LRP23 – ĐÔNG HẢI – BẠC LIÊU
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Tập huấn kiến thức về kỹ năng truyền thông về phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục cho cán bộ
xã, nhóm CĐAT và giáo viên.
Truyền thông về phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục cho cộng đồng và học sinh
Thời gian: Tháng 8-10 năm 2020
Địa điểm: huyện Đông Hải
Ưu tiên Chương trình: PP1: Kết quả 1.1.a: Người
Mã hoạt động: 111031, 111051
dân và cộng đồng tại ít nhất 3 LRPs có đủ kiến
thức và kỹ năng xây dựng TPAT/CĐAT, phòng
chống bạo lực và xâm hại tình dục
Tài liệu tham khảo:
- Tiêu chí CĐAT
- CSP6 (2019-2023)
- Khung chương trình 2019-2023 của ActionAid.
I.

Cơ sở đề xuất:

Hiện nay, hơn một nửa dân số thế giới đang sống ở các thành phố, làm cho quá trình đô thị hóa gia tăng
theo cấp số nhân và tác động tới cuộc sống của nhiều người. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những trải
nghiệm của phụ nữ và trẻ em gái cũng như việc sử dụng không gian công cộng ở thành phố của họ bị
ảnh hưởng mạnh mẽ bởi giới tính của họ.
Bạo lực và mối đe dọa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là một vấn đề phổ biến, ảnh hưởng đến cộng
đồng ở khắp mọi nơi. Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc hạn chế bạo lực với phụ nữ
và trẻ em gái trong gia đình, song vẫn còn nhiều dạng bạo lực xảy ra ở nơi làm việc, trường học, trên
đường phố, công viên, nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, làm hạn chế cơ hội
việc làm và giáo dục của họ. Phụ nữ không còn được coi là nạn nhân thụ động, mà là những tác nhân
thiết yếu trong việc biến đổi ở cộng đồng trở nên công bằng về giới, an toàn và hòa nhập. Để phụ nữ
thực sự đạt được bình đẳng giới, họ phải được trao quyền tham gia vào cuộc sống mà không sợ bị đe
dọa và bạo lực. Số liệu nghiên cứu thuộc chiến dịch “Thành phố An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em gái” của
ActionAid thì 87% phụ nữ được phỏng vấn cho biết họ đã bị quấy rối tình dục tại không gian công cộng,
bao gồm các trạm xe buýt và công viên. Nghiên cứu cũng cho thấy 67% những người chứng kiến quấy rối
tình dục không làm gì cả.
Tại huyện Đông Hải – Bạc Liêu tình trạng phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối nơi công cộng đang diễn ra khá
phổ biến nhất là nơi đông người như chợ, trên xe buýt, trường học và tại các công ty, xí nghiệp chế biến
thủy hải sản. Theo thống kê và nhận định từ Phòng Lao động thương binh – Xã hội huyện trong nhiều
năm trở lại đây cũng có khá nhiều trường hợp bị kẻ xấu quấy rối và quấy rối tình dục tại các công ty xí
nghiệp, em học sinh tại các trường học trên địa bàn thường xuyên bị các đối tượng xấu sàm sở, dụ dỗ và
lợi dụng thực hiện các hành vi biến thái, xúc phạm đến danh dự… Có trường hợp bị xâm hại trực tiếp bởi
việc dùng bạo lực xảy ra nhiều tại các hộ gia đình mà phụ nữ là người yếu thế, gia đình nghèo không
công việc ổn định thường xuyên bị chồng bạo hành, ngược đãi nhưng họ không dám chống cự hay có
các động thái chia sẻ với bất kỳ ai. Riêng vấn đề bạo lực học đường của cả nước nói chung và huyện
Đông Hải nói riêng cũng đang là vấn đề đáng quan tâm và cần có sự can thiệp và các giải pháp hữu hiệu
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từ các bên liên quan để hạn chế và đầy lùi các vấn nạn về bạo lực giới và bạo lực học đường như hiện
nay.
Trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu bạo
lực trên cơ sở giới. Tại Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 24/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động
quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày
25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã
hội giai đoạn 2016-2020, trong đó giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc triển
khai Mô hình Thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái.
Trong khuôn khổ hợp tác với ActionAid Việt Nam và Plan International Việt Nam, Vụ Bình đẳng giới, Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội biên soạn cuốn tài liệu Hướng dẫn triển khai xây dựng thí điểm Mô
hình thành phố, làng quê an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái với mong muốn hỗ trợ kỹ thuật
để các tỉnh, thành phố nghiên cứu, vận dụng và triển khai Mô hình này một cách hiệu quả, thiết thực,
góp phần thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới.
Sau đơt khao sat thưc trang về công đông an toan tai 3 xã chương trinh, nhiều ý kiên, đề xuât hanh đông
cân lam để thưc hiên cac giai phap đươc công đông, cac ban nganh liên quan nêu lên.
TOR này xây dựng để lên Kế hoạch, nội dung, ngân sách hoạt động triển khai trong năm 2020 về giới
thiệu, tham vấn với cộng đồng, chính quyền địa phương và các bên liên quan để hoàn thiện tài liệu
Hướng dẫn triển khai xây dựng thí điểm Mô hình thành phố, làng quê an toàn và thân thiện với phụ nữ
và trẻ em gái. Trong quá trình xây dựng TOR này, BQL đã dựa trên kết quả tham vấn với đại diện Chính
quyền địa phương, cộng đồng, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên tại huyện Đông Hải – Bạc Liêu.
Hoạt động này là hoạt động giúp củng cố và nâng cao nhận thức của cộng đồng về TPAT/CĐAT, tạo điều
kiện cho việc triển khai hoạt động truyền thông sân khấu hóa tại cộng đồng.
II.

