TỔ CHỨC CARE QUỐC TẾ
TẠI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU CHUNG
Từ 1954 đến 1975, CARE Quốc tế đã bắt đầu các hoạt
động hỗ trợ nhân đạo ở Việt Nam, tập trung chủ yếu vào
cung cấp hỗ trợ thực phẩm, y tế và giáo dục.
Từ 1989 đến 2015, CARE đã hợp tác với các đối tác ở trên
40 tỉnh thành cũng như các bộ ngành liên quan của Việt
Nam, thực hiện hơn 200 dự án trong nhiều lĩnh vực như
nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển cộng
đồng; chăm sóc sức khỏe; phòng, chống HIV/AIDS; phòng
ngừa, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; nước sạch
và vệ sinh môi trường; bình đẳng giới.
Từ 2015 đến 2020, CARE Quốc tế tại Việt Nam cam kết tập
trung nguồn lực nhằm đạt được những thay đổi tích cực
và lâu dài cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương, đặc
biệt là phụ nữ, thông qua giải quyết các nguyên nhân gốc
rễ của đói nghèo và bất công xã hội. Bên cạnh đó, CARE
vẫn tiếp tục các hoạt động cứu trợ khẩn cấp như thiên tai
và dịch bệnh.

NHỮNG ĐỊA BÀN CHÚNG TÔI
ĐANG CÓ DỰ ÁN
NHỮNG ĐỊA BÀN CHÚNG TÔI ĐÃ
LÀM VIỆC

30 NĂM
40+ TỈNH THÀNH
50+ ĐỐI TÁC
300+ DỰ ÁN
và với
HÀNG TRIỆU NGƯỜI

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và những nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở khu vực đô thị:
•
Được lắng nghe và được đại diện đầy đủ trong xã hội
•
Được hưởng lợi công bằng từ tiến trình phát triển chung
•
Tăng cường khả năng ứng phó với hoàn cảnh biến động (thiên tai, dịch bệnh)
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CÁC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM
TĂNG CƯỜNG TIẾNG NÓI CỦA PHỤ NỮ
• Xây dựng phương pháp tiếp cận để nâng cao tiếng nói và vị thế của phụ nữ dân tộc
thiểu số vùng sâu vùng xa, và hỗ trợ phát các triển tổ chức dựa vào cộng đồng
• Hỗ trợ thúc đẩy tiếng nói của những người dễ bị tổn thương về mặt xã hội, củng cố
năng lực các tổ chức và tăng cường sự tham gia của họ trong quá trình xây dựng và
thực thi chính sách
• Nâng cao hiểu biết của các bên liên quan về tình trạng dễ bị tổn thương và vấn đề
bất bình đẳng giới nhằm hỗ trợ đối thoại một cách cởi mở và tôn trọng, tăng khả năng
đại diện cho các mối quan tâm và lợi ích của phụ nữ trong xã hội, trong chính sách và
pháp luật.
NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
• Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số cải thiện sinh kế, tiếp cận công bằng
trong quá trình ra quyết định về kinh tế thông qua tiếp cận đất sản xuất,
tiếp cận tín dụng và thị trường
• Đa dạng hóa hoạt động sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ
di cư an toàn
• Thúc đẩy việc làm bền vững để đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng đối
với phụ nữ nhập cư, nữ lao động tình dục và người chuyển giới.

CHẤM DỨT BẠO HÀNH TRÊN CƠ SỞ GIỚI (BHG)
• Mở rộng phạm vi các chương trình hành động trên toàn quốc với các đối tác chiến
lược nhằm chấm dứt BHG dựa trên cơ sở bằng chứng cụ thể
• Tăng cường triển khai các chương trình can thiệp chống BHG và kết nối với các
chương trình, chiến dịch hiện có
• Thí điểm và vận động để nhân rộng các mô hình hiệu quả về chống BHG, tập trung
tác động tới thái độ và hành động của những người gây ra BHG
• Hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và các đối tác để cải thiện tiếp cận các dịch vụ hỗ
trợ liên quan tới BHG.

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ:
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI
Biến đổi khí hậu và thiên tai là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát
triển của Việt Nam. Tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai là
thiết yếu trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế. CARE Quốc tế
tại Việt Nam cam kết đưa biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai là một trọng tâm
trong các hoạt động và đặt ưu tiên tăng cường khả năng thích ứng với hiểm họa môi
trường có đáp ứng giới.

