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Sau khi nhận được giải thưởng 
Nansen Refugee Award ghi nhận 
cho 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 In-
ternational nhận được giải thưởng 
danh dự Hilton Humanitarian ghi 
nhận những đóng góp to lớn trong 
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 Interna-
tional Campaign to Ban Landmines 
which led to the singing of the 
Mine Ban Treaty, the 2011 Hilton 
Humanitarian Prize was awarded 
to Handicap International in recog-
nition of 30 years of humanitarian 
action
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In recent years, the Vietnamese economy has experienced a 
remarkable economic boom. GDP tripled between 2002 and 
2010, reaching nearly 1400 USD per capita in 2011. This strong 
economic growth is rooted in the politics of “Doi Moi” (Re-
newal) launched in 1986, based on a rapid economic opening, 
reflected in the country’s accession to the WTO in 2007. This 
policy has resulted in a growing attraction for foreign investors 
and 2011 GDP growth reached 5.9% but only 5.08% in 2012, 
the lowest in 13 years.

These results, however, should not obscure the persistence of 
certain sources of concern because of persistent macroeco-
nomic imbalances (fiscal and trade deficit, inflationary pres-
sures, etc.). In addition to continuing the fight against inflation, 
the government’s priority for 2012 was to reform the banking 
system and restructure state enterprises.

It is in this context that Vietnam made very impressive progress 
towards achieving the Millennium Development Goals (MDG) 
and has been successful in meeting some of them – such as 
MDG 1 on eradication of extreme hunger and poverty – way 
ahead of the 2015 deadline. 

Vietnam is on track to meet several other goals and Handicap 
International in Vietnam is one of the development actors sup-
porting this trend, particularly MDG 1 with the Decent work 
and social protection for persons with disability in Dong Nai 
province to respond the eradication of extreme hunger and 
poverty; MDG 4: Reduce Child Mortality and MDG 5: Improve 
Maternal Health, where our 2 project “Welcome To Life” and 
“Congenital Differences”, benefit a strong partnership with the 
provincial Health Services of Khanh Hoa and Hue, as well as 
with the Hue College of Medicine and Pharmacy. For example, 
hearing impairment screening and retinopathy of premature 
babies are 2 new techniques introduced with our partners in 
the 2 provinces. 

This year is also the end of 2 projects: “Towards mainstream-
ing the discriminated populations in the HIV/Aids struggle in 
Vietnam and Laos”, in link with the MDG 6: Combat HIV/AIDS, 
Malaria and Other Diseases and “Towards a right-based access 
to education for disabled and disadvantaged children, in rural 
Bac Kan province”, included in MDG 2: Achieve Universal Pri-
mary Education. 

In the same time, our project on road safety “Safe Roads for a 
Better Life” in Dong Nai province is transferred to 2 new prov-
inces, Bac Giang and Binh Thuan and became “Safe Roads 4 
Youths”. Its aim is to prevent drinking and driving in different 
cultural contexts (Argentina, South Africa and Vietnam) by con-
ducting actions and measuring their effects to evaluate their 
impact, in order to understand the influence of local culture 
and social representations on the actions’ effectiveness.

We hope you will enjoy reading in the following pages how we, 
Handicap International in Vietnam, contributed again in 2012 
via its 7 projects to prevent disability and improve the access to 
services and living conditions of people with disability. 

On behalf of the Handicap International team in Vietnam I 
would like to thank our donors, our partners to support with us 
a barrier free world for all persons with disability.

Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước đột phá 
đáng kể. Thu nhập bình quân theo đầu người (GDP) tăng gấp ba lần từ 
năm 2002 đến năm 2010, đạt gần 1400 USD bình quân đầu người trong 
năm 2011. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ này bắt nguồn từ chính sách 
“đổi mới” được bắt đầu thực hiện từ năm 1986, dựa trên một nền kinh tế 
mở cửa thị trường kinh tế, được phản ánh là sự gia nhập WTO vào năm 
2007. Chính sách này đã tạo ra sự thu hút ngày càng tăng của các nhà đầu 
tư nước ngoài. Năm 2011, tăng trưởng GDP đạt 5,9%, tuy vậy năm 2012 
giảm chỉ còn 5,08%, mức thấp nhất trong 13 năm.

Tuy nhiên, những kết quả này không thể phủ nhận những nguồn gốc tồn 
tại dai dẳng rất đáng lo ngại do sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô bền vững 
(thâm hụt ngân sách thương mại, áp lực lạm phát, v.v...) Ngoài việc tiếp 
tục cuộc chiến giảm lạm phát, ưu tiên của chính phủ trong năm 2012 là 
cải cách hệ thống ngân hàng và tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước.

Chính trong bối cảnh này Việt Nam đã tạo được bước tiến rất ấn tượng 
hướng tới đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MTTNK) và đã 
thành công ở một số mục tiêu - chẳng hạn như MTTNK 1 về xóa đói giảm 
nghèo - trước thời hạn năm 2015. Trong những nổ lực đấy, tổ chức Handi-
cap International đã triễn khai nhiều dự án với các nội dung hưởng ứng 
và nhằm đạt được các MTTNK như Dự án Việc làm và an sinh xã hội cho 
người khuyết tật tại tỉnh Đồng Nai nhằm hưởng ứng MTTNK 1 về xóa đói 
giảm nghèo. Các MTTNK khác như MTTNK 4: Giảm tỷ lệ tử vong trẻ em và 
MTTNK 5: Nâng cao sức khỏe sản phụ qua hai Dự án Chào đón sự sống 
và Dự án Khác biệt bẩm sinh tại hai tỉnh Khánh Hòa và Huế với sự phối 
hợp chặt chẽ của các đối tác Sở Y Tế Khánh Hòa, Sở Y tế Huế và Đại học Y 
dược Huế. Thông qua các dự án, hai kỹ thuật mới là phương pháp sàn lọc 
trẻ khiếm thính và bệnh võng mạc ở trẻ sơ sinh trong lĩnh vực can thiệp 
sớm đã được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Trường 
đại học Y dược Huế. 

Năm 2012 cũng là năm hoàn tất hai dự án Hướng đến lồng ghép đối 
tượng dân cư bị phân biệt trong phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam và 
Lào cùng 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 Kan. Đây là hai dự án có nội dung liên quan đến MTTNK 6: Phòng 
chống sốt rét, chống HIV / AIDS và các bệnh dịch khác và MTTNK 2: Hoàn 
thành phổ cập giáo dục tiểu học. 

Cũng trong năm vừa qua Dự án An toàn giao thông cho cuộc sống tốt 
đẹp hơn tại tỉnh Đồng Nai đã được tiếp tục nhân rộng ra hai tỉnh Bình 
Thuận, Bắc Giang và được chuyển thành Dự án An toàn giao thông dành 
cho thanh thiếu niên. Dự án chú trọng đến vấn đề lái xe sau khi say rượu. 
Đây là một dự án được triển khai tại ba nước Việt Nam, Nam Phi và Ac-
hen-ti-na với mô hình dự án nghiên cứu phối hợp hành động. Dự án 
nhằm tìm hiểu và đánh giá tính hiệu quả của các chiến lược nâng cao 
nhận thức có sự tham gia từ cộng đồng xã hội dưới những ảnh hưởng từ 
các nền văn hóa khác nhau. 

Hy vọng phần còn lại của Báo cáo sẽ mang đến cho các bạn những thông 
tin hữu ích giúp các bạn có thể hiểu được những công việc của tổ chức 
Handicap International tại Việt Nam trong năm 2012 vừa qua. Với bảy dự 
án được triển khai ở các tỉnh trên toàn đất nước chúng tôi hi vọng đã 
đóng góp phần nào vào công tác phòng ngừa khuyết tật, giúp người 
khuyết tật ngày càng hòa nhập và tiếp cận nhiều hơn đến các dịch vụ xã 
hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. 

Thay mặt đội ngũ nhân viên tổ chức Handicap International tại Việt Nam, 
tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ, các đối tác đã cùng chúng tôi chung tay 
xây dựng một thế giới không rào cản cho tất cả những người khuyết tật.

Country Director  - Giám Đốc Chương Trình
Handicap International

Message From Country Director Lời Ngỏ Từ Giám Đốc Chương Trình

Philippe Martinez

Best regards Trân trọng

1Handicap International Vietnam Annual Report 2012
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WORLDWIDE PRESENCE

IN 2012: 327 PROJECTS  
IN 61 COUNTRIES

 Emergency response

  Mine action

 
Inclusion

 Rehabilitation

 Prevention and health

  Disability rights  
and policy

   Handicap International 
network 
Germany, Belgium, Canada, 
United States, France, 
Luxembourg, United 
Kingdom, Switzerland.

y  Countries where activities  

were started in 2012:  

Congo-Brazzaville, Syria,  

East Timor.

y  Countries where activities  

closed down in 2012:  

Congo-Brazzaville,  

Russian Federation.

The borders and country names 
shown in this map do not imply an 
opinion by Handicap International 
as to the status of these territories.
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Europe
07 / Germany   
08 /  Bosnia and  

Herzegovina 

09 / France  

North Africa
10 / Algeria    
11 / Libya 

12 / Morocco    
13 / Tunisia  

West Africa
14 / Benin  
15 / Burkina Faso    
16 / Cape Verde  
17 / Côte d’Ivoire 

18 / Liberia  
19 / Mali     
20 / Mauritania 

21 / Niger    
22 / Senegal    
23 / Sierra Leone   
24 / Togo    

Indian Ocean
25 /  Madagascar  

  

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

Southern, Central and East Africa
33 / Angola 

34 / Burundi    
35 / Congo-Brazzaville  

36 / Ethiopia    
37 / Kenya     
38 / Mozambique   
39 / Uganda 

40 /  Democratic Republic  
of the Congo      

41 / Rwanda    
42 / Somalia (incl. Somaliland and Puntland)   
43 / South Sudan   
44 / Tanzania 

Central and East Asia
45 / China    
46 / North Korea   
47 / Kyrgyzstan 

48 / Tajikistan  

South Asia
49 / Afghanistan    
50 / Bangladesh    
51 / India  
52 / Nepal   
53 / Pakistan  
54 / Sri Lanka  

South-East Asia
55 /  Cambodia  

    
56 / Indonesia    
57 / Laos    

58 / Philippines   
59 / Thailand   
60 / East Timor 

61 / Vietnam   

Central and South 
America
01 / Bolivia  
02 / Brazil 

03 / Colombia   
04 / Cuba   
05 / Haiti   
06 / Nicaragua 

61

60

LUXEMBOURG

Map of Handicap International’s presence in the world      -      Bản đồ hoạt động của Handicap International trên thế giới 



Handicap International Vietnam Annual Report 2012 5

WORLDWIDE PRESENCE

IN 2012: 327 PROJECTS  
IN 61 COUNTRIES

 Emergency response

  Mine action

 
Inclusion

 Rehabilitation

 Prevention and health

  Disability rights  
and policy

   Handicap International 
network 
Germany, Belgium, Canada, 
United States, France, 
Luxembourg, United 
Kingdom, Switzerland.

y  Countries where activities  

were started in 2012:  

Congo-Brazzaville, Syria,  

East Timor.

y  Countries where activities  

closed down in 2012:  

Congo-Brazzaville,  

Russian Federation.

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

CANADA

UNITED STATES

UNITED KINGDOM BELGIUM

GERMANY

FRANCE

SWITZERLAND

02

01

03

06

04
05

16

12

09

07

29
30

27

31

28

50

24

08

22

20

23
18

17

19

10

13

11

21

14

26

43 36

35

42

32

54

56

58

51

53

49

48

47

52

45

46

57

59

55

40

33

38

44

41

39
37

25

15

34

Europe
07 / Germany   
08 /  Bosnia and  

Herzegovina 

09 / France  

North Africa
10 / Algeria    
11 / Libya 

12 / Morocco    
13 / Tunisia  

West Africa
14 / Benin  
15 / Burkina Faso    
16 / Cape Verde  
17 / Côte d’Ivoire 

18 / Liberia  
19 / Mali     
20 / Mauritania 

21 / Niger    
22 / Senegal    
23 / Sierra Leone   
24 / Togo    

Indian Ocean
25 /  Madagascar  

  

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

Southern, Central and East Africa
33 / Angola 

34 / Burundi    
35 / Congo-Brazzaville  

36 / Ethiopia    
37 / Kenya     
38 / Mozambique   
39 / Uganda 

40 /  Democratic Republic  
of the Congo      

41 / Rwanda    
42 / Somalia (incl. Somaliland and Puntland)   
43 / South Sudan   
44 / Tanzania 

Central and East Asia
45 / China    
46 / North Korea   
47 / Kyrgyzstan 

48 / Tajikistan  

South Asia
49 / Afghanistan    
50 / Bangladesh    
51 / India  
52 / Nepal   
53 / Pakistan  
54 / Sri Lanka  

South-East Asia
55 /  Cambodia  

    
56 / Indonesia    
57 / Laos    

58 / Philippines   
59 / Thailand   
60 / East Timor 

61 / Vietnam   

Central and South 
America
01 / Bolivia  
02 / Brazil 

03 / Colombia   
04 / Cuba   
05 / Haiti   
06 / Nicaragua 

61

60

LUXEMBOURG

Map of Handicap International’s presence in the world      -      Bản đồ hoạt động của Handicap International trên thế giới 



Handicap International Vietnam Annual Report 20126

Sơn La

Thanh Hóa

Hà Tĩnh

Inclusive education

HIV-AIDs

Quảng Trị
Huế

Nha Trang

Đồng Nai

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Bình Thuận

 THÔO NA GI  G T ỈNN HÀ  BOT Ắ CN  A G 

IN A

Á N 

GỰ
D  

 THÔO NA GI  G T ỈNN HÀ  BOT ÌN 

HN

 A T HN U

Á Ậ 
Ự N

D

Map of projects in VietNam - Sơ đồ các dự án tại Việt Nam Map of projects in VietNam - Sơ đồ các dự án tại Việt Nam 



7Handicap International Vietnam Annual Report 2012

History of project development of Handicap International in Vietnam
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Project Title: 
Towards a Rights-Based Access 
to Education for Disabled and 
Disadvantaged Children, in rural 
Bac Kan Province

Duration: 02/2009 - 02/2012

Donors:
•	 Agence France de Développement (AFD)
•	 (EU) European Union
•	 KOOGO (Koepel van Ouderverenigin-

gen van het Officieel Gesubsidieerd 
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 Affairs (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: 02/2009 - 02/2012

Nhà tài trợ:
•	 Cơ quan phát triển Pháp (AFD)
•	 Liên Minh Châu Âu (EU)
•	 KOOGO

Đối tác:
Đồng tài trợ: 
•	 Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam
Đối tác dài hạn: 
•	 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn 

(DoET)
Đối tác ngắn hạn:
•	 Viện khoa học giáo dục Việt Nam 
•	 (VNIES)
•	 Tỉnh đoàn tỉnh Bắc Kạn
•	 Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (DoH)
•	 Sở lao động thương binh và xã hội 

tỉnh Bắc Kạn (DoLISA)
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Objectives: 
For disabled and disadvantaged children 
of pre-primary and primary school age 
(3 to 14 years) to have access to an inclu-
sive education tailored to their specific 
needs, with respect to their rights, in the pi-
lot schools in the districts of Bac Kan town 
and Cho Moi, and in the Disadvantaged 
Children Education Centre of Bac Kan

Mục tiêu: 
Trẻ khuyết tật và trẻ thiệt thòi trong 
độ tuổi đến trường mầm non và tiểu 
học (3 - 14 tuổi) tiếp cận giáo dục theo 
nhu cầu, dựa trên quyền của trẻ tại 
các trường thí điểm tại thị xã Bắc Kạn,  
huyện Chợ Mới và Trung tâm giáo dục 
trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn.
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Achievements:

The Inclusive Education project ran from 
January 2009 to March 2012. Through this 
project, Handicap International and Save the 
Children cooperated with the Bac Kan Peo-
ple’s Committee and Department of Educa-
tion and Training to ensure access to quality 
education for disabled and disadvantaged 
children. By the end of the project, much 
progress had been made in the area of inclu-
sive education.