Mục tiêu:
Trang bị cac kiên thức va kỹ năng truyền thông về phòng chống bao lưc va xâm hai tình dục cho
cac can bô va đai diên nhom CĐAT
 Hoc viên co thể tổ chức cac hoat đông truyền thông cho người dân va trẻ em gai biêt cach phòng
tranh va tư bao vê chính minh khi xay ra tình huống bao lưc va bị xâm hai tình dục.
 Phổ biên kiên thức va kỹ năng cho công đông va hoc sinh về phòng ngừa bao lưc giới va quây rối,
xâm hại tình dục tại địa phương thông qua truyền thông sân khấu hóa.


III. Kết quả đầu ra:
● 90% học viên tham gia tập huấn được trang bị kiến thức và kỹ năng truyền thông để hỗ trợ tổ
chức truyền thông tại cộng đồng.
● 04 cuôc truyền thông sân khâu hoa về phòng chống bao lưc va xâm hai tình dục sẽ đươc tổ chức
tai 4 xã chương trinh.
● Khoang 800 phụ nữ, trẻ em gai va công đông đươc nâng cao nhận thức va biêt cach phòng tranh
các vấn đề về bạo lực và xâm hại tình dục tại địa phương.
IV. Phương pháp và nội dung hoạt động:
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1. Tập huấn cho cán bộ xã và các nhóm cộng đồng:
●
Thời gian: Tuân 1 thang 8/2020
●

Số ngày tập huấn: 3 ngày.

●

Địa điểm: huyện Đông Hải

●

Thành phần tham gia: (30 người) gồm: 28 người cấp xã + 2 người cấp huyện:
o

Cấp xã: 7 người/xã gồm: (Đại diện UBND xã, Hội phụ nữ xã, xã Đoàn, CB VHXH xã, 3
Trưởng nhóm CĐ)

o

Câp huyên: 2 người: CB Hôi LHPN, Đoan TN.

o

BQL: 2 người + 1 GV.

2. Tập huấn cho cán bộ giáo viên:
● Thời gian: Tuần 3 tháng 9/2020
●

Số ngày tập huấn: 3 ngày tại huyện

●

Địa điểm tập huấn: huyện Đông Hải.

●

Thành phần tham gia: 30 người, gôm đai diên BGH, phụ trach đôi, giao viên của 8 trường hoc
trên địa ban 4 xã

3. Tổ chức truyền thông cho cộng đồng và học sinh:
 Thời gian tổ chức: 1 ngày/cuộc *3 cuộc (1 cuộc cho cộng đồng, 2 cuộc cho học sinh của các
trường học)
Truyền thông cho công đông nên tổ chức vao chiều tối để tiên người dân tham gia đông đủ.
 Địa điểm: Ngoai trời để người dân tiên tham gia.
o Cho cộng đồng: 1 cuộc truyền thông cho cộng đồng tại Long Điền Đông.
o Cho giáo viên và học sinh: 2 cuộc truyền thông cho giáo viên và học sinh tại trường
THCS Lê Qúy Đôn (xã Long Điền Đông) và Lương Thế Vinh (AP)

Hinh thưc: sân khấu hoa
 Thành phần tham gia:
a) Truyền thông cho cộng đồng:
o Số người tham gia: 200 người/cuộc truyền thông là cộng đồng người dân, đặc biệt
là phụ nữ và trẻ em gái.
o Số người tham gia biểu diễn: có 4 tiểu phẩm (mỗi tiểu phẩm từ 4-7 người)
o Thành phần đại biểu tham dự: 3 người (Đại diện UBND xã, Công an xã, BQL huyện).
b) Truyền thông cho giáo viên và học sinh:
o Số người tham gia: Tất cả các học sinh và thầy cô của 2 trường + các thầy cô đã
tham gia tập huấn kiến thức tại huyện.
o Số đại biểu tham dự: 2 người (đại diện Phòng giáo dục huyện, BQL).



Chương trình tổ chức truyền thông dự kiến:
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V. Yêu cầu với tư vấn
Tư vấn:
+ Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực được yêu cầu, có kinh nghiệm trong công tác tập huấn,
hội thảo;
+ Thống nhất nội dung chương trình tập huấn, hỗ trợ tổ chức tập huấn đúng tiến độ;
+ Báo cáo sau hoạt động với BQL.
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