
 

 

1. Tên dự án  

Dự án phòng chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái tại dân tộc miền núi của tỉnh Điện Biên (năm thứ 2) 

 

2. Đơn vị thực hiện 

Tổ chức phi lợi nhuận World Vision Japan 

 

3. Khái quát dự án  

Tại khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống là huyện Mường Chà (3 xã), huyện Tuần Giáo (4 xã) thuộc 

tỉnh Điện Biên, thực hiện xây dựng Trung tâm cộng đồng là cơ sở để những phụ nữ có nguy cơ cao bị mua bán 

có thể trao đổi thông tin với nhau, là nơi những phụ nữ này học các kỹ năng bảo vệ bản thân từ nạn mua bán 

người, nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (dưới đây gọi là VAWC) và học các kiến thức để nâng cao thu nhập 

của mình. Đồng thời, các bé gái thông qua các hoạt động câu lạc bộ trẻ em sẽ học được các kỹ năng bảo vệ bản 

thân từ VAWC. 

  Theo kết quả đó, phụ nữ và trẻ em gái sẽ tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của khu vực, tăng cường 

được năng lực ứng phó cho phụ nữ nhằm hướng tới việc duy trì thực hiện các hoạt động bảo vệ bản thân, gia 

đình và những người có cùng hoàn cảnh từ nạn mua bán người và VAWC tại khu vực.  

 

4.Nội dung dự án  

1. Xây mới hoặc cải tạo Trung tâm cộng đồng, tăng cường năng lực ứng phó cho phụ nữ 

Xây dựng Trung tâm cộng đồng dành cho phụ nữ và trẻ em gái. Sử dụng tài liệu giảng dạy về thay đổi hành 

vi đã được phát triển vào năm thứ nhất để tiến hành hỗ trợ một cách thực tiễn bằng việc các thành viên trong 

nhóm phụ nữ chia sẻ các kỹ năng đã học được tại từng khóa tập huấn của mình cho thành viên khác nhằm hướng 

tới tăng cường khả năng ứng phó cho phụ nữ. 

 

2. Trẻ em gái học được kỹ năng bảo vệ bản thân và bạn bè từ nguy cơ nạn mua bán người và VAWC 

Tập huấn kỹ năng sống tại các câu lạc bộ trẻ em của các trường học và thôn bằng tài liệu giảng dạy đã phát 

triển tại năm thứ nhất. Các em sẽ học cách sử dụng internet an toàn, cách bảo vệ mình khỏi nạn mua bán người, 

bạo lực và tự mình lập kế hoạch về phương pháp truyển bá các kiến thức đã học tới trường học và cộng đồng. 

 

3. Phụ nữ và trẻ em gái học được các kỹ năng cơ bản để làm việc 

Hỗ trợ để phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ cao bị mua bán học được các kỹ năng làm việc khi ra xã hội (tính 

toán đơn giản, giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề v.v…), học cách chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập, học 

quản lý tiền tại nhóm học tiết kiệm tiền v.v… 

 

4. Tăng cường chức năng phòng ngừa mua bán người, VAWC của khu vực 

Tiến hành tập huấn liên quan tới nạn mua bán người, VAWC, bình đẳng giới đối với Ủy ban bảo vệ trẻ em 

(CPC). Nâng cao kiến thức, kỹ thuật cho con người và các tổ chức trong khu vực. Ví dụ, tổ chức các khóa học 

nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội tại các Tổ chức hợp tác. Các nhóm phụ nữ và câu lạc bộ trẻ em tổng hợp các 

ví dụ tốt, các bài học thành tài liệu và chia sẻ với chính quyền địa phương (CPC, Tổ chức hợp tác) nhằm hướng 

tới tăng cường các nỗ lực trong phòng ngừa mua bán người và VWAC. 

 

5. Chi phí dự án  

Tổng chi phí dự án: 186,118,469 Yên Nhật (chi phí đăng ký viện trợ: 185,472,246 Yên Nhật). 

Chi phí dự án năm thứ nhất (năm Reiwa thứ nhất): 50,251,495 Yên Nhật (chi phí đăng ký viện trợ: 49, 899, 041 

Yên Nhật). 

Chi phí dự án năm thứ hai (năm Reiwa thứ hai): 71,323,315 Yên Nhật (chi phí đăng ký viện trợ: 71,225,270 Yên 

Nhật) 

Chi phí dự án năm thứ ba (năm Reiwa thứ ba): 64,543,659 Yên Nhật (chi phí đăng ký viện trợ: 64,347,935 Yên 

Nhật). 


