditions 
for the target population allowing them to think about the 
long-term risk notion and its prevention. The project also 
hopes to adapt an operational awareness raising system 
to the minority culture and their way of life, improving 
behaviour change towards HIV/AIDS.

Moreover, the project would like to have coordination 
among exisiting and emergent local NGO’s, project part-
ners and institutional and non-governmental actors to set 
awareness raising actions.

The project needs total of 1,500,000 US$ and is secured 
by MAAIONG (French MOFA) with 700,000 US$. The 
rest is waited for answer from PEPFAR (USAID) and 
WISE (Swiss donor).

The project will start implementation of its activities in 
beginning September 2008 with an office based in Dong 
Ha town, Quang Tri province.
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Dự án “Đẩy mạnh phát triển hoà nhập tại 
địa phương nhằm giúp môi trường TP Hà 
Nội thân thiện hơn với người khuyết tật”

Project “Promoting Inclusive Local 
Development to make Hanoi City 
environment friendlier to PWD”

The project aims at promoting individual and collec-

tive citizen participation and moving forwards to a 
barrier-free environment and accessible for all.

The main partners of the project is Hanoi Disabled 
People Association (DP Hanoi) that is umbrella of 22 
organizations members under Hanoi People’s Commit-
tee, Motivating Help Disability (MHD) and Bright Future 
Hanoi. Institutions in Hanoi of National Coordinating 
Committee for Disability (NCCD), Transport Author-
ity of Hanoi, Department of Education and Training, 
Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) are 
associated partners of the project as well.

Hanoi’s metropolitan area has a development rate 
superior to 10% a year. The city is largely unfriendly to 
people with disability despite the integration of the isse 
in few programs (skyscrapers). In order to improve the 
participation of disabled people in the city life, Hanoi 
facilitates and obstacles must be firstly known by all 
people in need. HI is supporting initiatives at local level 
integrating individual aspirations and collectiveness ac-

tions reflecting a territorial structure. Thus, all activities 
in favor of physical, social and economic integration are 
supported in the project.

Therefore, the project focuses on: 

s• trategic survey: daily life in Hanoi and disability 
(laws, stakeholders, facilities, obstacles, needs and 
recommendations…) (1st study was held in 2006); 

D
ự án có mục tiêu khuyến khích sự tham gia của từng 
cá nhân và tập thể và tiến tới một môi trường không 
rào cản và đều được tiếp cận cho tất cả mọi người.

Đối tác chính của dự án là Hội Người khuyết tật Hà 
Nội, bao gồm 22 tổ chức thành viên dưới sự quản lý 
của UBND TP Hà Nội, Nhóm tự lực mang tên MHD và 
Nhóm Tương lai tươi sáng của Hà Nội. Văn phòng điều 
phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật VN (NCCD), 
Sở Giao thông công chính HN, Sở Giáo dục và đào tạo, 
Phòng Thương mại và công nghiệp VN là các đối tác 
khác của dự án.

Vùng thủ đô Hà Nội có tốc độ tăng trường trên 10% một 
năm. TP Hà Nội không thân thiện với người khuyết tật 
mặc dù vấn đề hoà nhập đã được lồng ghép trong một số 
chương trình. Để cải thiện sự tham gia của người khuyết 
tật vào cuộc sống của thành phố, tất cả mọi người phải 
biết đến các cơ sở hạ tầng và trở ngại của TP Hà Nội. HI 
đang trợ giúp các sáng kiến tại cấp địa phương, kết hợp 
nhu cầu của từng cá nhân và các hoạt động tập thể phản 
ánh cấu trúc lãnh thổ. Do đó, dự án hỗ trợ cho tất cả các 
hoạt động nào tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập tự 
nhiên và kinh tế xã hội.

Vì vậy, dự án tập trung vào: 

Đ• iều tra chiến lược về cuộc sống hàng ngày ở Hà 
Nội và của người khuyết tật (luật, các nhân tố ảnh 
hưởng, cơ sở vật chất, khó khăn, nhu cầu và khuyến 

Thúc	đẩy	một	môi	trường	xã	
hội	và	tự	nhiên	thân	thiện	ở	các	
trường	học	và	trường	đại	học	

promoting	a	friendly	physical	and	
social	environment	in	ordinary	
schools	and	universities
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nghị…) (nghiên cứu đầu tiên đã được thực hiện 
năm 2006); 

Xây dựng năng lực cho các tổ chức và nhóm tự lực; • 

Tuyên truyền/vận động và tham gia của NKT vào • 
các dự án an toàn giao thông và giao thông công 
cộng (đang được thực hiện với nhóm MHD); 

Thúc đẩy một môi trường xã hội và tự nhiên thân • 
thiện ở các trường học và trường đại học, mà hoạt 
động đầu tiên đã được thực hiện ở 3 trường vào năm 
2006-2007.

Dự án tác động trực tiếp tới 1,000 thành viên của các 
nhóm NKT, các tổ chức NKT tại Hà nội và 24 tổ chức 
thành viên, và gián tiếp tới 28,000 NKT (con số chính 
thức) và dân số của thủ đô Hà Nội, mặc dù theo Tổ chức 
Y tế thế giới, thì số NKT ở Hà Nội là 400,000 người.

Capacity building for associations and self-help • 
group; 

Advocacy and participation of PWD in traffic safety • 
and public transportation projects that is on-going 
with MHD; 

Promoting a friendly physical and social environ-• 
ment in ordinary schools and universities, which 
the first action in 2006-2007 in 3 schools was 
implemented).

The project has benefited about 1,000 members of dis-

abled groups and associations in Hanoi and 24 organiza-

tions as direct beneficiaries and about 28,000 disabled 
people of Hanoi (official data) and population of metro-

politan Hanoia area as indirect beneficiaries.
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