BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ
ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ XÃ VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT/ NGƯỜI NHÀ
CỦA NKT VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Bản tham chiếu này là một phần không tách rời của Hợp đồng Tư vấn
1. Giới thiệu chung:
Tỉnh Quảng Bình có tỷ lệ người khuyết tật cao do hậu quả của chiến tranh,
chất độc da cam, bệnh tật hay tai nạn và điều kiện sống nghèo nàn ở các vùng nông
thôn. Theo báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình (2020) có 45.000 người
khuyết tật trên địa bàn tỉnh, trong đó có khoảng 4.000 trẻ em. Nhu cầu của người
NTK và người nhà của họ biết cách chăm sóc PHCN cho họ tại nhà là rất cần thiết,
đòi hỏi cán bộ y tế tại địa phương đó phải được tập huấn và có kiến thức để giảng
dạy, hướng dẫn tư vấn và thực hành cho đối tượng khi được yêu cầu và bản thân
NKT/người nhà của họ cần có những kỹ năng tự luyện tập tại nhà một cách linh hoạt
và hiệu quả.
Dự án "Hỗ trợ Phục hồi chức năng dựa vào công đồng” do Quỹ phúc lợi xã hội
EDEN được thực hiện tại tỉnh Quảng Bình nhằm mục đích tăng cường khả năng cho
ngành y tế cơ sở và người dân, cụ thể là NKT và gia đình của họ hiểu và nắm được
các kỹ năng phục hồi chức năng cơ bản có thể áp dụng tại nhà. Bản tham chiếu này
được soạn thảo để tìm kiếm chuyên gia tư vấn phù hợp thực hiện 03 khóa đào tạo cán
bộ y tế và NKT/người nhà của NKT về các kiến thức và kỹ năng PHCN tại nhà hiệu
quả.

2. Mục tiêu của khóa đào tạo. Sau khóa đào tạo, học viên sẽ:
- Hiểu được khái niệm và mục đích của Phục hồi chức năng.
- Hiểu được nguyên nhân và hậu quả của khuyết tật.
- Phân loại được khuyết tật và nhận biết được các dạng khuyết tật.
- Biết cách nhận biết cơ bản các dấu hiệu khuyết tật để can thiệp phục hồi
kịp thời.
- Biết và thành thạo các kỹ năng phục hồi chức năng cho các dạng khuyết
tật khác nhau và ở các độ tuổi khác nhau.
- Có khả năng tự luyện tập hay giới thiệu và hướng dẫn các kỹ năng cho
các đối tượng khác trong địa bàn để cùng luyện tập và phục hồi.
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3. Thời gian và địa điểm thực hiện:
Thời gian dự kiến trong tháng 12 năm 2020. Mỗi khóa tập huấn sẽ được
tổ chức trong 3 ngày * 3 lớp. Dự kiến như sau:
 Lớp 1: 18-20/11/2020
 Lớp 2:

09-11/12/2020

 Lớp 3:

14-16/12/2020

Địa điểm: Tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Địa điểm cụ thể
diễn ra khóa tập huấn sẽ thông báo sau.
4. Yêu cầu về nhiệm vụ tư vấn:

a. Đối tượng tham gia:
 Cán bộ y tế cấp xã/thôn
 Người khuyết tật, người nhà của người khuyết tật
 Đại diện các ban ngành cấp xã, nếu có.
b. Nhiệm vụ của tư vấn
 Nghiên cứu và chỉnh sửa tài liệu có sẵn của AEPD cho phù hợp với
mục tiêu và đối tượng đào tạo.
 Xây dựng chương trình, kế hoạch bài giảng chi tiết cho khóa đào tạo,
bao gồm phương pháp giảng dạy và các công cụ đi kèm đảm bảo sự
tham gia đầy đủ và tích cực từ tất cả các học viên.
 Đào tạo cho nhân viên y tế địa phương và người khuyết tật/người nhà
của NKT về lý thuyết cũng như thực hành kỹ năng giảng dạy về
khuyết tật, nguyên nhân, hậu quả của khuyết tật, phân loại khuyết tật,
nhận biết được các dạng khuyết tật, nhiệm vụ của cán bộ y tế xã về
PHCN cho người khuyết tật hay người nhà của NKT.
 Viết báo cáo đánh giá khóa tập huấn và đưa ra các khuyến nghị đề
xuất thực tế tại địa phương (nếu có).
 Lồng ghép giới trong quá trình xây dựng tài liệu, tập huấn và báo cáo,
đảm bảo sự tham gia đầy đủ và tích cực từ các đối tượng tham gia
khác nhau ở nhiều trình độ và tình trạng khác nhau.