Over the course of the project, 33 schools 
adjusted their teaching practices and learn-
ing environments, benefitting 301 disabled 
children and 821 disadvantaged children. In 
the area of capacity building, 42 school man-
agers, 150 teachers and 720 parents were 
trained in the following skills: implementa-
tion of inclusive education, knowledge of 
child rights, provision of support to disabled 
children both at home and at school, promo-
tion of friendships among diverse groups of 
children and adjustment of teaching practic-
es to meet the needs of all children. In the area 
of outreach and education, approximately 

Kết quả Dự án

Dự án giáo dục hoà nhập kéo dài từ tháng 1 
năm 2009 đến tháng 3 năm 2012. Handicap 
International và Save the Children phối hợp 
với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Sở Giáo 
dục và Đào tạo để đảm bảo sự tiếp cận giáo 
dục có chất lượng cho trẻ em khuyết tật và 
trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Vào giai đoạn 
cuối của dự án, 33 trường đã chấp nhận và 
điều chỉnh việc giảng dạy và môi trường học 
tập cho 301 người khuyết tật và 821 trẻ em 
thiệt thòi. Trong đó 42 lãnh đạo, 150 giáo 
viên và 720 cha mẹ đã được tập huấn về giáo 
dục hòa nhập, quyền trẻ em, hỗ trợ trẻ em 
khuyết tật ở nhà và ở trường, thúc đẩy tình 
bạn đa dạng trong trẻ em và điều chỉnh việc 
giảng dạy với nhu cầu của tất cả trẻ em. Gần 
1.000 thành viên cộng đồng đã nhận được 
các công cụ thông tin, hơn 1.500 bộ công cụ 
về lập kế hoạch giáo dục cá nhân, giáo dục 
trẻ em có khuyết tật phức tạp, suy giảm lời 
nói và ngôn ngữ và khó khăn trong học tập 
và đã được phát tới các giáo viên và cha mẹ. 
Để đảm bảo tính tiếp cận cho trẻ khuyết tật, 
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1,000 community members received infor-
mational tools. Over 1,500 tools on develop-
ing individual education plans and educating 
children with complex impairments, speech 
and language impairments and learning diffi-
culties were distributed among teachers and 
parents. In the area of increasing accessibility, 
forty-one children received assistive devices 
and construction work was completed in six 
schools to improve accessibility. 

The main project successes included:

•	 Improved capacity of teachers to adjust 
teaching practices and learning environ-
ments for disabled children;

•	 Improved parental skills to support the 
overall development of their children;

•	 Development of support systems (inclu-
sive education support team, individual 
education plans and involvement of 
community and parents in education);

•	 Attitude changes and better understand-
ing among teachers, parents, children 
and community members about the im-
portance of education for all. 

41 trẻ em đã nhận được các thiết bị hỗ trợ 
và công trình tiếp cận cho trẻ khuyết tật vận 
động đã được hoàn tại 6 trường học.

Thành công chính của dự án là nâng cao 
năng lực của giáo viên trong việc điều chỉnh 
công tác giảng dạy và môi trường học tập 
cho trẻ khuyết tật, cải thiện các kỹ năng của 
cha mẹ để hỗ trợ sự phát triển chung của con 
cái họ, các thiết lập của hệ thống hỗ trợ (bao 
gồm nhóm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, lập 
kế hoạch giáo dục cá nhân và tham gia của 
cộng đồng và phụ huynh trong giáo dục), 
đã có sự thay đổi về thái độ và sự hiểu biết 
tốt hơn trong giáo viên, cha mẹ, trẻ em và 
các thành viên của cộng đồng về tầm quan 
trọng của giáo dục cho tất cả mọi người. 
Các thành công này đã mang đến việc hòa 
nhập của trẻ em khuyết tật trong tất cả các 
trường thí điểm và tiến bộ ấn tượng trong 
sự phát triển tổng thể của trẻ. Chính quyền 
địa phương sẵn sàng mở rộng mô hình và 
sử dụng các công cụ, nhưng không có khả 
năng nhân rộng toàn bộ mô hình mà không 
có hỗ trợ từ bên ngoài. Để duy trì các nhóm 
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These successes have led to the meaning-
ful inclusion of disabled children in all pi-
lot schools and impressive progress in the 
overall development of the children. Local 
authorities are willing to extend the model 
and tools, but do not yet have the capacity 
to fully reproduce the whole model without 
external support. Additional funding is nec-
essary to maintain the Inclusive Education 
Support Team.

Testimony

Huan was born when his mother was over 40 
years old. He has Down syndrome. Huan’s par-
ents felt ashamed for the reactions of the com-
munity and didn’t dare to bring him outside 
the house. Huan was always hidden at home 
without any contact with the community.

Screening day results helped to indentify the 
strengths and abilities of Huan and what he 
needs in order to be able to enroll in school. 
Huan was selected to be one of the ten chil-
dren to receive direct support from one IEST 
teacher. At the beginning, IEST teacher had 
to work with his parents to make them un-
derstand the importance and possibility to 
bring Huan to school and learn. The IEST 
teacher came to teach him at home three 
times per month. Gradually, his parents no-
ticed that he can learn life skills at school. 
After some months of receiving direct sup-
port from IEST teacher, Huan was tested to 
check his readiness to go to school. His par-
ents want to enroll him at preschool as a pi-
lot step to bring him to primary school.

hỗ trợ giáo dục hòa nhập thì nguồn vốn bổ 
sung là vô cùng cần thiết.

Chân dung người thụ hưởng

Khi sinh ra Huân thì mẹ Huân đã hơn 40 tuổi 
và đứa con của chị bị mắc hội chứng bệnh 
Down. Bố mẹ Huân cảm thấy rất xấu hổ khi 
bị mọi người chế giễu đến nỗi họ không 
dám cho con mình ra khỏi nhà nữa. Cậu bé 
Huân luôn phải trốn ở trong nhà, không 
được tiếp xúc với bất kỳ ai.

Kết quả chụp phim giúp cho mọi người 
thấy được những khả năng của Huân cũng 
như biết được Huân cần được chữa trị như 
thế nào để em có thể đến trường như các 
bạn. Huân là một trong 10 trẻ nhận được 
sự quan tâm và hỗ trợ trực tiếp của một 
giáo viên trong Nhóm hỗ trợ Giáo dục hòa 
nhập. Những ngày đầu, giáo viên phải trực 
tiếp nói chuyện với bố mẹ Huân để giúp 
họ hiểu rằng Huân có khả năng học và việc 
cho Huân đến trường học là rất quan trọng. 
Một tháng giáo viên đến dạy Huân ba lần, 
rồi dần dần bố mẹ Huân cũng nhận ra rằng 
Huân có thể học được những kỹ năng sống 
ở trường. Sau vài tháng được giáo viên hỗ 
trợ, Huân được kiểm tra khả năng đọc để em 
có thể đi học. Bố mẹ em muốn xin cho em 
vào học lớp mẫu giáo để có thể trang bị cho 
em hành trang vào lớp 1.

Trái với những điều trước đây gia đình lo sợ, 
Huân đã thích ứng rất tốt với môi trường 
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In contrast of worry from family, Huan easily 
adapts to new environment at preschool. He 
is so happy at school that he asks his father 
to bring him to school every day. Huan’s hap-
piness at school and life skills improvement 
strengthens his parents’ confidence to bring 
him out of his house.

học tập mới. Cậu thích được đi học đến nỗi 
ngày nào cậu cũng bảo bố đưa mình đến 
trường. Niềm vui của Huân khi đến lớp và sự 
tiến bộ trong các kỹ năng sống của Huân đã 
giúp bố mẹ em có đủ tự tin khi cho em giao 
lưu và hòa nhập với thế giới bên ngoài.
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Project Title: 
Setting up 4 decentralized 
Provincial Spinal Cord Units in 
Northern Vietnam

Duration: 2010 - 2012

Donors:
•	 Ministry of Foreign Affairs of Grand 

Duchy of Luxembourg 
•	 Kadoorie Charitable foundation 

Partners:
•	 Ho Chi Minh  Rehabilitation Hospital 
•	 Khanh Hoa Rehabilitation Hospital 
•	 Da Nang Rehabilitation Hospital 
•	 Phu Yen Rehabilitation Hospital 
•	 National Hospital of Bach Mai - Spinal 

Cord Injury Rehabilitation 
Department 

•	 Bac Giang Rehabilitation Hospital 
•	 Thanh Hoa Central Rehabilitation 

Hospital 
•	 Son La Provincial Rehabilitation 

Centers (PRC)
•	 Ha Tinh Provincial Rehabilitation 

Centers (PRC)

Dự án:  
Xây dựng mạng lưới các đơn vị vệ 
tinh điều trị bệnh nhân tổn thương 
tủy sống tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2003 - 2012 

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

Vương quốc Luxembourg
•	 Quỹ từ thiện Kadoorie

Đối tác:
•	 Bệnh viện Điều dưỡng PHCN - Bệnh 

nghề nghiệp Tp HCM
•	 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức 

năng Khánh Hòa
•	 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức 

năng Đà Nẵng
•	 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức 

năng Phú Yên
•	 Trung tâm PHCN quốc gia - Bệnh viện 

Bạch Mai 
•	 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức 

năng Bắc Giang
•	 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức 

năng Trung Ương Thanh Hóa 
•	 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức 

năng Sơn La 
•	 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức 

năng Hà Tĩnh 
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Mục tiêu:
Xây dựng 4 đơn vị có thể tiếp nhận và 
điều trị bệnh nhân tổn thương tủy sống 
tại các bệnh viện tuyến tỉnh nhằm đáp 
ứng nhu cầu phục hồi chức năng cũng 
như định hướng xã hội để tạo điều kiện 
hòa nhập xã hội tốt hơn sau khi xuất viện.

Objectives: 
To have four PRC that can address the 
functional needs of spinal cord injury (SCI) 
patients and provide them with orienta-
tion information to enhance their social 
integration process after discharge 

Achievements:

The project officially ended after a 10 year 
process to successfully build rehabilitation 
units for SCI patients at the national and pro-
vincial rehabilitation hospitals.

The project was divided into three phases:

2003-2007: Construction of four units for 
the  rehabilitation of SCI patients in Ho Chi 
Minh City, Khanh Hoa, Da Nang and Phu Yen 
provinces of South Vietnam.

2008-2010: Construction of three units for 
the rehabilitation of SCI patients in Hanoi, 

Kết quả dự án

Dự án xây dựng các đơn vị Phục hồi chức 
năng cho bệnh nhân tủy sống tại các bệnh 
viện Phục hồi chức năng quốc gia và các 
tuyến tỉnh đã chính thức khép lại hành trình 
10 năm đồng hành cùng các đối tượng thụ 
hưởng. 

Dự án được chia làm 3 giai đoạn:

2003-2007: Xây dựng 4 đơn vị PHCN bệnh 
nhân liệt tủy tại Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú 
Yên và Đà Nẵng - thuộc các tỉnh Miền Nam 
Việt Nam

©JEAN YVES LE GARZIC FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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Bac Giang and Thanh Hoa provinces in North-
Vietnam.

2011-2012: Construction of two units for 
rehabilitation of SCI patients in Son La and 
Ha Tinh provinces in the North and North 
Central Vietnam. Social orientation and inte-
gration capabilities for people with SCI were 
included in this phase of the project beside 
the rehabilitation issue. 

Over the duration of the project, nine re-
habilitation units for SCI patients were for-
mally established with financial support of 
the project. Additionally, two rehabilitation 
hospitals in Thai Binh and Lao Cai provinces 
received clinical training and technical assis-
tance for the implementation of treatment 
for SCI patients.

The project provided 180 clinical beds in a 
total of nine units and has provided treat-
ment for more than 2,000 patients in the 
past 10 years. The project also provided over 
350 wheelchairs for program participants, 
and over 200 medical equipment packages 
including cushions to protect against ulcers, 
leg braces, walkers, bath seats and consum-
able medical supplies. In addition, 13 families 
were assisted in the renovation of their hous-

2008-2010: Xây dựng 3 đơn vị PHCN bệnh 
nhân liệt tủy tại Hà Nội, Bắc Giang và Thanh 
Hóa - thuộc các tỉnh Miền Bắc Việt Nam

2011-2012: Xây dựng 2 đơn vị PHCN bệnh 
nhân liệt tủy tại Sơn La và Hà Tĩnh thuộc các 
tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam. 
Trong giai đoạn cuối của Dự án đã có sự lồng 
ghép vấn đề PHCN đi kèm định hướng xã hội 
và khả năng hội nhập của người bị khuyết tật 
do tổn thương tủy sống

Bên cạnh 9 đơn vị PHCN cho bệnh nhân liệt 
tủy được thành lập chính thức với sự tài trợ 
của Dự án còn có hai Bệnh viện ĐD-PHCN 
tỉnh Thái Bình và Lào Cai đã tiếp nhận các 
chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho 
việc triển khai các phương pháp điều trị cho 
bệnh nhân liệt tủy. 

•	 Dự án đã trang bị và cung cấp 180 giường 
bệnh trên tổng số 9 đơn vị điều trị và phục 
vụ cho hơn 2000 bệnh nhân trong gần 10 
năm vừa qua. 

