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Điều khoản tham chiếu 

Tư vấn dự án 

“Cải thiện điều kiện môi trường và sức khỏe ở khu vực đô 

thị qua sáng kiến cộng đồng” 

1. Giới thiệu 

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACCD) là một tổ chức phi chính 

phủ thành lập vào ngày 22/12/2006 trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học – Kỹ 

thuật Việt nam (VUSTA). Trung tâm hoạt động trong 3 mảng chương trình chính:  

- Nâng cao năng lực cộng đồng 

- Không gian công cộng 

- Nông nghiệp hữu cơ 

Dự án “Cải thiện điều kiện môi trường và sức khỏe ở khu vực đô thị thông qua 

sáng kiến cộng đồng” sẽ được thực hiện tại Hà Nội vào năm 2016. Dự án nhằm 

mục đích cải thiện chất lượng sống cho dân cư đô thị qua việc phát triển các 

chương trình vườn gia đình, vườn trường và sân chơi di động. 

     Để tổ chức thực hiện chương trình hiệu quả, Trung tâm mong muốn tìm kiếm tư 

vấn viên thực hiện hoạt động khảo sát ban đầu. Khảo sát này góp phần cung cấp 

thông tin đầy đủ cho việc thiết kế các hoạt động và kế hoạch trong tương lai:  

- Xác định khả năng và nhu cầu của cộng đồng liên quan đến việc phát triển mô 

hình vườn gia đình 

- Xác định khả năng và nhu cầu của các trường học liên quan đến việc phát triển 

mô hình vườn trường 

- Xác định khả năng và nhu cầu của cộng đồng liên quan đến việc phát triển mô 

hình sân chơi di động 
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2. Thông tin cần có trong báo cáo khảo sát 

2.1 Thông tin về mô hình vườn gia đình 

- Thông tin chung về phường Ngọc Hà: Dân số, diện tích, điều kiện môi trường, 

vấn đề an toàn thực phẩm… 

- Nhận thức và hiểu biết của người dân về tầm quan trọng/ lợi ích của mô hình 

vườn nhà 

- Thực trạng mô hình vườn nhà ở phường Ngọc Hà 

- Phân tích khả năng và nhu cầu hộ gia  đình trong xây dựng vườn nhà 

2.2 Thông tin về mô hình vườn trường 

- Thông tin chung về trường học ở Ngọc Hà (tiểu học và mẫu giáo): số trường công 

và trường tư, số lượng học sinh, giáo viên, diện tích đất… 

- Nhận thức và hiểu biết của giáo viên và học sinh liên về vườn trường 

- Thực trạng về vườn trường (nếu có) 

- Phương pháp dạy học của giáo viên ở trường mẫu giáo và trường tiểu học 

- Phân tích khả năng và nhu cầu của trường học về việc làm vườn trường 

2.3 Thông tin về sân chơi di động 

- Thông tin chung về không gian công cộng ở Ngọc Hà: địa chỉ, diện tích, chức 

năng, thực trạng… 

- Các mô hình hoạt động vui chơi cho trẻ ở Ngọc Hà 

- Phân tích khả năng và nhu cầu của cộng đồng về xây dựng sân chơi di động ở 

Ngọc Hà 
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3. Phương pháp 

Phương pháp đề xuất bao gồm nghiên cứu các tài liệu, xây dựng bảng câu hỏi, 

phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Các tư vấn viên được khuyến khích đề xuất 

phương pháp bổ sung, cũng như kỹ thuật và công cụ khác. 

4. Lợi ích 

- Nhận phí tư vấn theo hợp đồng 

5. Yêu cầu 

- Kinh nghiệm tổ chức các chương trình/ phương pháp tiếp cận có sự tham gia 

- Kinh nghiệm trong làm việc với cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ 

- Kỹ năng trình bày và giao tiếp/đào tạo và điều phối có sự tham gia 

- Nói và viết báo cáo bằng Tiếng Anh tốt. 

6. Khung thời gian và địa điểm 

- Khung thời gian: Tháng 12/2015- 1/2016 

- Địa điểm: Hà Nội 

Thí sinh quan tâm vui lòng gửi CV và đề xuất khảo sát tới Trung tâm Hành động vì 

Sự phát triển Đô thị qua email vidothi@gmail.com trước ngày 22/12/2015 
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