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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

HỢP PHẦN: “Đẩy mạnh việc thực hiện các quyền của người khuyết tật thông qua hỗ trợ năng
lực mạng lưới và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ người khuyết tật”

NỘI DUNG: Nâng cao năng lực của chương trình và các đối tác chiến lược trong việc xây dựng
chiến lược hỗ trợ người khuyết tật, phát triển mạng lưới.

I. Mô tả tóm tắt và mục đích

Dự án RENEW, được thành lập năm 2001, là chương trình hợp tác giữa Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng
Trị và các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm mục đích Phục hồi môi trường và Khắc phục hậu
quả chiến tranh thông qua xây dựng một mô hình quản lý lồng ghép và toàn diện.

Dự án RENEW được các tổ chức NGOs và cơ quan chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong
những mô hình thành công nhất để giải quyết hậu quả chiến tranh kể từ khi các NGO quốc tế tham
gia vào hoạt động này từ năm 1996.

Chương trình Hỗ trợ nạn nhân được hình thành ngay khi Dự án RENEW thành lập với các hoạt
động hỗ trợ nạn nhân chiến tranh nói riêng và người khuyết tật nói chung được phối hợp thực hiện
bởi chính quyền địa phương và các tổ chức hội.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững và đạt hiệu quả hoạt động cao của chương trình hỗ trợ nạn nhân,
Chương trình Hỗ trợ nạn nhân/Dự án RENEW có nhu cầu trong việc nâng cao năng lực của chương
trình và các đối tác chiến lược trong việc xây dựng chiến lược hỗ trợ người khuyết tật, phát triển
mạng lưới, kế hoạch gây quỹ đảm bảo khả năng bền vững tài chính của tổ chức và đối tác.

II. Nội dung công việc, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia
1. Nội dung công việc:

Xây dựng chương trình nâng cao năng lực cho chương trình hỗ trợ người khuyết tật/Dự án
RENEW và đối tác chiến lược với các nội dung:

- Định vị năng lực hiện tại của chương trình.
- Xây dựng năng lực của chương trình về xây dựng chiến lược thực hiện hỗ trợ ngưởi khuyết

tật.

2. Thời gian dự kiến:
Tháng 6 năm 2017

3. Địa điểm:
Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị



4. Thành phần tham gia:
Các cán bộ; đối tác liên quan trực tiếp đến chương trình hỗ trợ nạn nhân/Dự án RENEW

III. Chương trình đề xuất:

Chương trình huấn luyện bao gồm cả tập huấn và thực hành.

Hoạt động Đầu ra Tổng số ngày tư vấn
cần thiết

Khảo sát - Đánh giá năng lực chương
trình (Định vị năng lực của chương trình)

Năng lực chương trình
được đánh giá

3 ngày x 2 tư vấn

Xây dựng năng lực của chương trình về
xây dựng chiến lược thực hiện hỗ trợ
ngưởi khuyết tật (3 ngày thực hành và
huấn luyện)

Chiến lược thực hiện
hỗ trợ người khuyết tật
giai đoạn 2017 - 2021
được lập ra.

2 tư vấn x 4 ngày tập huấn
(bao gồm thiết kế và viết
báo cáo) = 8 ngày tư vấn

IV. Thủ tục chọn thầu:
Do đây là gói thầu tuyển dụng tư vấn độc lập, ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này
lâu năm cụ thể :
- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức INGOs và VNNGOs.
- Có kinh nghiệm và chuyên môn về thiết kế dự án, xây dựng chiến lược hỗ trợ các dự án hỗ

trợ người khuyết tật.
- Có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc đánh giá dự án.
- Am hiểu cơ chế hệ thống nhà nước và các tổ chức dân sự ở Việt Nam.

Những đơn vị tư vấn đáp ứng những mô tả trên và có phí tư vấn thấp nhất sẽ được lựa chọn làm nhà
tư vấn thực hiện nội dung này.

Những đơn vị/ ứng viên tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ năng lực và phí tư vấn đề xuất trên cơ
sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:
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