•	 Hỗ trợ hơn 350 xe lăn cho các bệnh nhân 
trong chương trình 

•	 Hỗ trợ hơn 200 gói hỗ trợ bao gồm các 
dụng cụ trợ giúp cho bệnh nhân như nệm 
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es to adapt them for wheelchair access. Five 
households were supported through small 
business start-up capital to improve and in-
crease their incomes. 

The project applied a comprehensive reha-
bilitation model including all medical treat-
ment services, psychology, sports and so-
cial counseling. The rehabilitation units are 
built and designed with the aim of creating 
an adapted environment for patients using 
wheelchairs. The environment is designed 
to optimize their autonomy in the rehabilita-
tion phase including adequate space around 
beds and upgraded toilets with ample space 
for self-care needs and personal hygiene. A 
number of criteria are emphasized such as 
respect for patient privacy, psychological 
care issues and the development of extracur-
ricular sports activities allowing for practice 
of the wheelchair in a professional manner. 
Success in modeling professional skills to 
control the wheelchair during rehabilitation 
is a key to reintegrating the patient to life as 
it was before.

All the experience gathered during the im-
plementation of the project, from medical 
interventions to social support, has been 

chống loét, nẹp chân, khung tập đi, ghế 
tắm và vật tư y tế tiêu hao

•	 Hỗ trợ 13 hộ gia đình xây dựng lại nhà với 
các công trình thích nghi cho người đi xe lăn

•	 Hỗ trợ 5 hộ gia đình vốn khởi nghiệp kinh 
doanh nhỏ tại nhà nhằm cải thiện và nâng 
cao thu nhập cho bản thân và gia đình.

Đây là mô hình PHCN toàn diện bao gồm tất 
cả các dịch vụ điều trị y tế, tâm lý, thể thao và 
tư vấn xã hội. Các đơn vị PHCN được xây dựng 
và thiết kế với mục đích tạo môi trường thích 
nghi tại viện cho các bệnh nhân dùng xe lăn 
nhằm tối ưu hóa khả năng tự lập của bệnh 
nhân trong giai đoạn PHCN (không gian kê 
giường bệnh rộng đủ cho các bệnh nhân ra 
vào, nhà vệ sinh được nâng cấp với không 
gian rộng phục vụ cho nhu cầu tự chăm sóc 
vệ sinh cá nhân). Một số các tiêu chuẩn khác 
như tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân, 
quan tâm và chăm sóc vấn đề tâm lý, xây 
dựng các hoạt động thể thao ngoại khóa mà 
trong đó phần trọng điểm là việc luyện tập 
các kỹ năng sử dụng xe lăn  một cách chuyên 
nghiệp. Kỹ năng sử dụng xe lăn điệu luyện là 
chìa khóa để các bệnh nhân hòa nhập trở lại 
cuộc sống trước đây.
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compiled and shared with other concerned 
agencies. This sharing of information was 
performed with the aim of maintaining 
and further applying positive results and 
lessons learned, as well as addressing the 
remaining inadequacies in the care of, and 
support for, people with disabilities due to 
spinal cord injury.

The nine units have, so far, maintained and 
provided treatment services and support to 
patients, demonstrating the sustainability of 
the project. These PRCs are seen as a model 
in building modern rehabilitation hospitals 
with advanced standards.

Advantages and Challenges:

There is a significant challenge in applying 
the international standards of a comprehen-
sive rehabilitation model per project objec-
tives in the current context and conditions 
of Vietnam where the number of patients al-
ways is double or triple the number of availa-
ble beds (resulting in two patients per bed or 
patients lying on ground waiting for a bed). 
It requires significant effort on the part of the 
partners to maintain these standards and en-
sure the project objectives are met.

Social services for people with disabilities in 
Vietnam still have many shortcomings and 
are relatively uncommon. Because the number 
of beneficiaries for social services is limited by 
the budget constraints of the project, social-
oriented work to help beneficiaries integrate 
into the community is a small scope pilot pro-
ject. Additionally, the model of intervention 

Từ can thiệp y tế đến hỗ trợ xã hội, tất cả 
những kinh nghiệm thu thập được trong quá 
trình triển khai dự án đã được đúc kết và chia 
sẻ với các cơ quan ban ngành có liên quan 
với mục tiêu duy trì, vận dụng những kết quả 
tích cực và rút kinh nghiệm cũng như điều 
chỉnh những điều còn bất cập trong công tác 
chăm sóc và hỗ trợ cho người khuyết tật do 
tổn thương tủy sống. 

Cho đến nay 9 đơn vị đều được duy trì hoạt 
động và mang đến các dịch vụ điều trị hỗ trợ 
cho bệnh nhân. Mô hình này được đưa vào 
một trong những tiêu chuẩn xây dựng mô 
hình bệnh viện PHCN chuẩn tiên tiến và hiện 
đại. Điều này thể hiện tính bền vững của Dự án. 

Thuận lợi và thách thức: 

Trong điều kiện và bối cảnh Việt Nam hiện 
nay khi mà số bệnh nhân luôn luôn gấp đôi 
gấp ba số giường bệnh (2 người/ giường 
hoặc bệnh nhân nằm đất trong lúc chờ có 
giường) thật sự là một thử thách không nhỏ 
trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế 
của mô hình PHCN toàn diện như mục tiêu 
dự án. Sự nổ lực duy trì những tiêu chuẩn này 
nhằm đảm bảo những yêu cầu của dự án là 
những cố gắng không nhỏ từ các đối tác. 

Các dịch vụ xã hội dành cho người khuyết 
tật vẫn còn nhiều bất cập và chưa phổ biến 
vì vậy công tác định hướng xã hội cũng như 
giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng 
vẫn chỉ mới dừng lại ở phạm vi Dự án mang 
tính chất thí điểm và trãi nghiệm. Số người 
thụ hưởng bị giới hạn trong nguồn ngân 
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and social support of beneficiaries was in-
troduced and shared with policy makers and 
concerned agencies, but the formalized and 
expanded process still faces many difficulties 
such as financial and human resource from 
local authorities.

  We believe that the clinical rehabilitation 
field in Vietnam will continue to progress 
further and, what the project hasn’t accom-
plished will be successfully carried out in the 
future.

Testimony: 

On a visit to the Spinal Cord Injury Unit (SCIU) 
of Da Nang Rehabilitation Hospital in 2011, 
we met Mr. Phan Quoc, a former patient, re-
turning for a regular health assessment. We 
asked about his general health condition and 
the medical care services provided by the SCI 
Unit to learn about the sustainability of pro-
ject services. 

Mr. Quoc was born in 1984 and is still single. 
His spinal cord injury resulted from a fall from 
a construction site while he was building a 
house in 2006. After being discharged from a 
general hospital, Mr. Quoc went home with-
out knowing about the SCI Unit and did not 
receive any post-discharge rehabilitation. He 
was found by Community Based Rehabilita-
tion (CBR) personnel through a Hurricane 
Ketsana support program also operated by 
Handicap International in 2009.  At that time, 
he was admitted to the SCI Unit and enrolled 
in a rehabilitation program. 

When he arrived, Mr. Quoc was trained by 
nurses in the areas of self-care regarding 
pressure sores, bladder, bowel management 
and wheelchair skills. He said he used to be 
absolutely dependent on his family mem-
bers before coming to the SCI Unit. After 
receiving, he can now get in and out of his 

sách hạn chế của Dự án. 

Các mô hình can thiệp và hỗ trợ xã hội thành 
công từ các đối tượng thụ hưởng được trình 
bày và chia sẻ cho các nhà làm chính sách 
cũng như các cơ quan ban ngành có liên 
quan tuy nhiên quá trình chính thức hóa 
cũng như nhân rộng vẫn còn nhiều khó khăn 
từ quá trình tư liệu hóa và tham chiếu với các 
mô hình khác. 

Chân dung người thụ hưởng

Trong một chuyến viếng thăm Khoa Phục hồi 
chức năng cho bệnh nhân tổn thương tủy 
sống (PHCN TTTS) tại Bệnh viện Điều dưỡng-
Phục hồi chức năng (ĐD-PHCN) Đà Nẵng 
năm 2011 chúng tôi đã gặp anh Phan Quốc 
- một bệnh nhân cũ quay lại tái khám định 
kỳ. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thân mật 
cùng anh về tình trạng sức khỏe cũng như 
các dịch vụ điều trị tại khoa. Chúng tôi vẫn 
tự hỏi không biết sau khi Dự án kết thúc vào 
năm 2007 liệu việc chăm sóc cho các bệnh 
nhân có được duy trì và phát triển hay không. 

Anh Quốc sinh năm 1984 và vẫn còn độc thân. 
Anh bị ngã từ giàn giáo trong khi đang làm 
việc ở công trình xây dựng nhà năm 2006. Tai 
nạn lao động đã làm anh bị tổn thương tủy 
sống dẫn đến liệt hạ chi. Sau khi được điều 
trị tại bệnh viện đa khoa, anh đã xuất viện 
mà không được giới thiệu đến khoa PHCN 
TTTS tại viện này nên đã không biết để PHCN. 
Anh được tìm đến nhờ vào chương trình hỗ 
trợ nạn nhân cơn bão Ketsana tại cộng đồng 
do tổ chức Handicap International tài trợ vào 
năm 2009. Từ đó anh đã nhập viện và tham 
gia chương trình PHCN. Anh đã được các nhân 
viên điều dưỡng chăm sóc vết loét, chăm sóc 
bàng quang, tập đường ruột và tập luyện xe 
lăn. Anh cho biết trước đó khi còn ở nhà, anh 
hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình và không 
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chair by himself, take care of his personal hy-
giene, clean the house, wash clothes and do 
simple house work. His family members can 
now go out to work and not worry too much 
about him. He said, “Thanks to all of doctors 
and nurses who helped me to be able to take 
care of myself.” He said all of the medical staff 
took very good care of him and followed a 
strict protocol. He now does exercises in both 
the morning and afternoons. He has inte-
grated back into social life and returns to the 
hospital for a regular health assessment and 
pressure sore monitoring. We were glad to 
see the sustainability of the project through 
our interview with Mr. Quoc four years after 
the first phase of the project closed. 

thể chăm sóc bản thân. Bây giờ anh đã có thể 
tự dịch chuyển, tự vệ sinh cá nhân, quét nhà, 
giặt đồ phụ giúp công việc nhà. Người thân 
của anh đã có thể yên tâm đi làm kiếm tiền. 
Anh nói “Cám ơn mấy cô mấy bác đã giúp đỡ 
để tôi có thể tự chăm sóc bản thân”

Anh nói các nhân viên y tế chăm sóc cho 
bệnh nhân rất tốt và đúng quy trình. Anh 
được tập sáng chiều rất tích cực. Anh đã có 
thể hòa nhập xã hội trở lại và thường xuyên 
quay lại viện để tái khám, chủ yếu là về vết 
loét. Chúng tôi rất vui vì thấy sự bền vững 
của Dự án sau khi được gặp và phỏng vấn 
đối tượng thụ hưởng sau gần 4 năm dự án 
kết thúc. 

© PHOTO LIBRARY OF HANDICAP INTERNATIONAL
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Project Title: 
Towards mainstreaming the 
discriminated populations in the 
HIV/AIDS struggle in Vietnam 
and Laos.

Duration: 09/2008 - 06/2012

Donors:
•	 Agence Française de Développement 

(AFD)
•	 European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR)

Partners:
Institutional Partners
•	 Department of Foreign Affairs (DOFA)
•	 Provincial HIV/AIDS Prevention Coun-

cil (PHPC)
•	 District Health Centre: Dakrong
•	 District Health Centre: Huong Hoa
•	 Provincial Red Cross (PRC)
•	 Department of Education and Train-

ing (DOET).
Local NGO 
•	 Advancement of Community empow-

erment and Partnership (ACEP).
Civil Society 
•	 Yeu Thuong Club (YTC)

Objectives: 
Overall Objective: To reduce the inci-
dence of HIV/AIDS transmission among 
sedentary and migrant populations liv-
ing along Route 9 in Vietnam and Laos 
and to contribute to the inclusion of mi-
norities in Vietnamese and Lao develop-
mental policies.

Dự án:  
Hướng đến lồng ghép đối tượng 
dân cư bị phân biệt trong phòng 
chống HIV/AIDS ở Việt Nam 
và Lào.

Thời gian thực hiện: 09/2008 - 06/2012 
 
Nhà tài trợ:
•	 Cơ quan phát triển Pháp (AFD)
•	 Sáng kiến Châu Âu về Dân chủ và 

Nhân quyền (EIDHR)

Đối tác
Cơ quan đối tác:
•	 Sở Ngoại Vụ (DOFA)
•	 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 

tỉnh (PHPC)
•	 Trung tâm Y tế huyện Đakrông
•	 Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa
•	 Hội Chữ Thập Đỏ (PRC)
•	 Sở GD&ĐT (DOET)
Tổ chức phi chính phủ địa phương 
•	 Trung tâm hỗ trợ năng lực và phát 

triển cộng đồng (ACEP)
Xã hội dân sự: 
•	 Câu lạc bộ yêu thương (CLB YT)

Mục tiêu: 
Mục tiêu tổng thể: Góp phần giảm thiểu 
nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong người 
dân địa phương và dân cư di biến động 
dọc theo đường 9 ở Việt Nam và Lào. Góp 
phần giúp Việt Nam và Lào quan tâm hơn 
đến người dân tộc ít người trong phát 
triển chính sách của mình. 
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Specific Objective: To reduce the in-
cidence of HIV/AIDS among the ethnic 
minority population between 12 and 49 
years of age in the hill area beside Route 
9, in Savannakhet province in Laos and 
Quang Tri province in Vietnam, through 
prevention, testing and care.

Mục tiêu cụ thể: Dân tộc thiểu số trong 
độ tuổi từ 12 đến 49, sống ở đồi núi và 
dọc đường 9 ở tỉnh Savannakhet, Lào và 
tỉnh Quảng Trị, Việt Nam tham gia phòng 
ngừa, kiểm tra và chăm sóc sức khỏe 
trong ứng phó với HIV.

Achievement:

This project ended in June 2012. It was ini-
tially implemented as a three year project (ex-
tended to a fourth year) and is part of a larger 
regional project involving Cambodia, Lao PDR 

Kết quả dự án

Dự án này đã kết thúc vào tháng 06/2012. Ban 
đầu, dự án này được thực hiện theo kế hoạch 
ba năm (nhưng đã  kéo dài đến năm thứ tư), 
nó là một phần của một dự án lớn mang tính 

©DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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and Vietnam. In Vietnam, the project was im-
plemented in two districts, Huong Hoa and 
Dakrong, and Dong Ha city in Quang Tri Prov-
ince. 

