Dự án Kết nối tiềm năng lãnh đạo: VN03 - 026
Văn phòng Đại diện ChildFund Australia tại Việt Nam

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
TẬP HUẤN “NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ SỰ THAM GIA, KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH, KỸ NĂNG SỐNG, XÂY
DỰNG CHỦ ĐỀ PHIM, CHUYỂN THỂ KỊCH BẢN, LÀM PHIM VÀ HỖ TRỢ LIÊN HOAN PHIM CHO NHÓM
TRẺ EM VÀ NHÓM THANH THIẾU NIÊN MỤC TIÊU” TẠI HUYỆN KIM BÔI - TỈNH HÒA BÌNH, HUYỆN
NGÂN SƠN – TỈNH BẮC KẠN VÀ HUYỆN QUẢNG UYÊN – TỈNH CAO BẰNG
(VN03-026)

1. GỚI THIỆU
ChildFund tại Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia - một tổ chức phát triển quốc tế
độc lập và phi tôn giáo, hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo cho trẻ em tại các cộng đồng đang phát
triển.
ChildFund Australia là một thành viên của Liên minh ChildFund – một mạng lưới toàn cầu gồm 11 tổ
chức đang hỗ trợ cho hơn 14 triệu trẻ em và gia đình tại 63 quốc gia trên thế giới. ChildFund Australia
đã đăng ký hoạt động và được chính thức công nhận bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại – cơ quan quản
lý các chương trình viện trợ nước ngoài của chính phủ Australia.
ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1995 và triển khai các chương trình phát triển cộng
đồng tập trung vào các lĩnh vực chính là giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, sinh kế bền vững,
quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, an ninh lương thực, chăm sóc y tế cho bà mẹ và trẻ em, bao gồm hoạt
động phòng chống HIV. Tập trung vào việc xây dựng khả năng tự lực/tự chủ của thanh thiếu niên,
ChildFund tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động thể thao, đào tạo nghề và kỹ năng sống và hỗ
trợ các em tham gia vào các quá trình ra quyết định tại địa phương.
Các chương trình của ChildFund được thực hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam bao gồm Bắc
Kạn, Cao Bằng và Hòa Bình, nơi người dân đa số thuộc các dân tộc thiểu số, thường là những đối
tượng dễ bị tổn thương và sao lãng trong xã hội.
2. THÔNG TIN CƠ BẢN
Dự án Kết nối tiềm năng lãnh đạo
Dự án “Kết nối tiềm năng lãnh đạo” được xây dựng để tiếp nối những thành công trước đó và nhắm
tới nhóm Trẻ em dân tộc thiểu số và thiệt thòi bao gồm cả trẻ em khuyết tật, trẻ em bỏ học trong cộng
đồng, đây là nhóm tiên phong chủ chốt được ChildFund Việt Nam hỗ trợ trực tiếp để truyền cảm hứng
tới những trẻ em khác trong cộng đồng. Dự án kết nối với nhiều hoạt động thể hiện được sự kết nối
giữa các trẻ em và thanh thiếu niên trong cùng một cộng đồng hoặc với những cộng đồng khác, đặc
biệt dự án có thể kết nối với những dự án tương tự của tổ chức khác ở một địa phương khác là hoàn
toàn có thể. Dự án cũng sẽ đề cập đến việc các nhóm trẻ sẽ kết nối với nhau, kết nối với Diễn đàn liên
quan đến trẻ em như “Diễn đàn trẻ em quốc gia” “Tháng hành động vì trẻ em”…. Với sự kết nối đó sẽ
mang lại cho trẻ em và thanh thiếu niên thêm nhiều kiến thức, hiểu biết giúp trẻ em tự tin thể hiện
mình từ đó mang lại một cuộc sống tích cực và chủ động cho bản thân trẻ em và thanh thiếu niên
trong tương lai.
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Thông qua các hoạt động kết nối, các trẻ em mục tiêu sẽ nâng cao và thể hiện được khả năng tự thích
ứng của mình xoay quanh các tiêu chí: (i) tôi an toàn; (ii) tôi có khả năng hợp tác tốt và tìm kiếm sự hỗ
trợ của người khác; (iii) tôi có giá trị; (iv) tôi có thể làm được; và (v) tôi sống có mục đích.
Mục tiêu chính của dự án:
Dự án này nhằm “Tăng cường sự tham gia, tiếng nói, tính tự đại diện của trẻ em và thanh thiếu niên
để họ có cái nhìn tích cực vào tương lai và truyền cảm hứng cho các trẻ em khác trong cộng đồng”.
Các mục tiêu cụ thể:
1. Đến tháng 12 năm 2018 có ít nhất 480 trẻ em và thanh thiếu niên được trang bị đầy đủ các
kiến thức và kỹ năng về sự tham gia và khả năng ra quyết định;
2. Đến tháng 6 năm 2019 có ít nhất 480 trẻ em và thanh thiếu niên của 3 tỉnh được chính
quyền địa phương, cha mẹ và người chăm sóc trẻ tôn trọng, ủng hộ các quyết định liên
quan đến trẻ thông qua các hoạt động kết nối giữa ba vùng.
Theo kế hoạch dự án, năm tài chính 2018 – 2019, chúng tôi cần tuyển tư vấn thực hiện 12 khóa tập
huấn về nội dung “ Nâng cao năng lực tham gia và năng lực lãnh đạo thông qua việc cung cấp kiến
thức và kỹ năng cần thiết để tham gia, ra quyết định và kỹ năng sống khác cho nhóm trẻ em và
nhóm thanh thiếu niên mục tiêu” và “ Tập huấn xây dựng chủ đề phim, chuyển thể kịch bản và làm
phim chụp ảnh”cho 12 nhóm Trẻ em và Thanh thiếu niên nòng cốt tại 4 xã huyện Kim Bôi – tỉnh Hòa
Bình, 4 xã huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn và 4 xã của huyện Quảng Uyên – tỉnh Cao Bằng

3. MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ
Mục tiêu tổng thể
Nhóm trẻ em(TE) và Thanh thiếu niên(TTN) mục tiêu tự tin Tham gia và ra quyết định trong các hoạt
động của dự án và một số hoạt động liên quan đến các em tại cộng đồng.
Mục tiêu cụ thể
Sau khoá tập huấn, nhóm trẻ em và thanh thiếu niên mục tiêu sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng
cụ thể như sau:
1. Về sự Tham gia và khả năng ra quyết định
- Có kiến thức và kỹ năng giao tiếp (lắng nghe, diễn tả cảm xúc, phản hồi và giao tiếp không lời);
- Có kiến thức và kỹ năng thuyết trình trước đám đông;
- Có kiến thức và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả;
- Có kiến thức và kỹ năng ra quyết định.
2. Về kỹ năng sống khác để nâng cao năng lực lãnh đạo (các kỹ năng khóa 1 cũng cần cho năng lực
lãnh đạo)
- Có kiến thức và kỹ năng xác định mục tiêu;
- Có kiến thức và kỹ năng điều hành;
- Có kiến thức và kỹ năng nhận diện, phân tích và giải quyết vấn đề;
- Có kiến thức và kỹ năng động viên.
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3. Về kiến thức và kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ (TTB) như máy ảnh, máy quay, ipad…
- Có kiến thức cơ bản về các thiết bị công nghệ;
- Biết cách sử dụng các chức năng quan trọng trên các thiết bị công nghệ và sử dụng một cách
hiệu quả, đúng kỹ thuật;
- Biết cách xử lý các sự cố đơn giản trong quá trình sử dụng thiết bị công nghệ;
- Thực hành sử dụng thiết bị công nghệ. Thực hành quay một số cảnh theo kịch bản có sẵn đã
được xây dựng.
4. Về kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, quay film, biên tập phim trên Ipad
-

Giới thiệu chính sách quay film, chụp ảnh của tổ chức ChildFund;
Có kiến thức về kỹ thuật chụp ảnh, quay film, bố trí khung hình;
Kỹ thuật hậu kỳ, dựng film bằng phần mềm Imovie trên Ipad;
Thực hành kỹ năng chụp ảnh/quay film trên thực địa (xây dựng kịch bản, chuẩn bị nhân lực,
thiết bị, bối cảnh và địa điểm quay film…).

5. Về kiến thức và kỹ năng lựa chọn chủ đề và xây dựng kịch bản film
- Có kiến thức và được thực hành về xây dựng ý tưởng, lựa chọn chủ đề;
- Có kiến thức và được thực hành về xây dựng kịch bản, phân đoạn film;
- Có kiến thức và được thực hành chuyển thể kịch bản thành film.

4. PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ NHIỆM VỤ
- Nghiên cứu tài liệu hoạt động dự án có liên quan;
- Lấy tập huấn làm phim là khung và lồng ghép các kỹ năng vào các phần tập huấn làm phim VD:
Kỹ năng gia quyết định sẽ lồng vào phần tập huấn kiến thức và kỹ năng xây dựng kịch bản. Sẽ
có 1 số kỹ năng như “Tham gia, làm việc nhóm” sẽ được xuyên suốt trong các phần tập huấn
làm phim.
- Tài liệu sẽ được nhóm tư vấn xây dựng mới phù hợp với đối tượng tượng là Trẻ em, Thanh
thiếu niên và thời lượng tập huấn 2 ngày. Nhóm tư vấn có thể tham khảo bộ tài liệu tập huấn
về Kỹ năng sống cho Thanh niên, Vị thành niên được xây dựng bởi dự án “Chăm sóc sức khỏe
sinh sản và Trẻ em huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 – 2013”. Bộ tài liệu “các công
cụ tham gia của Trẻ em và Thanh thiếu niên” do các PO được tập huấn tại Thái Lan cung cấp;
- Tìm hiểu, nghiên cứu trang thiết bị mà dự án trang bị cho Trẻ em, rà soát, cài đặt hệ thống lại
máy móc;
- Thảo luận với phía ChildFund và đối tác tài liệu, chương trình tập huấn, công cụ tập huấn cũng
như thời gian cụ thể của các lớp tập huấn.
- Xây dựng nội dung, công cụ tập huấn, chương trình tập huấn và tài liệu phát tay cho học viên;
- Tiến hành triển khai 12 khoá tập huấn;
- Hỗ trợ hoàn thiện Phim cho các nhóm TE và TTN;
- Viết báo cáo sau tập huấn bằng tiếng Việt cho mỗi khóa tập huấn;
- Hỗ trợ các nhóm trẻ em hoàn thiện các sản phẩm phim đầu tiên.
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5. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Địa điểm
Nhóm tư vấn sẽ làm việc tại:
-

Xây dựng tài liệu: Tại Hà Nội;

-

Tiến hành tập huấn tại thực địa: xã Đú Sáng, Thượng Tiến, Kim Truy, Cuối Hạ huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Xã Hồng Định, Độc Lập, tự Do, Hạnh Phúc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao
Bằng. Xã Nà Phặc, Thuần Mang, Trung Hòa, Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn .

Khung thời gian (Kế hoạch cho các hoạt động)
Dự kiến công việc sẽ được thực hiện vào tháng 10 năm 2018 và kết thúc vào tháng 1/2019 (số
ngày chính thức cho nhiệm vụ này sẽ được hai bên thảo luận và thống nhất).
-

Số ngày chuẩn bị: Sẽ căn cứ trên khối lượng công việc thực tế và đàm phán giữa 2 bên.

-

Số ngày thực địa: Sẽ được bắt đầu từ tuần 3 tháng 10/2019. Thời gian tập huấn sẽ được
diễn ra vào các ngày nghỉ cuối tuần để không ảnh hưởng đến việc học tập của các Trẻ em.

-

Số ngày đi lại: Sẽ căn cứ vào thực tế theo quy định của ChildFund.

Sản phẩm (Đầu ra/ kết quả chính)
- Tài liệu tập huấn về kiến thức, công cụ liên quan đến các nội dung tập huấn, tài liệu phát
tay, các bài trình chiếu (nếu có);
-

Thực hiện xong 12 khóa tập huấn theo yêu cầu nêu trên;

-

Báo cáo sau mỗi khóa tập huấn tại mỗi tỉnh (có phân tích và nhận định theo từng xã về
điểm mạnh, đề xuất kiến nghị khắc phục các hạn chế, rào cản liên quan đến sự tham gia
của TE và TTN). Báo cáo được viết ngắn gọn tối đa 2-3 trang A4, trình bày trực quan kèm
hình ảnh, có điểm nhấn, có trích dẫn ý kiến học viên; Báo cáo cần bằng chứng về sự thay
đổi của mỗi cá nhân về ít nhất một trong các kỹ năng sống nêu trên tính từ khi trẻ bắt đầu
vào nhóm đến khi tốt nghiệp. Ít nhất có 2 câu chuyện điển hình;

-

Trong quá trình tập huấn kỹ năng sống và làm việc nhóm, xác định thế mạnh và yêu thích
của các em để bồi dưỡng thêm các kỹ năng phù hợp với từng em để các em đảm nhiệm
tốt vai trò của mình trong nhóm cả trong hoạt động làm phim và truyền thông sau làm
phim;

-

Trước & sau mỗi khóa học cần có công cụ để đánh giá trươc và sau khi được tập huấn
cũng như sau 1 thời gian thực hành (vì gói tập huấn này là 1 chuỗi hoạt động khá dài
khoảng 1 năm), nên cần có sự đánh giá hiệu quả từ các khóa học và thực hành…);

-

Hình ảnh, video của các khoá tập huấn được chọn lọc theo tiến trình;

-

Ít nhất 12 bộ phim cho 12 nhóm được tư vấn hỗ trợ hoàn thiện.

