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

Tăng cường sáng kiến của phụ nữ yếu thế trong
khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp
Cựu sinh nhận tài trợ:
• Trần Thị Thanh Tâm: Thạc sỹ - ĐH Flinders; Phó Giám đốc - Trung tâm Hợp tác và Phát triển Tây Bắc
• Hồ Ngọc Sơn: Tiến sỹ - ĐH Quốc gia Australia; Phó Giám đốc - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
Nông Lâm nghiệp miền núi

Thời gian thực hiện:
2018 - 2019

• Phạm Kiều Oanh: Thạc sỹ - ĐH Monash; Người sáng lập, Giám đốc điều hành - Trung tâm Hỗ trợ
Sáng kiến Phục vụ cộng đồng

“

Phần lớn phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc
thiểu số và phụ nữ khuyết tật còn hạn chế trong hiểu
biết về các chính sách kinh tế - xã hội quan trọng trong
việc nâng cao quyền năng kinh tế do ít có điều kiện tiếp
cận thông tin. Trong sản xuất nông nghiệp, họ thường
gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, xây
dựng thương hiệu và liên kết hợp tác.

Hành động
Ba cựu sinh Australia đã hỗ trơ gần 100 phụ nữ
khuyết tật và phụ nữ người dân tộc thiểu số ở vùng
ngoại ô Hà Nội và tỉnh Hòa Bình thông qua việc trang
bị cho họ những kỹ năng quản lý doanh nghiệp, thu
hút nhà đầu tư, tiếp cận thị trường, nâng cao chất
lượng và bao bì sản phẩm.

Kết quả đạt được
1.

25 phụ nữ khuyết tật và 70 phụ nữ dân tộc thiểu số được đào tạo xây
dựng mô hình kinh doanh, marketing, trình bày sáng kiến kinh doanh.

2.

14 ý tưởng kinh doanh xuất sắc đã được trình bày tại Ngày hội Ý tưởng
Khởi nghiệp tại Hà Nội để giới thiệu sản phẩm và thu hút nhà đầu tư.

3.

Các doanh nghiệp sản xuất ớt, hạt dổi và gà ri; nấm tươi và trà thảo dược
ở Lạc Sơn, Hòa Bình và Sóc Sơn, Hà Nội đã nhận được Chứng nhận sản
phẩm an toàn thực phẩm sau khi nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ dự án.

4.

Ba sản phẩm của Lạc Sơn đã được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị cấp tỉnh và
cửa hàng thực phẩm an toàn tại Hà Nội.

5.

Một phụ nữ khuyết tật tham gia các lớp đào tạo của dự án đã thành lập
Hợp tác xã Tâm Ngọc chuyên sản xuất kinh doanh trà thảo dược, tạo
việc làm và thu nhập cho 26 người khuyết tật tại Sóc Sơn.

“

Vấn đề

Sáng kiến được triển khai
thành công như hôm nay
là nhờ sự hỗ trợ từ các
anh chị cựu sinh Úc. Các
anh chị không chỉ giúp
nâng cao kiến thức và kĩ
năng sản xuất kinh doanh
mà còn đem cả niềm hy
vọng cho người khuyết
tật chúng em.

Chị Thanh, phụ nữ khuyết tật vận động,
chủ ý tưởng Trồng rau hữu cơ
tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