The project focused on empowering often ex-
cluded populations (the ethnic minorities liv-
ing along Road Number 9 in the two districts 
of Vietnam bordering Laos) by providing ac-
cess to awareness, prevention and screening 
for HIV/AIDS and developing a support mech-
anism for Persons Living with HIV (PLWHIV). 
Although HIV prevalence is low in Vietnam 
compared to other countries in the region, 
research by HI and other stakeholders has re-
vealed risks for a rapid increase in the num-
ber of cases. Cultural traditions, low economic 
status, positioning along a geographic area 
heavy with migrant work and accompanying 

khu vực liên quan  đến Campuchia, Lào và 
Việt Nam. Tại Việt Nam, dự án đã được triển 
khai tại 2 huyện, Hướng Hóa và Đakrông, và 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Dự án đã tập trung vào việc nâng cao năng 
lực cho dân tộc thiểu số (các dân tộc thiểu 
số này sinh sống dọc theo đường số 9 ở hai 
huyện của Việt Nam giáp biên giới Lào) bằng 
cách tạo điều kiện nâng cao nhận thức về 
phòng ngừa và sàng lọc HIV/AIDS, cũng như 
để phát triển một cơ chế hỗ trợ cho những 
người nhiễm HIV.

Mặc dù tỷ lệ nhiễm HIV ở  Việt  Nam thấp  
so  với các nước khác trong khu vực, nhưng 
nghiên cứu của HI và các bên liên quan 
khẳng định có những rủi ro làm gia tăng 
nhanh chóng số lượng người nhiễm. Truyền 
thống văn hóa, tình trạng kinh tế thấp, phân 
bố địa cư thiếu hợp lý, công việc nhập cư và 

©DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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risk factors create a higher level of suscepti-
bility among this population. Exclusion from 
society or community life limits their rights as 
equal members of society and hinders their 
ability to control their own health outcomes. 
It also puts them, and the larger population, 
at risk should this under-served and high-risk 
community serves as a catalyst for the propa-
gation of the epidemic. 

The project successfully built an atmosphere 
of awareness, provided preventive measures, 
and developed capacity for support and ther-
apeutic care of PLWHIV, particularly among 
ethnic minorities and mobile populations in 
the targeted areas. It contributed towards 
strengthening local health services and relat-
ed government departments, at both district 
and provincial levels, by sustaining communi-
ty-level activities and translating awareness 
into behavioral changes. Additionally, the 
systematic approach and inclusion of multi-
ple partners, coordinated through a common 
steering body led to permanent and success-
ful collaboration efforts. 

Throughout this project, HI and its partners 
worked at the community, provincial and na-
tional levels to implement the following ac-
tivities: 

các nguy cơ kèm theo đã tạo ra độ cao nhạy 
cảm cao hơn. Những rào cản này hạn chế 
quyền lợi của họ như những thành viên bình 
đẳng trong xã hội và gây cản trở khả năng 
kiểm soát sức khỏe của mình. Điều này đẩy 
họ và phần lớn dân số vào những rủi ro, mất 
cân bằng và cộng đồng có nguy cơ cao sẽ trở 
thành một chất xúc tác lan truyền dịch bệnh.

Dự án đã được xây dựng và triển khai thành 
công trong bầu không khí của nhận thức nâng 
cao, cung cấp các biện pháp phòng ngừa và 
khả năng phát triển để hỗ trợ và chăm sóc 
điều trị cho những người nhiễm HIV, đặc biệt 
là các dân tộc thiểu số và dân tộc di canh di 
cư ở các khu vực cần quan tâm. Dự án đã góp 
phần tăng cường các cơ chế hỗ trợ, đặc biệt là 
các dịch vụ y tế địa phương và cơ quan chính 
phủ có liên quan ở cấp tỉnh và huyện, trong 
việc duy trì các hoạt động tại cộng đồng và 
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi. Ngoài 
ra, phương pháp tiếp cận có tính hệ thống và 
phối hợp chặt chẽ của nhiều đối tác, thông 
qua một cơ quan chỉ đạo chung đã dẫn đến 
những nỗ lực hợp tác lâu dài có hiệu quả.

HI và các đối tác làm việc tại cộng đồng, cấp 
tỉnh và cấp quốc gia để thực hiện các hoạt 
động sau:

•	 Các hoạt động nâng cao nhận thức cộng 
đồng

©DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL©
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•	 Community awareness raising activities 

•	 Socio-economic projects as a vehicle for 
awareness and prevention

•	 Capacity building and technical trainings 
for Peer Educators (PEs), Health Workers 
(HWs), Commune Health Workers (CHWs) 
and teachers 

•	 Healthcare, treatment and social support 
mechanisms for PLWHIV 

•	 Voluntary Counseling and Testing (VCT) 
activities and mobile VCT outreach 

•	 Collaboration with stakeholders and HIV/
AIDS systems development 

Through these activities there has been a 
quantitative and qualitative improvement in 
HIV awareness, increased knowledge of trans-
mission/prevention and the development of 
positive attitudes and behavior in regards to 
HIV prevention and the willingness to discuss 
issues around HIV. These efforts have been re-
inforced through the evolution of a PLWHIV 
support group which has been instrumental 
in conducting its own awareness and preven-
tion efforts, while simultaneously working to 
reduce stigma and discrimination towards 
people with HIV/AIDS.  

Testimony (Beneficiary requested no picture 
display) 

I’m thirty - seven years old and I’m married 
and have three children: a sixteen-year old 
daughter, a three-year old son and a two-year 
old son. I now live in Gio Linh.

•	 Các dự án kinh tế xã hội như một phương 
tiện để nâng cao nhận thức và phòng chống

•	 Xây dựng năng lực và tập huấn kỹ thuật 
cho các đơn vị giáo dục thành viên (PES), 
cán bộ y tế (CTNH),

•	 Nhân viên y tế xã (CHWs) và giáo viên

•	 Chăm sóc sức khỏe, điều trị và chế độ hỗ 
trợ xã hội cho những người nhiễm HIV

•	 Các hoạt động tư vấn tự nguyện và kiểm 
tra (VCT), và các hoạt động này trong tiếp 
cận thay đổi hành vi

•	 Phối hợp với các bên liên quan và phát 
triển hệ thống phòng chống HIV / AIDS

Thông qua các hoạt động này đã có một sự 
cải thiện về số lượng và chất lượng trong 
nhận thức về HIV, nâng cao kiến thức về sự 
lan truyền / phòng ngừa và thúc đẩy thái 
độ tích cực và hành vi liên quan đến phòng 
chống HIV cũng như sẵn sàng thảo luận 
về các vấn đề xung quanh HIV. Những nỗ 
lực này đã được tăng cường thông qua sự 
phát triển của một nhóm hỗ trợ cho những 
ngườinhiễm HIV. Đây là công cụ trong việc 
thực hiện những nỗ lực phòng chống và 
nhận thức của nhóm, đồng thời cũng giúp 
giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người 
nhiễm HIV / AIDS.

Chân dung người thụ hưởng (Yêu cầu không 
sử dụng hình ảnh)

Tôi năm nay 37 tuổi. Tôi đã có chồng và 3 đứa 
con: Con gái tôi năm nay 16 tuổi, con trai thứ 
hai năm nay được 3 tuổi, con trai út năm nay 
được 2 tuổi. Hiện tại, tôi đang sống ở Gio Linh.
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I had my daughter with my first husband but 
we divorced in 1997. I moved to the south and 
worked in a factory in HCM making leather 
shoes. I met another man who worked at the 
same company and married him.

In 2005, two years later when I was preg-
nant, my husband was admitted to hospital. 
He died from tuberculosis ten days later. The 
suspected that he was HIV positive so I went 
to the hospital to check my health and they 
found that I was HIV positive but my baby was 
negative. I have taken ARV treatment. 

In Gio Linh town, the People’s Committee 
gave land to me and I build a house. Last 
years, the Woment’s Union, Preventive Health 
Care Center commune and People’s Commit-
tee gave me 40 kg of rice on Tet Holidays and 
700,000 vnd and 10kg of rice on the 1st of De-
cember.

Now I sell vegetables and some fish at the 
market. I earn about 30,000vnd per day. At 
first I suffered from a lot of discrimination 
and people didn’t want to buy my products. 
I asked the Commune Health Station to help 
me and they provided me with information 
about HIV to share with people. Now, clients 
buy my products again. My son has also suf-
fered from discrimination. I wanted to put 
my child in to the local kindergarten but the 
director refused and told me that there were 
no more places available. I found out that an-
other child was later accepted to attend the 
same kindergarten they call him “AIDS Boy” 
and many times he has come home in tears.

I had my third with another man. My youngest 
son is two years old and is negative. He doesn’t 
live with me. My daughter lives in Dong Ha 

Tôi có con gái với người chồng trước nhưng 
sau đó chúng tôi đã ly hôn năm 1997. Tôi vào 
miền Nam và làm việc trong một nhà máy 
sản xuất giày ở Tp. HCM. Ở đây tôi đã gặp một 
người đàn ông khác làm việc cùng công ty và 
sau đó tôi đã đồng ý cưới anh ấy.

Năm 2005, hai năm sau thì tôi có thai, chồng 
tôi bị ốm và phải nhập viện. Anh ấy mất vì lao 
phổi mười ngày sau đó. Họ đã nghi ngờ anh 
ấy bị nhiễm HIV nên tôi vào viện để kiểm tra 
sức khỏe và phát hiện ra mình cũng bị nhiễm 
HIV nhưng đứa bé thì không bị nhiễm. Tôi đã 
uống thuốc ARV.

UBND thị trấn Gio Linh đã cho tôi đất để xây 
nhà. Năm ngoái, Hội Phụ Nữ, Trung Tâm Y tế 
dự phòng và UBND xã đã cho tôi 40 cân gạo 
vào dịp Tết và 700.000 nghìn đồng với 10 cân 
gạo vào dịp mồng 1 tháng 12.

Hiện nay, tôi bán rau, cá ở chợ. Tôi kiếm được 
30.000 đồng mỗi ngày. Hồi đầu tôi chịu rất 
nhiều những sự xa lánh kỳ thị của mọi người 
và không ai muốn mua đồ tôi bán. Tôi xin 
trạm Y Tế giúp đỡ và họ đã cung cấp cho tôi 
những thông tin về HIV và đến chia sẻ thông 
tin với mọi người. Hiện nay, khách hàng đã 
mua hàng của tôi trở lại. Tôi cũng đã phải 
chịu đựng sự kỳ thị từ bạn bè và hàng xóm 
của mình. Con trai tôi cũng phải chịu đựng 
sự kỳ thị. Tôi muốn gửi con tôi vào nhà trẻ 
nhưng Hiệu Trưởng từ chối và bảo với tôi là 
không còn chỗ nữa. Nhưng sau đó, tôi phát 
hiện ra tường lại nhận một em khác vào học. 
Khi con trai tôi chơi với những trẻ em khác thì 
cháu luôn bị gọi là “Thằng SIDA” và rất nhiều 
lần sau khi tan trường con tôi vừa khóc vừa 
đi về nhà.

Tôi đã có đứa con thứ 3 với một người đàn 
ông khác. Con trai út của tôi, cháu được 2 tuổi 
và cháu không bị nhiễm. Nhưng cháu không 
sống cùng tôi. Con gái tôi sống ở Đông Hà 
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with my aunt and is working as a shop assis-
tant in a shoe store at Dong Ha market.

I feel healthy now. Since Joining the Yeu 
Thuong Club in April 2009, I feel happier and 
more confident. I have found new people to 
have discussions with. Previously I mostly 
just talked with my children and I often felt 
alone.

với dì cháu và bán ở tiệm giày ở chợ Đông Hà. 
Hiện nay, tôi cảm thấy tương đối khỏe mạnh. 

Kể từ khi tôi tham gia CLB Yêu Thương hồi 
tháng 4 năm 2009, tôi cảm thấy hạnh phúc 
hơn và tự tin hơn.Tôi đã có bạn mới và có 
người nói chuyện cùng. Trước đây, hầu hết 
thời gian tôi chỉ nói chuyện với con của mình 
và thường cảm thấy rất cô đơn.

© DON WRIGHT FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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Project Title: 
Congenital Differences

Duration: 
First phase: 2008 - 2010 
Second phase: 2011 - 2013 

Donors:
•	 Belgian Development Cooperation (DGD)
•	 Children for a Better World

Partners:
•	 Hue College of Medicine and 

Pharmacy
•	 Office of Genetic Counseling and 

Disabled Children (OGCDC)
•	 Thua Thien Hue’s Provincial Health 

Service

General objective: 
To improve the population’s quality of life 
by reducing the number of preventable 
congenital disabilities, and minimizing 
the impact of congenital defects among 
children

Dự án:  
Khác biệt bẩm sinh

Thời gian thực hiện: 
Giai đoạn 1: 2008 - 2010
Giai đoạn 2: 2011 - 2013

Nhà tài trợ:
•	 Ủy ban hợp tác phát triển Bỉ (DGD)
•	 Vì một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em

Đối tác:
•	 Trường Đại học Y Dược Huế
•	 Văn phòng Tư vấn di truyền và Hỗ trợ 

trẻ khuyết tật (OGCDC)
•	 Sở Y Tế Thừa Thiên Huế

Mục tiêu:
Nhằm nâng cao chất lượng dân số bằng 
việc giảm thiểu các loại khuyết tật có 
thể phòng ngừa được và giảm thiểu ảnh 
hưởng mà khuyết tật mang lại cho trẻ.  
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Achievement:

In 2012, we strengthened project related 
knowledge and skills of health staff from the 
provincial level to the district level, including 
village health workers. At the provincial level, 
with the support of KK Hospital Singapore 
experts, health staff of Newborn Screening 
Units had the chance to gain valuable experi-

Kết quả dự án

Trong năm 2012, Dự án tăng cường nâng 
cao năng lực về kiến thức và kỹ năng liên 
quan cho cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến 
huyện và y tế thôn bản. Ở cấp tỉnh, với sự hỗ 
trợ kỹ thuật của nhóm chuyên gia về sàng 
lọc thính lực của bệnh viện KK - Singapore, 
nhóm cán bộ y tế của Đơn vị sàng lọc sơ sinh 
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ence, knowledge and skills on detection and 
prevention of congenital defects. The New-
born Screening Unit screened 564 newborns 
in 2012. This number increased considerably 
since the Unit began to operate in August 
2011.

