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A helping hand for needy people in Vietnam
Năm 2016 là năm bản lề

và quốc tế thông qua các dự án phục vụ cộng đồng và

của

các nghiên cứu về lĩnh vực huy động tình nguyện viên.

SAP-VN

(Social

Assistance Program for Viet
Nam), đánh dấu năm thứ 26

B. Các lĩnh vực hoạt động của SAP-VN: Các lĩnh vực

trên chặng đường phát triển, tính từ khi SAP-VN được

hoạt động của SAP-VN gồm có hai mảng hoạt động

thành lập (5/1990). SAP-VN có mặt lần đầu tiên tại Việt

chính sau đây:

Nam từ năm 1991 với hoạt động cứu trợ nhân đạo. Sau
một số hỗ trợ khác trong lĩnh vực này, từ cuối những

1. Các Dự án Phát triển và Hỗ trợ Xã hội:

năm 90, SAP-VN bắt đầu triển khai các dự án phát triển

SAP-VN phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế

nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo.

phát triển các dự án phát triển cộng đồng và hỗ trợ xã

SAP-VN làm việc cùng với cộng đồng, chính phủ, các

hội để tranh thủ các nguồn viện trợ trong nước và quốc

tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ nhằm thúc

tế giúp đỡ các đối tượng và cộng đồng quan tâm. SAP-

đẩy sự công bằng, phát triển con người và sự thịnh

VN đặc biệt quan tâm phát triển và thực hiện các dự án

vượng về kinh tế thông qua việc đem lại sự thay đổi về

trong các lĩnh vực sau đây:

các chính sách kinh tế và xã hội.

- Y tế: sức khỏe tâm thần cộng đồng; chăm sóc, dinh
dưỡng bà mẹ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản và

A. Sứ mệnh & Tầm nhìn

chăm sóc sức khỏe chính yếu;

Tầm nhìn của SAP-VN là những người nghèo, những

- Giáo dục: Phát triển các dịch vụ tư vấn, các chương

người bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương tại Việt Nam sẽ

trình bảo trợ/đỡ đầu, và hỗ trợ thực tế cho học sinh bỏ

sống trong một xã hội công bằng và thịnh vượng.

học/thôi học;

Sứ mệnh của SAP-VN là cam kết hành động để mang

- Xóa đói giảm nghèo thông qua các chương trình/dự án

lại những thay đổi tích cực và lâu dài cho cuộc sống của

hỗ trợ phát triển sinh kế, dạy nghề, phát triển các hoạt

những người bị thiệt thòi, đặc biệt những người dễ bị

động tạo thu nhập, và phát triển các mô hình kinh doanh

tổn thương và bị áp bức trong các cộng đồng nghèo,

vì mục đích xã hội;

thông qua những hỗ trợ và dịch vụ chuyên môn tốt nhất.

- Các vấn đề Gia đình và Trẻ em: Phát triển các chương

SAP-VN đặc biệt chú trọng giúp đỡ các nhóm đối tượng

trình/dự án trong các lĩnh vực Bảo vệ trẻ em, Bạo hành

như người tàn tật/khuyết tật, trẻ em, phụ nữ và người

Trẻ em (tình dục và thể chất), Trẻ em mồ côi/bị bỏ rơi,

dân tộc thiểu số, người bị nhiễm HIV/AIDS cũng như

Trẻ Tàn tật/Khuyết tập, Phát huy Bình đẳng giới và

các nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân bom mìn và

giảm Bạo lực Gia đình, Trẻ Lao động

nạn nhân bị thiên tai.

- Vấn đề Di cư lao động, đặc biệt chú trọng đến trẻ di cư

Ngoài sứ mệnh nêu trên, SAP-VN còn quan tâm tạo cơ

lao động, lây nhiễm HIV/AIDS, các vấn đề Giới; dạy

hội thực tập phù hợp và tạo các điểm học tập thực tế

nghề và trẻ bỏ học/thôi học để di cư lao động;

hữu ích cho các sinh viên cao đẳng/đại học trong nước

- Phòng ngừa thảm họa và cứu trợ khẩn cấp: nâng cao
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năng lực cộng đồng, truyền thông, hỗ trợ thực tế các nạn

Tuy nhiên, trong Quý 4 năm 2015 và 3 tháng đầu năm

nhân trong khủng hoảng và phục hồi sau thiên tai;

