
Dự án “Hướng tới tương lai” 

Bản tham chiếu 

Tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ REACH. 
 

1. Thông tin chung. 

1.1. Giới thiệu về REACH. 

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghề cho Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (Trung tâm 

REACH) là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm 

cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Chương trình đào tạo và hỗ trợ việc làm 

của REACH được thiết kế theo nhu cầu của thị trường, trang bị cho học viên các kỹ năng 

mềm phục vụ công việc và thái độ làm việc tích cực. REACH đã xây dựng và phát triển được 

mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn hơn 1000 doanh nghiệp, đối tác Việt Nam và quốc tế. Kể từ 

khi bắt đầu chương trình từ năm 2004 đến nay, REACH đã đào tạo nghề cho hơn 16.000 

thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi từ 18 đến 30 và hỗ trợ hơn 80% số thanh 

niên được đào tạo có công việc ổn định trong các ngành nghề: Bán hàng & Marketing, Thiết 

kế Đồ họa, Lập trình Web, Thiết kế 3D, Nghiệp vụ Nhà hàng và Pha chế, Nghiệp vụ Buồng 

phòng, Làm tóc và Vẽ móng, Chăm sóc da và Vẽ móng. 

1.2. Giới thiệu về dự án. 

Dự án “Hướng tới tương lai” tăng cường năng lực lao động của nhóm thanh niên có hoàn 

cảnh khó khăn trong độ tuổi từ 18 đến 30. Dự án tập trung vào nhóm nữ thanh niên có độ tuổi 

từ 18 đến 24 nhằm thúc đẩy lực lượng nữ giới trong ngành đào tạo công nghệ mà hiện nay 

nam giới đang chiếm ưu thế. Dự án theo hướng tiếp cận tổng thể kết hợp đào tạo nghiệp vụ 

CNTT (thiết kế đồ họa 2D, đồ họa 3D và lập trình web) và đào tạo tiếng Anh và các kỹ năng 

sống như xác định giá trị bản thân, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hay sự khỏe sinh 

sản…); các kỹ năng sẵn sàng cho công việc (chuẩn bị hồ sơ xin việc, phỏng vấn, thích ứng 

với môi trường làm việc). Dự án sẽ làm việc với trung tâm REACH-hiện đang triển khai các 

khóa đào tạo nghề ngắn hạn cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tạo cơ hội cho các bạn 

thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được học tập trong một môi trường đào tạo chuyên nghiệp 

và nâng cao năng lực/vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực đào tạo công nghệ. Dự án hướng tới 

tăng tỉ lệ học viên nữ tham gia học các khóa  CNTT tại REACH nhằm cung cấp các bằng 

chứng để nhân rộng mô hình. 

2. Mục đích: 

Trong khuôn khổ dự án “Fit for future”, với mục đích nâng cao nhận thức về giới và bình 

đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới cho các cán bộ, nhân viên REACH. Với khóa học 

này, chúng tôi không chỉ muốn mang đến cho học viên những kiến thức cơ bản mà chúng tôi 

muốn tạo cho học viên một không gian để trải nghiệm về giới, giữa người và người. Cụ thể 

như sau:  

- Nắm chắc các kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới, định kiến giới và hậu quả 

- Nắm được một số công cụ phân tích giới, lồng ghép giới, áp dụng vào thực tế công 

việc đề đạt hiệu quả Bình đẳng giới. 

- Sự gắn kết, chia sẻ của các thành viên trong tổ chức được củng cố và nâng cao. 

3. Kết quả mong đợi: 

Sau 2 ngày tập huấn, khóa học này cần tập trung để giúp giáo viên và cán bộ của REACH: 

- Hiểu về các định kiến giới trong xã hội hiện nay ảnh hưởng đến mỗi cá nhân họ như thế nào 

- Hiểu được các định kiến giới trong phân công lao động, lựa chọn nghề nghiêp của thanh 

niên 
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-  Xác định được các rào cản dẫn đến việc em gái, em trai lựa chọn các nghề học và các công 

việc sau tốt nghiệp 

- Xây dựng được quy trình tư vấn lựa chọn nghề và giới thiệu việc làm cho các bạn thanh 

niên, đảm bảo yếu tố nhạy cảm giới 

- Xây dựng được mội trường làm việc, học tập tại REACH không có bắt nạt, quấy rối tình 

dục 

- 100% thành viên tham gia khóa huấn luyện nắm được các kiến thức cơ bản về giới và giới 

tính, định kiến giới, bình đẳng giới. Phân biệt được giới và giới tính. 

-  80% thành viên tham gia khóa huấn luyện có sự gắn kết và chia sẻ với nhau sau khóa học.  

4. Thời gian: Khóa học sẽ diễn ra trong 2 ngày, dự kiến vào tháng 11 hoặc 12 năm 2019.  

5. Địa điểm: Sẽ thông báo sau 

6. Thành phần tham gia: người (20 cán bộ REACH, 2 giám sát viên của Plan).  

7. Yêu cầu về tư vấn: 

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo về giới và phát triển. 

- Có kinh nghiệm về phương pháp đào tạo có sự tham gia, lấy người học là trung tâm. 

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm về vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực đào tạo, 

dạy nghề, phân công lao động v.v… 

8. Trách nhiệm của tư vấn: 

- Hoàn thiện chương trình học sau khi được góp ý ít nhất 5 ngày trước ngày diễn ra 

khóa đào tạo 

- Xây dựng bài giảng chi tiết đúng với chương trình học đã được thống nhất 

- Gửi báo cáo muộn nhất là 7 ngày sau khi tập huấn hoàn thành, nội dung cần đưa ra 

những kết quả đánh giá sự thay đổi của học viên và các đề xuất, kèm theo các tài liệu 

liên quan.  

9. Ngân sách  

- Tư vấn quan tâm vui lòng gửi CV, thiết kế chương trình học dự kiến và mức kinh phí 

yêu cầu đến email: hang.nguyen@reach.org.vn trước ngày 08/11/2019. 

 

 

Người duyệt Người xem xét Người lập 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Tâm 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hằng 

 

 

 

 

Bùi Việt Anh 

 

mailto:hang.nguyen@reach.org.vn

