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Các thành viên của CLB Nam giới Tiên phong trong phòng ngừa BLPNTEG 

Giới thiệu 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Chương trình Đối tác Phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (P4P) là một chương trình phối hợp 

nhằm ngăn ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (BLPNTEG) tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. 

Chương trình được hỗ trợ bởi UNDP, UNFPA, UN Women và UNV với sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Ngoại giao 

và Thương mại của Chính phủ Australia. Giai đoạn II của Chương trình P4P (2014-2017) bao gồm các dự 

án được thực hiện Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Papua New Guinea và Việt Nam.  

Mặc dù ngày càng có nhiều các sáng kiến nhằm đáp ứng nhu cầu của nạn nhân BLPNTEG  ở khu vực Châu 

Á-Thái Bình Dương nhưng hiện nay chưa có nhiều hương trình phòng chống bạo lực nhấn mạnh đến cách 

thức làm việc với nam giới và trẻ em trai nhằm thay đổi các chuẩn mực xã hội và giải quyết các hành vi 

nam tính mang tính bạo lực, tiêu cực và có hại. Ngoài ra, tài liệu về các chương trình phòng chống bạo lực 

này hiện cũng đang bị thiếu.  

Dự án Câu lạc bộ Nam giới Tiên phong được thực hiện tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam từ tháng 8/2015 

tới tháng 11/2016. Báo cáo kinh nghiệm thực tiễn này được thực hiện bởi Phan An, Tình nguyện viên Liên 

Hợp Quốc của Chương trình P4P làm việc trực tiếp tại địa bàn dự án, cùng với sự đóng góp của Cơ Quan 

của LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women Việt Nam), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 

thành phố và Chương trình P4P. Ấn phẩm này được biên soạn dành cho các tổ chức của Chính phủ, các tổ 

chức dân sự và LHQ nhằm hỗ trợ thực hiện các chương trình phòng ngừa ban đầu.   

 

 

 

Thông tin dự án 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, với sự hỗ trợ của Chương trình P4P đã xây dựng bốn 

CLB Nam giới Tiên phong trong phòng ngừa BLPNTEG tại 2 quận,huyện của Đà Nẵng trong giai đoạn hơn 

15 tháng. Dự án đã làm việc với nam giới ở độ tuổi trung niên và thanh niên nhằm xây dựng thái độ bình 

đẳng giới, hình thành các kĩ năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, biến đổi những hành vi nam tính 
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có hại và thu hút nam giới trở thành những người tiên phong trong việc phòng chống bạo lực tại cộng 

đồng của họ. Các hoạt động này được thực hiện thông qua việc xây dựng năng lực cho các hướng dẫn 

viên địa phương, tổ chức các hội thảo học tập có sự tham gia với đối tượng là nam giới trong suốt thời 

gian dự án, và đồng thời thúc đẩy sự tự nguyện nhằm duy trì các kết quả của dự án. 

Trong giai đoạn đầu của dự án, các hướng dẫn viên, những tình nguyện viên trẻ tuổi và Hội LHPN Thành 

phố Đà Nẵng đã điều chỉnh cuốn tài liệu hướng dẫn cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Bộ tài liệu 

được sử dụng như một cuốn cẩm nang hướng dẫn cho các hướng dẫn viên, những người đã được đào 

tạo thông qua các khóa học nâng cao về việc tổ chức các buổi sinh hoạt phòng ngừa bạo lực ban đầu có 

sự tham gia.  

Các hướng dẫn viên đã làm việc với 120 tham dự viên là nam giới (tuổi từ 18 – 60) trong 16 buổi sinh hoạt 

học tâp có sự tham gia. Những tham dự viên này được Hội LHPN Thành phố Đà Nẵng lựa chọn dựa trên 

tần suất và sự nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tại địa phương của họ. Các tham dự viên được chia 

thành 4 CLB Nam giới Tiên phong. Hầu hết họ là những trưởng thôn và một số thành viên trẻ là các sinh 

viên và những chuyên gia trẻ tuổi.   