Kết quả mong đợi
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Trong tập huấn
- 100% Trẻ em và Thanh thiếu niên mục tiêu tham gia được giới thiệu các kiến thức và kỹ
năng cơ bản về sự tham gia, kỹ năng ra quyết định, và các kỹ năng sống khác (kỹ năng xác
định mục tiêu, kỹ năng điều hành, kỹ năng nhận diện, phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng
động viên);
- 100% các em được tham gia vào các hoạt động trong lớp tập huấn;
- Phát hiện ra điểm mạnh của từng em để định hướng phát triển trong những hoạt động
tiếp theo.
Sau tập huấn
- Lựa chọn ra được những Trẻ em có khả năng áp dụng tốt theo từng kỹ năng để có định
hướng phát triển tiếp theo;
- Có kế hoạch hành động sau tập huấn để bồi dưỡng thực hành cho các nhóm Trẻ theo
từng nhóm kỹ năng;
- Giảng viên có phương pháp đánh giá chi tiết các nội dung sau tập huấn về kiến thức và kỹ
năng thực hành của TE và TTN;
- Giảng viên có báo cáo chi tiết kèm hình ảnh về khóa tập huấn bao gồm (danh sách các
thành viên tham gia, các phương pháp và công cụ sử dụng trong tập huấn, đánh giá nhận
thức trước và sau tập huấn, đánh giá việc thực hành của TE và TTN trong tập huấn, đưa ra
các đề xuất kiến nghị chi tiết cho các hạn chế và rào cản của khóa tập huấn…);
- Sau khóa tập huấn, dưới sự hỗ trợ của nhóm tư vấn thì mỗi nhóm Trẻ em và TTN có ít
nhất 1 bộ phim ngắn được hoàn thành và sử dụng được trong liên hoan phim đầu tiên vào
tháng 3/2019.
Trách nhiệm chính
Giám sát/ quản lý nhiệm vụ
Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Quản lý văn phòng vùng Hòa
Bình. Khi thực hiện tập huấn tại các huyện Kim Bôi, Quảng Uyên, Ngân Sơn, Tư vấn sẽ chịu sự
quản lý và giám sát trực tiếp của Cán bộ chương trình văn phòng ChildFund vùng Hòa Bình, Bắc
Kạn, Cao Bằng.
Tất cả báo cáo cần được viết bằng tiếng Anh/ tiếng Việt và gửi cả bản mềm (Microsoft Word)
Bảo mật:
Mọi thảo luận và tài liệu liên quan đến TOR này sẽ được hai bên giữ bảo mật.
An toàn cho trẻ em:
Ứng viên trúng tuyển sẽ phải tuân thủ theo Chính sách và Quy trình An toàn cho Trẻ em của
ChildFund Australia và ký Quy tắc ứng xử An toàn cho trẻ em. Nếu tư vấn làm viêc, liên hệ trực
tiếp hay tiếp cận với thông tin cá nhân của trẻ, tư vấn phải nộp bản xác nhận Lý lịch tư pháp.
Chống khủng bố:
ChildFund Australia thực hiện nghĩa vụ theo luật của Úc liên quan đến chống khủng bố. Để có thể
thực hiện nghĩa vụ của mình, tên của của chuyên gia tư vấn sẽ được kiểm tra theo quy định của Bộ
Ngoại giao và Thương mại (DFAT) và An ninh Quốc gia Úc trước khi bắt đầu mối quan hệ tài chính.
6. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
- Có bằng đại học trở lên;
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-

Có kinh nghiệm làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu
niên tại địa bàn khó khăn, dân tộc thiểu số;

-

Có kinh nghiệm liên qua đến quay phim, chụp ảnh và biên tập phim;

-

Có kiến thức về bình đẳng giới;

-

Có kiến thức về Quyền trẻ em, Bảo vệ trẻ em, Tăng cường sự tham gia của trẻ em

-

Có kiến thức về kỹ năng mềm dành cho Trẻ em, Thanh thiếu niên;

-

Có kinh nghiệm tập huấn cho trẻ em, thanh thiếu niên đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu
niên tại địa bàn khó khăn, dân tộc thiểu số;

-

Có kinh nghiệm làm việc, cộng tác với các tổ chức Phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực có
liên quan tới trẻ em.

7. NỘP HỒ SƠ, ĐỀ XUẤT THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH
- Lý lịch (CV) của các tư vấn cập nhật mới tại thời điểm hiện tại của tư vấn
-

Đề xuất kỹ thuật và tài chính cho cả đợt tư vấn. Các nhóm tư vấn gửi tài liệu chi tiết
phương pháp, công cụ và tài liệu tập huấn (power point và tài liệu tóm tắt) sẽ có lợi
thế.Các sản phẩm/ bằng chứng có liên quan mà chuyên gia/ giảng viên đã thực hiện nội
dung này (nếu có).

Ứng viên quan tâm cần gửi Đề xuất và hoàn thành đơn ứng cử trực tuyến qua link
http://childfund.org.vn/en/working-opportunities/vacancies
Thời hạn: trước 5 giờ chiều ngày 05/10/2018.
*Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.
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