At the district level, a core group of train-
ers from eight districts and one city were 
retrained on comprehensive knowledge of 
early detection of disabilities, the important 
role of folic acid in pregnancy, and the signs 
and prevention of Rubella, so they could pro-
vide further training to commune and village 
health staff. 1334 village health workers from 
the province participated in the training de-
livered by core district trainers. 

At the commune level, commune health staff 
not only participated in the refresher training 
on folic acid and Rubella, but also gained val-
uable communication skills. These new skills 
will help support them in their counseling 
sessions and more effectively communicate 
health messages to local residents, especially 
mothers-to-be. Additionally, doctors of Hue’s 
College of Medicine and Pharmacy provided 
training on basic obstetric ultrasound scan-
ning to commune health staff at the com-
mune health stations.

This year, through its communication ac-
tivities, the project reached out to new tar-
get groups including high school students, 
female factory workers, and members of 
Women’s Union (WU) and Youth’s Union 
(YU). 5235 core members of WU and YU, 
8658 high school students and 739 female 
factory workers participated in the commu-
nication sections organized by the project. 
By including these new target groups, the 

có cơ hội được học tập kinh nghiệm, kiến 
thức và kỹ năng từ các chuyên gia này. Đơn vị 
sàng lọc sơ sinh tại bệnh viện Trường Đại học 
Y Dược Huế được cải thiện rõ rệt trong năm 
2012 với tổng số trẻ sơ sinh đến sàng lọc là 
564 trẻ. Đây là con số tăng lên đáng kể so với 
số liệu của năm 2011, kể từ khi đơn vị này đi 
vào hoạt động từ tháng 8 năm 2011. 

Ở cấp huyện, nhóm tập huấn viên chủ chốt 
được tập huấn lại và chuyên sâu về các nội 
dung phát hiện sớm, folic acid và Rubella để 
nhóm có thể tập huấn được cho cán bộ y tế 
tuyến xã cũng như y tế thôn bản. Có 1334 
y tế thôn bản đã tham gia vào các buổi tập 
huấn do nhóm tập huấn viên nòng cốt của 
huyện hướng dẫn. 

Ở cấp xã, cán bộ y tế không chỉ tham gia vào 
các buổi tập huấn lại về các nội dung folic 
acid và Rubella, mà nhóm cán bộ y tế này 
còn được học về các kỹ năng truyền thông. 
Những kỹ năng này giúp họ rất nhiều trong 
việc tư vấn cũng như truyền đạt thông tin về 
sức khỏe một cách hiệu quả cho người dân, 
đặc biệt cho phụ nữ chuẩn bị kế hoạch mang 
thai. Bên cạnh đó, một số cán bộ y tế xã còn 
được tham gia khóa tập huấn về siêu âm sản 
khoa cơ bản do bác sĩ Trường Đại học Y Dược 
Huế hướng dẫn trực tiếp tại các trạm y tế xã. 

Ngoài ra, trong năm nay, hoạt động truyền 
thông của Dự án còn được mở rộng cho 
các đối tượng mới như học sinh cấp 3, công 
nhân nữ tại một số nhà máy, thành viên hội 
Phụ nữ và Thanh niên. Đã có 5,235 thành 
viên chủ chốt thuộc hội Phụ nữ và Thanh 
niên, 8658 học sinh cấp 3 và 739 công nhân 
nữ nhà máy tham gia vào các buổi truyền 
thông do Dự án tổ chức. Với những nhóm 
người hưởng lợi mới này, có thể nói rằng 
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communication activity of the project has 
been able to reach almost all priority groups 
of women of reproductive age who need in-
formation on preconception care to prepare 
for healthy births. 

For the training activity on early detection 
of common birth defects, priority groups in-
clude local health staff from village health 
workers to district health staff. Additionally, 
this year kindergarten teachers and manag-
ers who work with children under 5-years-
old, eight hours per day were included in the 
training to help them learn to detect birth 
defects. 831 kindergarten teachers and man-
agers participated in the training on early de-
tection delivered by doctors from Hue’s col-
lege of Medicine and Pharmacy.  

At the provincial level, the project success-
fully organized two workshops on newborn 

hoạt động truyền thông của Dự án đã bao 
phủ hầu như tất cả các phụ nữ ưu tiên 
trong độ tuổi sinh sản, họ là những người 
cần được cung cấp thông tin về chăm sóc 
sức khỏe trước khi mang thai nhằm giúp có 
được những đứa con khỏe mạnh. 

Đối với hoạt động tập huấn về phát hiện sớm 
dị tật bẩm sinh cho cán bộ y tế địa phương, 
y tế thôn bản đến cán bộ y tế huyện là nhóm 
đối tượng ưu tiên của Dự án. Ngoài ra, năm 
nay, nhận thấy rằng các giáo viên và quản lý 
của trường mầm non là những người chăm 
sóc trẻ hầu như 8 tiếng/1ngày, điều này có 
thể giúp phát hiện sớm dị tật bẩm sinh cho 
trẻ, vì thế Dự án cũng đã tổ chức các lớp tập 
huấn với nội dung nói trên cho nhóm đối 
tượng này. 831 giáo viên và quản lý trường 
mầm non đã tham dự các buổi tập huấn về 
phát hiện sớm dị tật do bác sĩ trường Đại học 
Y Dược Huế thực hiện.

© MARTINA BACIGALUPO FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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care and communication to prevent birth de-
fects. Efficiency, effectiveness, impacts and 
sustainability of the project’s activities were 
the main topics of discussion. 

Advantages and Challenges

Advantages to the project include domestic 
human resources in the area of technical sup-
port available at Hue’s College of Medicine 
and Pharmacy and the support of Provincial 
Health Services in the implementation of 
project activities. Additionally, national and 
international expertise included the techni-
cal support of Fetal Medicine Foundation in 
ultrasound scan for fetus malformations, KK 
Hospital Singapore experts in newborn hear-
ing screening and national experts from Tu 
Du hospital. The contribution of these pro-
fessionals played a large part in the success 
of the project.

However, there are still some challenges. Ac-
cessibility to folic acid and Rubella vaccines is 
still a problem, especially in remote districts. 

Dự án còn tổ chức thành công 02 hội thảo 
cấp tỉnh về hoạt động truyền thông phòng 
ngừa dị tật bẩm sinh và chăm sóc sơ sinh. 
Tính hiệu quả, tác động và bền vững của Dự 
án liên quan đến hai hoạt động này là những 
nội dung chính được thảo luận tại 02 buổi 
hội thảo nêu trên. 

Thách thức và khó khăn

Nguồn nhân lực sẵn có trong việc hỗ trợ 
chuyên môn, kỹ thuật của Trường Đại học Y 
Dược Huế và sự hỗ trợ tích cực của Sở Y tế 
trong việc thực hiện các hoạt động dự án là 
những yếu tố thuận lợi đáng kể. Ngoài ra, Dự 
án còn nhận được sư hỗ trợ về chuyên môn 
và kỹ thuật sâu của các chuyên gia quốc tế 
như nhóm chuyên gia của Fetal Medicine 
Foundation trong lĩnh vực siêu âm phát hiện 
bất thường thai nhi và KK hospital Singapore 
trong lĩnh vực sàng lọc thính lực cũng như 
các chuyên gia trong nước như bệnh viện 
Từ Dũ. Điều này đã góp phần lớn trong việc 
thành công của Dự án. 

©
 M

A
RT

IN
A

 B
A

CI
G

A
LU

PO
 F

O
R 

H
A

N
D

IC
A

P 
IN

TE
RN

AT
IO

N
A

L



Handicap International Vietnam Annual Report 2012 37

Medical insurance covers folic acid but for 
only treatment, not for prevention. Further-
more, Rubella vaccination services are not 
available at the district level and it is a long 
way to travel, especially from remote dis-
tricts, to get to Hue city for vaccination. Once 
there, the fee for Rubella vaccination is often 
not affordable for some groups.

Testimony

One project participant was quoted as say-
ing, “the newborn hearing and heart screen-
ing before the newborn is discharged from 
the hospital is really a good service!” When 
she had her first child, she did not know 
about this service, and neither did her friends 
or family. When she was pregnant with her 
second child, she received the information 
on newborn screening when she came for a 
prenatal check-up at the Obstetric Depart-
ment of the University’s hospital. Two days 
after delivery, her second child was screened 
for hearing and heart defects and the results 
were normal. The doctors also advised her to 

Tuy nhiên Dự án vẫn còn gặp một số thách 
thức. Hoạt động truyền thông được xem như 
là một hợp phần chính của Dự án với việc 
bao phủ nhiều đối tượng người hưởng lợi từ 
phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, học sinh cấp 
3, công nhân nhà máy, đến nhóm cán bộ y tế 
địa phương bao gồm y tế thôn bản, cán bộ y 
tễ xã và huyện. Nhóm cán bộ y tế địa phương 
được tập huấn chuyên sâu về các nội dung 
folic acid và Rubella nhằm giúp nhóm này 
có thể tư vấn và truyền đạt thông điệp sức 
khỏe cho người dân tại các buổi họp thôn. 
Tuy nhiên, việc tiếp cận viên thuốc folic acid 
và dịch vụ chích ngừa Rubella, đặc biệt tại 
các huyện vùng sâu và vùng xa vẫn còn là 
vấn đề thách thức. Bảo hiểm y tế có thể chi 
trả cho việc dùng folic acid nhưng cho mục 
đích điều trị, chú không cho mục đích phòng 
ngừa. Ngoài ra, dịch vụ chủng ngừa rubella 
không có sẵn tại các huyện. Trong khi đó 
khoảng cách đi lại từ các huyện đến dịch vụ 
chích ngừa này tại trung tâm thành phố Huế 
là khá xa. Bên cạnh đó, chí phí cho dịch vụ 
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bring her child for regular health check-ups. 
Now she knows it is important to continue 
to closely monitor her child’s hearing ability 
as the child grows up. With the information 
on child development and the passing re-
sults of both screenings, the mother said she 
feels happy about her child’s health and un-
derstands the importance of early detection. 
She said that she will share and spread the 
useful information about this service with 
her friends and family members.

chích ngừa Rubella cũng không phải rẻ đối 
với một số người dân.

Chân dung người thụ hưởng:

Dịch vụ sàng lọc thính lực và tim bẩm sinh 
cho trẻ sơ sinh trước khi rời bệnh viện để về 
nhà là một dịch vụ thật sự tốt - một bà mẹ đã 
chia sẻ. Với bà mẹ này, khi sinh trẻ đầu tiên, 
chị đã không biết gì về thông tin của dịch vụ 
này, bạn bè cũng như gia đình của chị cũng 
thế. Đây là lần chị sinh bé thứ hai. Chị nhận 
được thông tin khi chị đến khám và kiểm tra 
thai nhi tại khoa sản của Bệnh viện Trường 
Đại học Y Dược Huế. Sau khi sinh được hai 
ngày, con của chị được sàng lọc thính lực và 
tim bẩm sinh. Kết quả sàng lọc cho thấy bình 
thường. Các bác sĩ còn tư vấn thêm cho chị 
về việc đưa trẻ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. 
Bây giờ chị đã biết thêm về tầm quan trọng 
trong việc theo dõi kỹ năng nghe của trẻ 
trong quá trình trẻ phát triển. Với các thông 
tin mà chị nhận được, cùng với kết quả sàng 
lọc thính lực “Qua được” cho cả hai tai và kết 
quả tốt của việc sàng lọc bệnh tim bẩm sinh 
sử dụng máy Pulsy Oxymeter, bà mẹ này 
thật sự thấy hạnh phúc và hài lòng về đứa 
con của mình cũng như hiểu được tầm quan 
trọng của việc phát hiện sớm. Chị nói rằng 
chị sẽ chia sẽ các thông tin bổ ích này cho 
bạn bè cũng như các thành viên trong gia 
đình chị được biết. ©
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Project Title: 
Welcome to Life

Duration: 2006 - 2013

Donors:
•	 Belgian Development Cooperation (DGD)
•	 Children for A Better World (CBW)
•	 Limburg Province (PLB)

Partners:
•	 Khanh Hoa Department of Health 
•	 Khanh Hoa Provincial Center for 

Reproductive Health 
•	 Khanh Hoa General Hospital 

(Departments of Pediatrics, Obstetrics, 
Rehabilitation and Ophthalmology) 

•	 Khanh Hoa Center for Rehabilitation and 
Education for Children with Disabilities

•	 Khanh Hoa Provincial Center for Health 
Communications and Education and 
Provincial Department for 
Population-Family Planning

General objective: 
To improve childhood conditions in Khanh 
Hoa through 3 specific objectives: Prevent 
death and disabilities before birth and at 
birth; Detect and care for newborns with dis-
abilities at an early stage; Integrate children 
with disabilities into community lifechildren.

Dự án:  
Chào Đón Sự Sống

Thời gian thực hiện: 2006 - 2013

Nhà tài trợ:
•	 Ủy ban Hợp tác Phát triển Bỉ (DGD)
•	 Vì một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em
•	 Limburg Province (PLB)

Đối tác:
•	 Sở Y tế Khánh Hòa 
•	 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
•	 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

(Khoa Nhi, Khoa Sản, Khoa Mắt, Khoa 
Phục hồi Chức năng)

•	 Trung tâm Phục hồi Chức năng và Giáo 
dục Trẻ khuyết tật 

•	 Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức 
khỏe và Chi cục Dân số Kế hoạch hóa 
gia đình

Mục tiêu:
Cải thiện điều kiện sống của trẻ tại tỉnh 
Khánh Hòa, thông qua 3 mục tiêu cụ thể 
sau: Phòng ngừa tử vong và khuyết tật 
trước và trong khi sinh; Phát hiện và chăm 
sóc sớm trẻ sơ sinh khuyết tật; Hội nhập trẻ 
khuyết tật vào cuộc sống cộng đồng.
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Achievement:

2012 was the second year of Phase II project 
implementation (2011-2013) and the seventh 
year of the whole project cycle (2006-2013). 
2012 was marked by the delivery of interven-
tions on prevention and care for childhood 
disabilities with some initial positive results. 

Direct care interventions included precon-
ception care, screening for retinopathy of 
prematurity (ROP), and newborn physical 
examinations for early detection and inter-
vention on childhood disabilities. Additional 
interventions included theconsolidation of 
newborn care units to improve the quality 
of newborn care, improvements to the qual-
ity of rehabilitation services for children with 
disabilities, and strengthening the capacity 
of parents and caregivers caring for children 
with disabilities. 

