Dự án Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF)

Tăng cường quyền sức khỏe sinh sản và tình dục cho người Điếc tại Việt Nam
Cựu sinh nhận tài trợ:
• Nguyễn Thanh Thủy: Thạc sỹ - ĐH Flinders; Giám đốc - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa
nhập
• Huỳnh Thị Ly: Thạc sỹ - ĐH Flinders; Phó trưởng Khoa - ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Thời gian thực hiện:
2018 - 2019

• Chu Thị Mai Anh: Thạc sỹ - ĐH Flinders; Quản lý dự án - Tổ chức Oxfam Việt Nam

Ở Việt Nam, người khuyết tật, bao gồm người Điếc là
nhóm đặc biệt dễ bị tấn công và xâm hại tình dục. Hạn
chế trong việc tiếp cận giáo dục sức khỏe sinh sản,
phòng chống quấy rối và lạm dụng tình dục cũng như
các dịch vụ xã hội khiến cho họ càng dễ trở thành đối
tượng bị lạm dụng.

Hành động
Nhóm cựu sinh đã tổ chức đào tạo cho các huấn luyện
viên nòng cốt là người Điếc để họ có thể truyền đạt lại
những kiến thức này tới cộng đồng. Buổi đối thoại với
các cán bộ chính sách của Bộ Y tế cũng đã được triển
khai nhằm giúp nâng cao tiếng nói của người Điếc về
quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Kết quả đạt được
1.

25 tập huấn viên nòng cốt từ Hà Nội, Nghệ An, Huế, Đắk Lắk, Lâm Đồng,
Tp. HCM đã được chuyên gia người Điếc đến từ Australia đào tạo về các
vấn đề tình dục an toàn, quấy rối tình dục và quyền sức khỏe sinh sản.

2.

Sau khóa đào tạo, các tập huấn viên nòng cốt đã truyền đạt những kiến thức
học được tới 210 người Điếc tại 6 địa bàn trên.

3.

Một video bài giảng về các chủ đề sức khỏe sinh sản được xây dựng và chia
sẻ rộng rãi tới các câu lạc bộ người Điếc ở các tỉnh thành và các tổ chức làm
việc với người khuyết tật.

4.

Kiến nghị sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho
người Điếc, đặc biệt là trong chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Điếc khi mang
thai thông qua đối thoại với đại diện Bộ Y tế.

5.

Tổ chức Liliane Foundation tài trợ EUR 250,000 để nhân rộng mô hình dự án,
kết hợp với các chuyên gia cố vấn đến từ Tổ chức Giáo dục Cơ bản và Giáo
dục Người lớn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ASPBAE).

“
Nếu có điều kiện thì mỗi
tháng được học chủ đề
liên quan một lần để hiểu
rõ hơn. Bây giờ tôi có thể
dạy lại các bạn khác ở
gần nhà.

“

Vấn đề

Một học viên nam tại tỉnh Nghệ An