2

5. Kết quả mong đợi

 Bộ tài liệu PHCN dành cho cán bộ y tế cấp xã và NKT/gia đình NKT,
bao gồm kế hoạch bài giảng và bài trình bày có hình ảnh minh họa
tương ứng vời từng bải giảng, từng chủ đề.
 Đánh giá trước và sau tập huấn
 Báo cáo kết quả lớp tập huấn, bao gồm những kết quả, thuận lợi, khó
khăn và khuyến nghị liên quan đến hoạt động phục hồi chức năng cho
tỉnh Quảng Bình, và đánh giá sự tham gia của học viên, mức độ nhận
thức, cũng như đánh giá dựa trên giới về khóa tập huấn.
6. Yêu cầu đối với tư vấn

 Đã từng tổ chức ít nhất 05 khóa đào tạo tương tự cho các tổ chức có
uy tín và cho các đối tượng dễ tổn thương. Ưu tiên cho các giảng viên
đã từng tổ chức các khóa đào tạo tương tự cho đối tượng NKT tại
Quảng Bình.
 Có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực phục hồi chức năng.
 Chứng minh có kỹ năng giảng dạy/đào tạo cho người lớn theo phương
pháp có sự tham gia.
 Có kỹ năng viết tốt, mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu.
 Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm của các tài liệu tham
khảo, nếu có và cần thiết.
7. Phí tư vấn

Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không
vượt quá định mức của EU. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo
luận và thống nhất với văn phòng AEPD.
8. Các khoản thu xếp chi trả và hậu cần khác

Nhiệm vụ được xem là hoàn tất khi bộ tài liệu1 được hoàn tất và trình nộp
cho AEPD và được AEPD chấp thuận.
Tất cả các khoản chi trả cho công dân Việt Nam đều được thực hiện bằng
tiền đồng Việt Nam tương đương với khoản tiền ngoại tệ đã đề cập chiếu theo tỷ
lệ hối đoái hàng ngày của ngân hàng VIETCOMBANK tại Hà Nội và theo quy
định của chính phủ Việt Nam.
Việc thanh toán phí sẽ được thực hiện theo phương thức: Thanh toán
bằng chuyển khoản hay séc ngân hàng. Theo quy định, AEPD trích 10% thuế
1

Bộ tài liệu được mô tả ở phần 5: Kết quả mong đợi.
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thu nhập PIT được áp dụng trong trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn 2.000.000
đồng. AEPD nộp số thuế đã trích vào ngân sách nhà nước.
9. Hồ sơ tư vấn

Đề nghị (các) tư vấn quan tâm đến công việc trên vui lòng gửi hồ sơ đề
xuất tư vấn bằng tiếng Việt-Anh tới văn phòng AEPD bao gồm:



Đề xuất kỹ thuật (trong đó bao gồm bản kế hoạch làm việc);
Đề xuất về tài chính/phí tư vấn (nêu rõ số ngày tư vấn và phí tư vấn);

Hồ sơ tư vấn cần gửi cho AEPD trước ngày 15/09/2020 theo địa chỉ:
HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUẢNG BÌNH
Địa Chỉ: 18A Quang Trung - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
Email: info.aepd@gmail.com
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