Kết quả dự án

Năm 2012 là năm hoạt động thứ hai trong 
giai đoạn hai 2011-2013 và là năm hoạt động 
thứ bảy trong cả chu trình dự án 2006-2013. 
Năm 2012, một năm ghi dấu sự ra đời và một 
số kết quả bước đầu tích cực của những can 

thiệp nhằm phòng ngừa và chăm sóc khuyết 
tật ở trẻ em như chăm sóc sức khỏe trước khi 
có thai, tầm soát bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh 
non, khám toàn diện trẻ sơ sinh trước khi 
xuất viện nhằm phát hiện sớm và can thiệp 
sớm khuyết tật, củng cố đơn nguyên sơ sinh 
nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sơ sinh, 
nâng cao chất lượng phục hồi chức năng 
cho trẻ khuyết tật, tăng cường năng lực cho 
người thân trẻ khuyết tật trong việc chăm 
sóc trẻ, v.v… 

© PHOTO LIBRARY OF HANDICAP INTERNATIONAL
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Specifically:

- 1,077 couples planning pregnancies had 
preconception healthcare check-ups at 
health facilities (about 42% of target popu-
lation), 617 women began taking folic acid, 
693 women received Rubella vaccinations 
(about 51% of target population), and 87 in-
dividuals with identifiable diseases were di-
agnosed and referred to appropriate services 
for timely treatment. 

- 100% newborns (166 babies during Novem-
ber and December of 2012 in Cam Lam and 
Ninh Hoa districts) were physically examined 
after birth or before hospital discharge. One 
newborn with clubfoot was identified, re-
ferred and successfully treated at the reha-
bilitation department of Khanh Hoa General 
Hospital. 

- 130 preterm babies at risk of ROP were 
screened: 10 were referred to the Children’s 
No.1 Hospital, eight were treated with la-
ser surgery and prevented from permanent 
blindness, and two are still receiving follow-
up and further examinations to determine 
if surgery is needed. Without ROP screen-
ing service in Khanh Hoa General Hospital, 

- 1.077 cặp vợ chồng dự định có thai đã đến 
khám tại các cơ sở y tế (chiếm khoảng 42% 
số đối tượng đích là những cặp vợ chồng 
chuẩn bị có thai); 617 phụ nữ đã uống a-xít 
folic trước khi mang thai ít nhất một tháng, 
693 phụ nữ đã tiêm phòng Rubella trước khi 
có thai ít nhất ba tháng (chiếm khoảng 51% 
số đối tượng đích); 87 người (vợ/chồng) được 
chẩn đoán có bệnh sau khám và đã được 
điều trị kịp thời. 

- 100% trẻ sinh ra (166 trẻ trong hai tháng 
cuối năm 2012 tại 2 huyện dự án) đã được 
khám toàn diện ngay sau sinh hoặc trước khi 
xuất viện, kết quả là 1 trẻ phát hiện bị bàn 
chân khoèo và được chuyển tuyến điều trị 
thành công tại Khoa Phục hồi Chức năng - 
Bệnh viện tỉnh. 

- 130 trẻ sinh non có nguy cơ mắc bệnh lý 
võng mạc đã được khám sàng lọc; 10 trẻ đã 
được chuyển tuyến vào Bệnh viện Nhi Đồng 
1; 8 trẻ được điều trị bằng phương pháp Laser 
quang đông, tránh được nguy cơ mù lòa vĩnh 
viễn, 2 trẻ còn lại hiện đang tái khám, được 
theo dõi sát và hiện tại chưa có chỉ định phẫu 
thuật. Nếu không có hoạt động tầm soát ROP 
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Khanh Hoa would have ten permanently 
blind babies in 2012.

Regarding training, the project organized 17 
training courses, one study tour and six work-
shops serving 1,059 leaders and health staff 
from provincial, district and commune health 
facilities. Trainers included experienced med-
ical professionals from Tu Du Hospital, No.1 
Children’s Hospital, Eye Hospital (HCMC), the 
National Maternity Hospital and the Ministry 
of Health. 

In addition to the training, the project also 
provided additional equipment for newborn 
care units and ROP screening units to ensure 
continuous and effective operation of the 
above services.

Behavior change communication activities, 
especially for the preconception care pro-
gram, made a significant contribution to the 
overall success this year. Relevant commu-
nication materials including panels, posters, 
flipcharts, brochures, and radio spots, devel-
oped in accordance with the target popula-
tion, were distributed to users.

The Mutual Fund continued in 2012 in the 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tỉnh Khánh Hòa 
đã có thêm 10 trẻ mù lòa vĩnh viễn trong 
năm 2012.

Về đào tạo, dự án đã tổ chức 17 khóa đào tạo, 
1 chuyến tham quan học tập và 6 hội thảo, thu 
hút sự tham gia của 1.059 lãnh đạo các đơn vị 
y tế và nhân viên y tế các tuyến tỉnh, huyện, 
xã với các giảng viên đến từ Bệnh viện Từ Dũ, 
Bệnh viện Nhi Đồng và Bệnh viện Mắt (TP 
HCM), Bệnh viện Phụ Sản TW, Bộ Y tế, v.v…

Ngoài công tác đào tạo, dự án cũng đã cung 
cấp một số trang thiết bị bổ sung cho đơn 
nguyên sơ sinh và phòng khám sàng lọc 
bệnh lý võng mạc nhằm đảm bảo sự hoạt 
động liên tục và có hiệu quả của các dịch vụ 
nói trên.

Hoạt động truyền thông thay đổi hành vi liên 
quan, nhất là với chương trình chăm sóc sức 
khỏe trước khi mang thai đã góp một phần 
quan trọng vào thành công chung của năm. 
Các tài liệu truyền thông như pano, áp phích, 
tranh lật, tranh gấp, thông điệp truyền thanh, 
v.v… đã được phát triển phù hợp với đối 
tượng, với bối cảnh địa bàn dự án và phân 
phối cho người sử dụng. 

© MATTHIAS MEYER FOR HANDICAP INTERNATIONAL ©
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mountainous area of Khanh Son district and 
supported 12 low-income women experienc-
ing complications at birth. The micro-credit 
fund also provided 3 million dong (about 
150 US dollars) to 18 individual women to 
help them improve their economic situation 
through breeding small animal/chickens or 
running a small business. 

Advantages and Disadvantages

At the beginning of the year, clear goals and 
a joint action plan were developed between 
the project and its partners. At the end of 
the year, the project continues to receive en-
thusiastic support and effective cooperation 
from government agencies, partners in and 
out of the province, and national and inter-
national consultants. However, the interven-
tions implemented in 2012 are quite new, not 
only in Khanh Hoa province, but in Vietnam 
in general. For this reason, the local partners, 
especially those at district, commune and 
community levels, need time to become fa-
miliar with these interventions and integrate 
them into their regular activities. Moreover, 
prevention and care of birth defects are com-
plex interventions, which require close coor-
dination not only between all levels of the 
health sector, but also cooperation between 
different departments such as health, educa-
tion, labor, and invalids and social affairs. This 
collaboration will take time to make further 
positive developments.

Testimony

Baby Truong Nguyen Ha Thy, the son of Ms. 
Nguyen Thi Kim Anh, in Ta Nia Village, Son 
Trung Commune, Khanh Son District, Khanh 
Hoa Province is now two months old. Born 
prematurely, Baby Ha Thy was one of the suc-
cessful cases of Retinopathy of Prematurity 
(ROP) screening in Khanh Hoa province.

Mô hình Quỹ tương trợ và Quỹ Quay vòng 
vốn tiếp tục được triển khai trên địa bàn 
huyện miền núi Khánh Sơn. Trong năm 2012, 
quỹ đã hỗ trợ cho 12 phụ nữ nghèo sinh khó 
và gặp biến chứng khi sinh. Quỹ Quay vòng 
vốn cũng đã giúp được 18 chị có hoàn cảnh 
khó khăn, mỗi người được vay vốn 3.000.000 
đồng (khoảng 150 USD) để chăn nuôi, buôn 
bán nhỏ tăng thu nhập.

Thuận lợi và thách thức

Trong năm 2012, với những mục tiêu và kế 
hoạch hoạt động rõ ràng, được thống nhất 
giữa dự án và các đơn vị đối tác ngay từ đầu 
năm, dự án tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiệt 
tình và hợp tác có hiệu quả của cơ quan chính 
quyền, đối tác trong và ngoài tỉnh và đối tác 
trong và ngoài nước. Tuy nhiên, những can 
thiệp chính thức hoạt động trong năm 2012 
là những can thiệp còn khá mới mẻ không 
chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà trên địa bàn Việt 
Nam nói chung. Vì vậy, đối tác địa phương 
nhất là tuyến huyện, xã và cộng đồng cần 
có thêm thời gian để làm quen và lồng ghép 
các hoạt động dự án vào những hoạt động 
thường xuyên tại đơn vị. Hơn thế nữa, phòng 
ngừa và chăm sóc khuyết tật bẩm sinh là 
những can thiệp phức tạp, đòi hỏi sự phối 
hợp chặt chẽ không chỉ giữa các tuyến của 
ngành y tế mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa 
các ban ngành khác nhau như y tế, giáo dục, 
lao động thương binh xã hội… Sự phối hợp 
này cũng cần có thời gian để có những bước 
chuyển mình tích cực hơn.

Chân dung người thụ hưởng

Bé Trương Nguyễn Hà Thy, 2 tháng tuổi, con 
của chị Nguyễn Thị Kim Anh, hiện sống tại 
Thôn Tà Nĩa, Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, 
tỉnh Khánh Hòa là một trong những trường 
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Baby Ha Thy was born at 32 weeks of age, 
in Khanh Hoa General Hospital, with a birth 
weight of 1.9 kg. Not only preterm, but also 
with low birth weight, the baby was at high 
risk of ROP and permanent blindness without 
timely screening, diagnosis and treatment. 
Baby Ha Thy was examined twice and pro-
vided with follow-up check-ups for the de-
velopment of her retina, at the ROP screen-
ing unit in the Department of Pediatrics at 
Khanh Hoa General Hospital. Upon positive 
diagnosis, the doctors referred her to the No. 
1 Children’s Hospital in Ho Chi Minh City for 
surgery. After surgery, her family took her for 
regular follow-up visits at the No. 1 Children’s 
Hospital. Currently, Baby Ha Thy is improving 
and doing well. Her family and the health staff 
that provided her care are she is no longer at 
risk for permanent blindness. They are grate-
ful to the project for creating the opportunity 
for her to see and enjoy a beautiful life like 
everyone else.

hợp thành công của hoạt động tầm soát và 
can thiệp sớm bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh 
non tại tỉnh Khánh Hòa.

Bé Hà Thy sinh lúc 32 tuần tuổi, tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, có cân nặng lúc 
sinh là 1,9kg. Vừa non tháng vừa nhẹ cân, bé 
có nguy cơ cao mắc bệnh lý võng mạc ở trẻ 
sinh non và hậu quả xấu của nó là bé có thể 
bị mù lòa vĩnh viễn nếu không được khám 
sàng lọc, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tại 
phòng khám ROP (tầm soát bệnh lý võng 
mạc ở trẻ sinh non) - Khoa Nhi - Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bé được khám 2 
lần và theo dõi sự tiến triển của võng mạc. 
Ngay khi có kết luận chẩn đoán, ê-kíp khám 
ROP đã có chỉ định chuyển bé vào Bệnh 
viện Nhi Đồng 1, Tp HCM để phẫu thuật. 
Sau phẫu thuật, gia đình vẫn kiên trì đưa 
bé đến tái khám đều đặn tại Bệnh viện Nhi 
Đồng 1. Hiện nay, tình hình của bé rất ổn 
định. Gia đình và đội ngũ ê-kíp khám ROP 
rất vui mừng vì đã giúp bé thoát khỏi nguy 
cơ mù lòa vĩnh viễn, tạo cơ hội cho bé được 
nhìn thấy và tận hưởng một cuộc sống dễ 
thương như bao người khác.

Bé Trương Nguyễn Hà Thy

© MATTHIAS MEYER FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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Project Title: 
Safe Roads For Youth (SR4Y)

Duration: 
January 2012 - December 2014

Donors:
•	 P.A.U Education
•	 Belgian Development Cooperation

Partners:
Provincial Traffic Safety Committees (PTSC) 
in Bac Giang and Binh Thuan Provinces, the 
intergovernmental bodies in charge of co-
ordinating a multidisciplinary approach to 
Road Safety (RS)

General objective: 
SR4Y, a 3-year research-action project in 
three countries (Argentina, Republic of 
South Africa, and Vietnam), aims at bet-
ter understanding the impact  of cultural 
norms on the effectiveness of prevention 
in Road Safety and Drink-Driving (DD) 
among 15-25 years-olds. In each country, 
SR4Y establishes cooperation between an 
implementing NGO (Handicap Interna-
tional in Vietnam (HIVN)) and a research 
institute (College of Medicine and Phar-
macy of Hue) responsible for monitoring 
changes in youth knowledge, attitudes 
and behaviours. Given its focus on youth 
participation, the project’s approach in-
tends to “engage partners in involving 
youth in the DD fight”.