2016, số lượng nhận viên của SAP-VN tại Việt Nam

- Hỗ trợ các nạn nhân Chất độc Da cam, nạn nhân Bom

nộp đơn xin nghỉ với nhiều lý do đã tăn glen đáng kể.

mìn: Hỗ trợ điều trị y tế và tâm lý, và thực tế cho các

Đến 24 tháng 3 năm 2016, theo con số thống kê chính

nạn nhân và gia đình của họ;

thức của phòng nhân sự, tổng số nhân viên nghỉ việc

- Cơ sở hạ tầng nhỏ, Môi trường, Nước và Vệ sinh: nâng

không lý do, chuyển công tác khác, xin nghỉ không

cao nhận thức, huy động cộng đồng, sự tham gia và

lương đã lên tới 53 người. Dự kiến sẽ có khoảng 8

quản lý của cộng đồng;

trường hợp sẽ nộp đơn nghỉ khi hợp đồng lao động của

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên: Truyền thông nâng cao

họ hết hạn vào tháng 4 và 5 tới. Qua trao đổi chính thức

nhận thức, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và lập kế

và không chính thức, các nhân viên xin nghỉ việc cho

hoạch, vận động chính sách, phát triển sinh kế;

biết ngoài một số lý do cá nhân, đại đa số nhân viên

- Bài trừ nạn buôn người.

không thấy còn có nhiều động lực làm việc cho SAP-

SAP-VN đặc biệt áp dụng các phương thức tiếp cận

VN như thời gian 3 năm trở về trước. Phần lớn nhân

thực hiện chương trình/dự án pháp triển như: huy động

viên cho rằng họ không được đối xử một cách công

sự tham gia của cộng đồng, tổ chức cộng đồng, đồng

bằng, minh bạch, và một số nguyên nhân khách quan

quản lý, trao quyền cho cộng đồng, hỗ trợ vận động

cũng như chủ quan khác mà trong quá trình tìm hiểu,

chính sách và các mô hình tiếp cận dựa vào các Quyền

SAP-VN không được biết cụ thể. Ban lãnh đạo cũng

theo luật định.

toàn thể cán bộ nhân viên của tổ chức SAP-VN đã có

2. Nâng Cao Năng Lực Cộng Đồng

nhiều cuộc gặp gỡ công khai, chia sẻ nhằm tìm tiếng nói

SAP-VN cung cấp dịch vụ đào tạo ngắn hạn về các chủ

chung, xây dựng, tái cơ cấu, hoàn thiện và củng cố bộ

đề sau; Các phương pháp Nghiên cứu Xã hội, các

máy tổ chức, khiến các thanh viên của SAP-VN nhận

Phương pháp và Kỹ năng Công tác Xã hội, Các Kỹ năng

thức và tiếp tục phấn đấu vì sự phát triển chung.

sống, Các Phương pháp Phát triển Cộng đồng, Quản lý

Bước sang năm thứ 26, các thành viên SAP-VN cần

Dự án, Thiết kế Dự án, Lập Kế hoạch có Sự Tham gia,

cùng bắt tay xây dựng, củng cố lại tổ chức, nghiên cứu

Các Hoạt động Phát triển Quỹ, Giám sát & Đánh giá,

đề xuất chiến lược phát triển trong năm bản lề, đảm bảo

Quản lý Tài chính Dự án, Các Kỹ năng Giao tiếp, và Kỹ

thực hiện kế hoạch cải cách tổ chức và con người của

năng Tham vấn. Ngoài ra, SAP-VN còn cung cấp các

SAP-VN đã được Ban cố vấn và Hội đồng quản trị đề ra

dịch vụ tổ chức và điều hành các Hội thảo Chuyên môn,

năm 2014 nhằm biến SAP-VN trở thành một Think

Hội thảo Chuyên đề về các lĩnh vực phát triển và Khoa

Tank chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế và phát triển

học xã hội.

cộng đồng. Đây cũng là năm SAP-VN tiến hành tổng
kết chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

C. Củng cố tổ chức, năng lực và mạng lưới

(5/1990-5/2020). Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng

Hiện SAP-VN đang triển khai các chương trình và dự án

không chỉ cho việc phát triển tổ chức, mà còn mang ý

tại Việt Nam với tổng số nhân viên là 101 người, bao

nghĩa đưa lại một thực tế sống động, khách quan về sự

gồm Hội đồng quản trị, Ban cố vấn, Ban dự án, Hành

phát

sinh

chính, Thực tập sinh và các tình nguyện viên.

Together We Can Make A Difference

và

phát

triển

bền

vững./.