Dự án:  
An toàn giao thông cho thanh niên 
(ATGT cho thanh niên)

Thời gian thực hiện: 
01/2012 - 12/2014

Nhà tài trợ:
•	 P.A.U
•	 Ủy ban hợp tác phát triển Bỉ

Đối tác:
Ban An toàn giao thông tỉnh (PTSC) tại Bắc 
Giang và tỉnh Bình Thuận, các cơ quan liên 
chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp tiếp cận 
đa ngành về an toàn giao thông đường bộ 
(ATGTĐB);

Mục tiêu:
ATGT cho thanh niên là một dự án nghiên 
cứu can thiệp thực hiện trong 3 năm tại 3 
quốc gia (Argentina, Cộng hòa Nam Phi, và 
Việt Nam), nhằm mục đích hiểu rõ hơn tác 
động của các chuẩn mực văn hóa về hiệu 
quả của các can thiệp về an toàn giao thông 
đường bộ & uống rượu, bia lái xe (DD) đối 
vời thanh niên lứa tuổi từ 15-25. Trong mỗi 
quốc gia, ATGT cho thanh niên thiết lập hợp 
tác giữa một tổ chức thực hiện NGO (Handi-
cap International tại Việt Nam; HIVN); và một 
đơn vị nghiên cứu (Đại học Y Dược Huế) chịu 
trách nhiệm giám sát những thay đổi trong 
kiến thức, thái độ và hành vi của giới trẻ. Dự 
án tập trung sử dụng phương pháp tiếp cận 
có sự tham gia của thanh niên, băng cách “ 
làm việc với đối tác để bao gồm thanh thiếu 
niên trong cuộc chiến chống lái xe sau khi 
uống rượu, bia”.
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BAN AN TOÀN GIAO THÔNG BÌNH THUẬN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG BẮC GIANG

Achievement:

Starting a development project in Vietnam 
remains a challenge. In 2012, HIVN has none-
theless secured a solid foundation for the 
project with success in the following areas:

•	 Validation of Memorandums of Under-
standing in two provinces;

•	 Staffing of two project teams (one Project 
Coordinator and two Project Assistants) 
and accommodating two project offices;

•	 Selection of 24 implementation sites and 
10 control sites (high-schools, universities 
and workplaces);

Kết quả dự án

Bắt đầu một dự án phát triển ở Việt Nam vẫn 
còn là một thách thức. Tuy vậy, trong năm 
2012, HIVN cũng đã đảm bảo cơ sở vững chắc 
của dự án mang lại thành công, như sau:

•	 Phê duyệt  biên bản ghi nhớ trong hai 
tỉnh;

•	 Tuyển nhân viên hai đội dự án (một Điều 
phối viên dự án và hai trợ lý dự án) và  mở 
hai văn phòng dự án;

•	 Chọn 24 đơn vị triển khai và 10 đơn vị làm 
đối chứng (trường trung học phổ thông, 
các trường đại học và nơi làm việc) 

•	 Hỗ trợ việc thu thập số liệu cơ bản với 

©JEAN YVES LE GARZIC FOR HANDICAP INTERNATIONAL
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•	 Support for baseline data collection com-
prised of  6,000-respondents - the largest 
on DD to date in Vietnam - showing that 
RS/DD knowledge among 15 - 25 year-
olds remains mediocre (47%) and while 
attitudes appear rather high (70%), prop-
er behaviours are practiced by only 5% of 
the sample;

•	 Design of project organization in each 
province with a Project Committee, a 
Local Promoting Group and 12 groups 
of young people in charge of design-
ing, implementing and evaluating inno-
vative interventions in the field of road 
safety and DD;

•	 Engagement of partners in three ways: 
1) updating PTSC equipment, 2) provid-
ing support to PTSC for existing RS activi-
ties, 3) significantly increasing partners’ 
knowledge and skills in Project Manage-
ment through the first project training;

•	 Initiation of youth participation in design-
ing, implementing and evaluating inno-
vative preventative activities, including 
those in Bac Giang where SR4Y partnered 
youth with the media on two micro-pro-
jects: 1) one-page awareness “advertise-

6.000 người trả lời, là nghiên cứu lớn nhất 
từ trước cho đến nay về DD tại Việt Nam; 
cho thấy trong độ tuổi 15-25 ,kiến thức về 
ATGTĐB/Uống rượu bia lái xe vẫn trung 
bình (47%) trong khi thái độ ở mức khá 
cao (70%), tuy nhiên hành vi đúng mực 
chỉ đạt 5% trong số người lấy mẫu;

•	 Thiết kế tổ chức của dự án tại mỗi tỉnh 
có một Ban quản lý dự án, Nhóm hỗ trợ 
tại địa phương và 12 nhóm thanh niên 
chịu trách nhiệm thiết kế, thực hiện 
và đánh giá những can thiệp sáng tạo 
trong lĩnh vực ATGT đường bộ & Uống 
rượu bia lái xe;

•	 Các đối tác tham gia vào dự án theo 3 
cách: Hỗ trợ trang thiết bị cho Ban ATGT; 
Hỗ trợ cho các hoạt động về ATGT của Ban 
ATGT; Tăng đáng kể kiến thức / kỹ năng 
của các đối tác trong quản lý dự án thông 
qua  đợt đào tạo lần 1;

•	 Thanh niên bắt đầu tham gia dự án ATGT 
cho thanh niên trong việc thiết kế, thực 
hiện và đánh giá các hoạt động can thiệp 
sáng tạo; ví dụ tại Bắc Giang, thanh niên 
của dự án ATGT cho thanh niên hợp tác với 
với các phương tiện truyền thông trên 2 
tiểu dự  án: một trang báo theo hình thức 
“quảng cáo” hướng tới lãnh đạo đã được 
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ments” targeting leaders  inserted in Bac 
Giang Newspaper editions for Christmas 
and Tet and 2) four youth designed scripts 
for Bac Giang TV RS/DD documentaries;

•	 Contribution to the outcomes of HI RS 
strategy through participation at the re-
gional meeting in Cambodia with a focus 
on research-action through partnerships 
with universities.

Advantages and Challenges:

Despite the tremendous successes achieved 
in 2012, the project will face major challeng-
es for the two remaining years:

•	 Sustainability is at stake as project part-
ners have limited skills specific to RS/DD. 
This limitation can be overcome by train-
ing but will require additional human re-
sources.

•	 The participatory approach remains new 
in Vietnam, not so much among adults 
but more visibly among youth who are 
unused to, and afraid of, volunteering 
their opinions. This will require a great 
deal of youth empowerment on the part 
of the project team.

Testimony

Tran Thu Phuong, Elementary Education 
Student, Department of Primary/Preschool 
Faculty, is a member of the core group of the 
project “Traffic Safety for Youth” at College 
Ngo Gia Tu. After volunteering to work on a 
traffic safety activity, she shared her ideas on 
the project.

Phuong was involved in formulating ideas 
for the content of messages to be published 

đưa lên Báo Bắc Giang trong dịp Năm Mới 
& Tết, thanh niên cũng được thiết kế 4 kịch 
bản cho phim tài liệu cho Truyền hình Bắc 
Giang về ATGTĐB và uống rượu bia lái xe;

•	 Đóng góp vào thành quả của HI trong 
chiến lược ATGTĐB, thông qua việc tham 
gia các cuộc họp khu vực ở Campuchia: 
tập trung vào nghiên cứu hành động 
thông qua quan hệ đối tác với các trường 
đại học;

Những thuận lợi và thách thức:

Mặc dù đạt được những thành công to lớn 
trong năm 2012, dự án sẽ phải đối mặt với 
thách thức lớn cho 2 năm còn lại:

•	 Tính bền vững là điều đáng lo ngại khi 
các đối tác địa phương có ít kỹ năng làm 
việc cụ thể về ATGTĐB/Uống rượu bia lái 
xe; Việc này có thể khắc phục được thông 
qua đào tạo nhưng đòi hỏi bổ sung nguồn 
nhân lực;

•	 Cách tiếp cận tham gia vẫn còn mới ở Việt 
Nam, không thể hiện quá nhiều ở người 
lớn nhưng rõ ràng hơn trong giới trẻ, khi 
họ không quen, không dám nêu ra ý kiến 
của mình. Điều này yêu cầu nhóm dự án 
phải trao quyền nhiều hơn cho giới trẻ.

Chân dung người thụ hưởng

Nhóm nòng cốt dự án “An toàn giao thông 
cho thanh niên” của trường Cao đẳng Ngô 
Gia Tự là một nhóm gồm các bạn sinh viên 
tình nguyện hoạt động về An toàn giao 
thông, Trần Thu Phương, Sinh viên lớp Tiểu 
học C K32, khoa Tiểu học mầm non,  một 
thành viên của nhóm, đã có những chia sẻ 
rất tâm đắc.

Hoạt động đầu tiên mà Phương tham gia cùng 
nhóm là lên ý tưởng nội dung đăng trên báo 
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in Bac Giang newspaper, which attracts thou-
sands of local readers, for the Lunar New Year 
in 2013. Phuong said, “My friends and I dis-
cussed, explored and selected the messages. 
Then, artists helped to translate the messages 
from words to images, and at each stage we 
provided comments and suggestions so that 
the picture would correctly convey our ideas.”

Phuong found the work to be interesting 
and rewarding. She said she had never par-
ticipated in an activity where she was able to 
be so creative and express her point of view. 
Through the activity, she also learnt more 
about the importance of not driving after al-
cohol use and the severity of the impacts of 
the behavior on youth and on the commu-
nity. Although she no longer drives the more 
than 10km from her home to the university 
after moving into the dorm, she still feels the 
importance of following traffic laws. “After 
joining the project, you are more conscious 
about following traffic laws to ensure health 
and life for yourself and the people around 
you. You also begin sharing the information 
with friends and relatives so that they can 
also change their behavior in traffic as well.

Thu Phuong is a typical representative of the 
core group members who has changed her 
opinions and had meaningful experiences 
while participating in project activities.

Bắc Giang số Tết Dương lịch và Âm lịch 
2013, một tờ báo thu hút hàng vạn người 
đọc trong tỉnh. Chia sẻ về hoạt động này 
Phương nói: “Em và các bạn đã cùng nhau 
thảo luận, tìm tòi và chọn ra thông điệp. 
Sau đó họa sỹ giúp nhóm truyền tải từ ngôn 
từ sang hình ảnh, ở mỗi công đoạn tụi em 
đều được đưa ra ý kiến nhận xét và góp ý 
sao cho bức tranh đó có thể truyền tải được 
đúng ý tưởng của nhóm”.

Phương cũng tự nhận thấy đây là hoạt động 
vô cùng bổ ích và thú vị mà trước đây em 
chưa bao giờ tham gia khi em được thỏa sức 
sáng tạo, được bày tỏ quan điểm của mình và 
đặc biệt hơn, em đã có thêm rất nhiều kiến 
thức về vấn đề không lái xe sau khi sử dụng 
rượu bia, mức độ nguy hiểm của hành vi này 
đối với bản thân và cộng đồng. Từ chỗ mỗi 
ngày lái xe máy hơn 10km đến trường, em đã 
chuyển hẳn vào ký túc xá. “Từ khi tham gia 
vào dự án em luôn có ý thức tham gia giao 
thông đúng luật để đảm bảo sức khỏe và 
tính mạng cho chính mình và cả mọi người 
xung quanh, em và các bạn còn tuyên truyền 
đến bạn bè, người thân để họ cũng có thể 
thay đổi ý thức khi tham gia giao thông như 
tụi em”, Phương chia sẻ thêm.

Có thể nói, Thu Phương là một đại diện điển 
hình cho thành viên nhóm nòng cốt đã có 
những thay đổi và trải nghiệm ý nghĩa khi 
tham gia vào hoạt động của dự án.  
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Project Title: 
Decent work and Social 
protection for People with 
Disabilities

Duration: 
01/2011 - 08/2014 

Location: Three districts of Dong Nai: 
Trang Bom, Long Thanh  and Xuan Loc

Donors:
•	 European Union (EU)
•	 Irish Aid

Partners:
Department of Labor, Invalids and Social 
Affairs in Dong Nai

General objective: 
Contribute to poverty reduction through 
the economic integration of people with 
disabilities into society in Vietnam.

Dự án:  
Việc làm và An sinh xã hội cho 
người khuyết tật

Thời gian thực hiện: 
01/2011 -  08/2014

Địa điểm thực hiện: Ba huyện thuộc 
tỉnh Đồng Nai: Trảng Bom, Long Thành 
và Xuân Lộc

Nhà tài trợ:
•	 Liên minh Châu Âu (EU)
•	 Cơ quan viện trợ Ai Len (Irish Aid)

Đối tác:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Đồng Nai

Mục tiêu:
Góp phần vào nỗ lực giảm nghèo thông 
qua việc hội nhập kinh tế - xã hội cho 
người khuyết tật tại Việt Nam.

Achievement:

According to the latest project survey results 
in 2011, Dong Nai province has 23,235 peo-
ple with severe to particularly severe disabili-
ties, accounting for 0.93% of the provincial 
population. In particular, the number of peo-
ple with disabilities of working age is 15,471, 

Kết quả dự án

Theo kết quả điều tra tại cộng đồng dân cư 
và các trung tâm, các cơ sở bảo trợ xã hội 
cuối năm 2011, toàn tỉnh Đồng Nai có 23.235 
người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, 
chiếm 0,93% dân số toàn tỉnh. Trong đó, số 
người khuyết tật trong độ tuổi lao động là 
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accounting for 66.6% of the total population 
of people with disabilities. Depending on the 
different level and form of disability, people 
with disabilities may have difficulties in daily 
life, education, vocational training, labor, ac-
cess to health services and community inte-
gration. In order to address the issues of so-
cial and economic integration often faced by 
people with disabilities, in June 2011, Handi-
cap International Vietnam and the Depart-
ment of Labor, Invalids and Social Affairs in 
Dong Nai province jointly signed the project 
Memorandum on Employment and Social 
protection for People with Disabilities spon-
sored by the European Union.

By the end of December 2012, the project 
had supported 43 people and families with 
severely disabled family members to be-
come successful entrepreneurs within vari-
ous professions. Of the professions, agricul-
ture accounted for the highest percentage 
(65%), with service (19%) and trade  (16%) 
accounting for smaller percentages. Through 
the project, beneficiaries were also provided 
with training to improve their planning and 
business skills, and information on laws, state 
policies, and rights and obligations of work-

15.471, chiếm 66,6%. Với mức độ và dạng tật 
khác nhau, người khuyết tật có nhiều khó 
khăn trong sinh hoạt, học tập, học nghề, lao 
động, tiếp cận các dịch vụ y tế và hòa nhập 
cộng đồng. Nhằm mục tiêu hỗ trợ người 
khuyết tật hòa nhập kinh tế xã hội, tháng 6 
năm 2011, Tổ chức Handicap International 
Việt Nam và Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội tỉnh Đồng Nai đã cùng nhau ký kết Bản 
Ghi nhớ thực hiện dự án Việc làm và An sinh 
xã hội cho người khuyết tật tỉnh Đồng Nai 
dưới dự tài trợ của Liên minh Châu Âu.

Đến hết tháng 12 năm 2012, dự án đã hỗ trợ 
43 người khuyết tật và hộ gia đình có người 
khuyết tật nặng khởi nghiệp thành công với 
các ngành nghề khác nhau. Trong đó, nông 
nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất (65%), còn lại là 
dịch vụ (19%) và thương mại (16%). Theo đó, 
người khuyết tật được cập nhật các thông 
tin về luật, chính sách Nhà nước, quyền và 
nghĩa vụ của người lao động; được tập huấn 
nâng cao kỹ năng kinh doanh, lập kế hoạch 
kinh doanh. 

Các kế hoạch kinh doanh được nhân viên 
dự án trình bày và “bảo vệ” trước Ban xét 
duyệt vốn cấp huyện (bao gồm: Lãnh đạo 
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ers as they pertain to people with disabilities. 

After development of the business plans, 
each individual business plan was presented 
and defended for approval by Grant Com-
mittee, including DPC leaders, leaders and 
staff of District BOLISA, and representatives 
of the Women’s and District farmers’ Asso-
ciations). After the plans were approved, 
the project staff continued to accompany 
beneficiaries through the process of im-
plementing the plan and disbursement of 
financial support. During this process, the 
role of project field officer was important, as 
they are companions in providing effective 
and timely support to the beneficiary in the 
early stages of his or her business, as well as 
for monitoring the implementation process 
of sponsorship contract.

The initial results of the project were shared 
in a forum entitled, “People with Disabilities 
Share - Rise Up” in commemoration of the In-
ternational Day of Disabilities on December 
3, 2012. Under the coordination of Handicap 
International Vietnam and the Department 
of Labor, Invalids and Social Affairs in Dong 
Nai, the forum worked to raise awareness of 
disability issues and the gap between the 
disabled and non-disabled, and to encour-
age people with disabilities to take advan-
tage of opportunities to “rise up” and inte-
grate into society.

Advantages and Challenges:

There were many factors leading to the afore-
mentioned success. One was the enthusiastic 
support from partner agencies and organiza-

UBND huyện, Lãnh đạo và nhân viên Phòng 
LĐ-TBXH huyện, đại diện Hội phụ nữ và Hội 
nông dân huyện). Sau khi hồ sơ được duyệt, 
nhân viên dự án tiếp tục đồng hành cùng 
người thụ hưởng thực hiện kế hoạch học 
nghề và giải ngân hỗ trợ vốn không hoàn lại 
để thực hiện đề án kinh doanh. Trong suốt 
quá trình này, vai trò của nhân viên địa bàn 
rất quan trọng, họ là người đồng hành, hỗ 
trợ đắc lực, kịp thời cho người thụ hưởng 
trong giai đoạn đầu khởi nghiệp cũng như 
theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp 
đồng tài trợ.

 Kết quả ban đầu của Dự án đã được chia 
sẻ tại diễn đàn với chủ đề “Người khuyết tật 
chia sẻ - vươn lên” nhân kỷ niệm ngày Quốc 
tế người khuyết tật 03/12/2012 dưới sự phối 
hợp của tổ chức Handicap International Việt 
Nam và  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Đồng Nai. Diễn đàn nhằm nâng cao nhận 
thức cộng đồng về vấn đề người khuyết tật, 
rút ngắn khoảng cách giữa người khuyết tật 
và những người không khuyết tật, tạo điều 
kiện cho người khuyết tật có nhiều cơ hội 
vươn lên và hòa nhập với cộng đồng xã hội. 

Thuận lợi và khó khăn:

Một trong những yếu tố dẫn đến sự thành 
công nói trên là sự quan tâm hợp tác, giúp 
đỡ nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể 
từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở như Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội, Chi cục Thú Y, Hội phụ 
nữ, Hội nông dân… Thêm vào đó là sự năng 
động, nhiệt tình, tự giác, chủ động trong 
công việc của các cán bộ thực hiện dự án. Và 
cũng không thể không kể đến sự quan tâm 
của lãnh đạo tổ chức Handicap International, 
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tions from the provincial level to the grass-
roots, including the Department of Labor, 
Invalids and Social Affairs, the Department, 
the Women’s Union, and the Farmers’ Union. 
Another was the dynamic and enthusiastic 
work of the project staff. Additionally, the 
active involvement of, and attention from, 
leaders of Handicap International, including 
frequent site visits, encouragement, moni-
toring, and project support, also played a key 
role in its success.

Throughout the year, the project faced both 
practical and administrative challenges. 
Practical challenges included the limited 
awareness of integration problems faced by 

thường xuyên về thăm hỏi, động viên, theo 
dõi giám sát, hỗ trợ dự án.

Bên cạnh đó cũng còn những khó khăn nhất 
định như nhận thức của thân nhân người 
khuyết tật cũng như của cộng đồng về vấn 
đề hòa nhập và khuyết tật còn hạn chế. Do 
đó, vẫn còn nhiều gia đình không ủng hộ 
người khuyết tật làm kinh tế và một số đơn vị 
từ chối dạy nghề cho người khuyết tật.

Nhân viên dự án cũng như các cán bộ địa 
phương gặp khó khăn trong việc tiếp cận 
đối tượng khiếm thính vì đa phần người 
khiếm thính ở nông thôn không biết chữ 
và cũng như ngôn ngữ ký hiệu, rất khó để 
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people with disabilities among families and 
community members. Consequently, many 
families still do not believe in providing sup-
port for people with disabilities in economic 
activities and some vocational training cent-
er refused vocational guidance for disabled 
people. Challenges were also met when 
working with people with hearing and vision 
impairments. In rural areas project staff and 
local officials had difficulty communicating 
with people with the combined challenges 
of hearing impairment and illiteracy as it was 
very difficult to guide them through business 
planning correctly using sign language. It 
was also difficult to find production and busi-
ness opportunities for people with visual im-
pairments as these opportunities are often 
very limited and not as varied those available 
for people with different types of disabilities.

hướng dẫn họ lập kế hoạch kinh doanh một 
cách chính xác.

Ý tưởng cũng như cơ hội sản xuất, kinh doanh 
dành cho người khiếm thị thường rất hạn 
chế, không đa dạng như những loại khuyết 
tật khác.

Phương pháp hỗ trợ theo nhu cầu thực tế 
của từng cá nhân người khuyết tật tuy rất 
hiệu quả vì tính thiết thực và khả năng thành 
công cao nhưng bên cạnh đó nó cũng đòi 
hỏi rất nhiều thời gian trong các thủ tục hành 
chính và hậu cần nhằm đảm bảo tính trung 
thực và minh bạch trong quá trình giải ngân. 
Các bước khảo sát nhu cầu và lên kế hoạch 
kinh doanh cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian. 
Điều này ảnh hưởng phần nào đến tiến độ 
dự án cũng như việc theo dõi và báo cáo các 
hoạt động. 



Handicap International Vietnam Annual Report 2012 57

Personalized support methodology is very 
effective because of its practicality and high 
possibility of success in likelihood support, 
but besides that it also requires a lot of time 
during the administrative procedure to en-
sure honesty and transparency in the dis-
bursement process. Needs assessment and 
business plan are also time-consuming. This 
affects the progress of project as well as the 
monitoring and reporting activities.

Testimony

Ta Ngoc Phuc suffered congenital cranial syn-
drome Acrocephalopolysyndactyly spondyli-
tis (ACPS), resulting in deformed fingers and 
toes. Despite his disability, Phuc was a hard 
worker. He completed primary school with a 
ball-point pen customized his family. Due to 
difficult family conditions and the distance 
to secondary school, he studied from home 
after completing primary school and helped 
his family. When we met Phuc, he expressed 
his willingness to continue secondary study 
programs and find a job to support himself - 
desires that may seem simple to others, but 
are a challenge for Phuc due to limited local 
social services supporting people with disa-
bilities. Through the project, Phuc applied for 
training in veterinary techniques and capital 
to purchase seeds. When he received the mes-
sage that the project was approved, Phuc was 
grateful to the project staff, saying, “Teacher, I 
was so overjoyed, I could not sleep.”

The first cow Phuc bought from a neighbor 
was ferocious and hard to feed. Phuc was hos-
pitalized once due to an altercation with the 
cow. Undiscouraged, he told his family and 
the project that he wanted to find another 
cow. The neighbor was sympathetic to Phuc’s 
situation and purchased the old cow from him 
and donated a million Vietnamese dong to 
him so he could buy a pregnant cow and calf. 

In addition to helping him with his busi-

Chân dung người thụ hưởng: 

Tạ Ngọc Phúc bị hội chứng dính khớp sọ bẩm 
sinh Acrocephalopolysyndactyly (ACPS) dẫn 
đến dị tật ngón tay và ngón chân. Phúc rất 
ham học. Phúc hoàn thành bậc tiểu học với 
cây viết bi do gia đình đặc chế. Hết lớp 5, do 
điều kiện gia đình khó khăn, trường cấp 2 xa 
và Phúc không tự đi học được nên Phúc ở 
nhà phụ việc gia đình. Phúc bày tỏ nguyện 
vọng tiếp tục học bổ túc chương trình cấp 
hai và có việc làm nuôi sống bản thân - một 
mong muốn có thể rất bình dị với nhiều 
người nhưng với Phúc sẽ là cả một quá trình 
phấn đấu, đặc biệt là khi các dịch vụ xã hội 
hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương còn 
nhiều hạn chế. Phúc nộp đơn xin hỗ trợ từ dự 
án về đào tạo kỹ thuật thú y và vốn mua con 
giống và được Dự án duyệt ngân sách hỗ trợ. 
Khi nhận được tin Phúc nhắn tin cảm ơn đến 
cán bộ dự án “Thầy ơi, em vui sướng quá, em 
ngủ không được.”

Vạn sự khởi đầu nan, con bò Phúc chọn mua 
từ một bác hàng xóm khá hung dữ nên việc 
chăn nuôi ban đầu rất vất vả. Phúc có lần suýt 
nhập viện vì bị bò húc. Không nản chí, Phúc 
báo với dự án và gia đình xin đổi bò khác. 
Bác hàng xóm thông cảm thu mua lại bò cũ 
và còn tặng cho Phúc thêm một triệu đồng 
để Phúc có thể mua được một bò mẹ đang 
có bầu và một bê con. Dự án cũng giới thiệu 
Phúc với Trung tâm học tập cộng đồng để 
khi có lớp đào tạo chăn nuôi thì Phúc có thể 
tham gia học. 

Phúc cũng mong muốn có cơ hội tham gia 
đoàn thể và các hoạt động xã hội nhiều hơn 
để kết bạn và học hỏi. Cán bộ dự án đã lên kế 
hoạch hỗ trợ Phúc vào Hội nông dân và Đoàn 
thanh niên xã trong quý 1 năm 2013.

Khó có thể liệt kê tất cả những khó khăn mà 
Phúc cũng như các bạn trẻ khuyết tật khác 
đã và đang phải đối mặt hàng ngày để trở 
thành thành viên có ích cho gia đình và xã 
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ness, project staff also introduced Phuc to 
community learning centers so that he can 
attend classes and trainings and continue 
his studies. In response to his desire to join 
unions and become involved in more social 
activities to make friends, project staff plans 
to help Phuc to join the Farmers Union and 
Youth Union society in early 2013.

It is difficult to enumerate all the difficulties 
that young people like Phuc and other peo-
ple with disabilities face every day to become 
useful members of their families and society, 
but despite these difficulties, they show a lot 
of strength and determination. When we ask 
our beneficiaries, “How can you do what you 
do?” The answer we often hear is, “Resolution 
is the fulcrum force”- they rely on their own 
efforts to achieve their dreams.

hội. Chúng tôi hay hỏi “Làm sao bạn có thể 
làm được việc đó?” Câu trả chúng tôi thường 
nghe là “Nghị lực là điểm tựa” 
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FINANCIAL DATA - SỐ LIỆU TÀI CHÍNH

For Handicap International financial trans-
parency  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 pro-
cedures, the Association submits itself to 
several types of audits.

Nguyên tắc quản lý của Handicap Interna-
tional 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 thế nữa 
đối với quy trình quản lý nội bộ hiện nay, 
tổ chức có thể đáp ứng với nhiều hình 
thức kiểm toán theo yêu cầu.
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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
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DONORS ACKNOWLEDGEMENT

PHOTOGRAPHERS

In 2012, Handicap International received significant 
donations from private donors in Vietnam in different 
sectors including charitable foundations, commercial 
companies and social entrepreneurs. We would like to 
take this opportunity to express our delight and deep 
appreciation for their contribution to Handicap Inter-
national and towards the mission of supporting per-
sons with disabilities in Vietnam.

Nhat Phuc Company
Nhat Phuc Scientific Equipment & Medical Technology Lo.Ltd
Address: 70/64 Nguyen Luong Bang, O Cho Dua, Dong Da, Hanoi
Tel: (84) 3 5135 188
Fax: (84) 3 7726 485
Email: sinh.le@nhatphucmedical.com 

Photographer: Jean-Yves Le Garzic
Email: jylg@me.com
Blog: http://djyinhanoi.tumblr.com/
Status: I think photography should ask questions rather 
than providing answers. I love a photo when it carries a 
message but not necessarily. I also love the graphic part of 

an image. I like when a simple ob-
ject or situation brings the viewer 
to a total different state of mind. I 
like the dreamlike side of a picture. 
I like when it is difficult to date 
a picture. Simple and beautiful, 
likely to be the biggest challenge 
in art.
Donation: More than 150 art pic-
tures taken for free of charge to 
contribute to publishing the an-
nual report 2011 and 2012

Trong năm 2012 vừa qua, Handicap International đã 
nhận được nhiều sự tài trợ từ các đơn vị doanh nghiệp 
cá nhân cho đến các tổ chức từ thiện và các tổ chức 
xã hội. Chúng tôi xin nhận cơ hội này gửi lời cảm ơn 
chân thành đến tất cả các nhà tài trợ đã cùng đồng 
hành cùng tổ chức Handicap International trong 
nhiệm vụ hỗ trợ và giúp đỡ cho các người khuyết tật 
tại Việt Nam

Photographer: Martina Bacigalupo
Email: martina.bacigalupo@gmail.com 
Status: Martina Bacigalupo studied photography at the London College of Printing. In 2005 she 
joined Reflexion Masterclass in Paris. For the past five years she has been working as a freelance 
photographer in East Africa, based in Burundi, working on personal projects and collaborating 
with different international NGOs (Human Rights Watch, Amnesty International, Médecins Sans 
Frontières, Care and Handicap International) and the United Nations. She has also worked with 
Italian dancer and choreographer Virgilio Sienion the art of movement (FESTIVAL d’AVIGNONE, 
France, 2008; ARTISTIC RESIDENCE in Siena, 2009 and L’ARTE DEL GESTO NEL MEDITERRANEO, 
Marsiglia, France, 2010). Selected for the 2008 Joop Swart Masterclassand. 2009- Amilcare Pon-
chielli Grin Award, 2010-Canon Female Photojournalist Award, 2011- Lerici Pea Award and the 
Fnac Award for the photographic creation. She is member of Agence VU in Paris..
Donation: More than 50 art pictures taken for free of charge to contribute to publishing the an-
nual report 2012

Photographer : Matthias Meyer
Email: m.meyer@gmx.eu 
Website: www.kiribane.org 
Status: I am a German Hanoi based photographer. I try to 
focus on street photography and to balance work and pri-
vate photojournalism. It is how I like to create and develop a 
distinctive photographic language that combines my skills 
and my love for traveling and the use of different mediums 
to create images.
My style today is very straightforward and simple. I tend to 
create vivid images that have a ‘documentary’ look, but I 
also love to experiment, as this is where I get an opportuni-
ty to explore and push myself further. The combination of 
different areas of photography keeps me going and helps 
me stay in love with photography.
Donation: More than 100 art pictures taken for free of 
charge to contribute to publishing the annual report 2012
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MAIN DONORS - CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH
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