Tính tự nguyện là yếu tố cơ bản của dự án. Điều này đã giúp cho những nam giới tiên phong chủ động 

trong việc chuyển tải các vấn đề của phòng chống BLPNTEG trong cộng đồng của mình thông qua việc vận 

động và tổ chức các hoạt động tại cộng đồng. Người tham gia lên kế hoạch và thực hiện nhiều hoạt động 

khác nhau như: tổ chức các giải thi đấu bóng đá mini, các buổi chiếu phim, đêm thi đố vui tại cộng đồng 

và các bài tập đóng vai. Một tình nguyện viên (TNV) của LHQ là cán bộ điều phối dự án (ĐPDA) chịu trách 

nhiệm giám sát toàn bộ các hoạt động này. 

Chương trình can thiệp này đã bổ trợ cho một chương trình đang được thực hiện tại thời điểm đó về 

phòng chống BLPNTEG của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng – một chương trình đã thu hút sự tham gia tích 

cực của các bậc phụ huynh và các nhà hoạt động cộng đồng với sự hỗ trợ của UN Women và Hội LHPN 

thành phố Đà Nẵng. Dự án thí điểm CLB Nam giới Tiên phong được thực hiện nhằm khảo nghiệm giá trị 

gia tăng với sự tham gia của nam giới làm mô hình tích cực trong phòng ngừa BLPNTEG tại cộng đồng.  

Thành công chính 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Dự án CLB Nam giới Tiên phong đã đạt được một số thành công quan trọng như sau:   

• Nâng cao kiến thức và hiểu biết của các thành viên CLB về các hành vi nam tính tích cực, bình 

đẳng giới và phòng chống BLPNTEG cũng như việc họ sẵn sàng chia sẻ những điều đã học hỏi 

được với cộng đồng.  

• Mặc dù phương pháp học tập có sự tham gia là một thách thức đối với các thành viên của CLB 

trong giai đoạn đầu của dự án nhưng đến cuối dự án, phương pháp này đã được đánh giá rất 

cao.   

• Tính tự nguyện là một nguồn lực cơ bản của sự phát triển cá nhân, của cộng đồng và là đặc 

điểm chung trong suốt dự án. Các TNV đã sử dụng các phương pháp sáng tạo như huy động 

nguồn lực và đóng góp của cộng đồng trong việc thực hiện các sự kiện đồng thời đảm bảo tính 

bền vững của các can thiệp với một nguồn ngân sách hạn chế.  
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• Dự án cũng đã xây dựng được thái độ về trách nhiệm giải trình và tính cam kết giữa các TNV bởi 

họ đã có thể lên kế hoạch cho các hoạt động của các buổi sinh hoạt CLB như hoạt động khởi động, 

phá băng và hướng dẫn thảo luận nhóm.  

• Việc tự tiến hành một số hoạt động trong buổi sinh hoạt CLB của các thành viên cũng là một 

động lực để các thành viên của CLB tham gia hoạt động dự án thường xuyên. Phương pháp tiếp 

cận này cũng đồng thời củng cố được bản chất không phân cấp và có sự tham gia của các buổi 

sinh hoạt – nguyên tắc cơ bản của việc tăng quyền và bình đẳng mà dự án khuyến khích.  

  

TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN 

Đã có sự tham gia dự án CLB Nam giới Tiên phong của các bên liên quan ở các cấp.   

• Dựa trên những kinh nghiệm và tài liệu hướng dẫn của dự án, Hội LHPN Thành phố Đà Nẵng có 
kế hoạch mở rộng các CLB Nam giới Tiên phong sang các địa bàn khác.  

 

• Hội Nông dân Thành phố Đà Nẵng đang trong quá trình thảo luận với Hội LHPN Thành phố Đà 
Nẵng nhằm mở rộng mô hình này đối với các CLB nông dân hiện đang sinh hoạt trong thành phố. 
Điều này đã cung cấp bằng chứng cụ thể  nhằm tiếp tục vận động cho việc mở rộng mô hình 
tương tự đối với Hội Nông dân Việt Nam. 

 

• Hơn thế, một số tham dự viên đã thể hiện dự định tiếp tục vận động và chủ động chống lại 
BLPNTEG trong cộng đồng của mình. Xem thêm các câu chuyện của họ tại website của Chương 
trình P4P. 

 

 

 

 

“Từ khi tham dự CLB Nam giới Tiên phong, tôi 

đã hiểu biết hơn về sự bất bình đẳng giữa phụ 

nữ và nam giới. Tôi biết cách đối xử với các 

thành viên trong gia đình, bạn bè và đồng 

nghiệp của tôi với sự tôn trọng. Tôi đã chia sẻ 

những gì tôi đã học được từ câu lạc bộ với gia 

đình và bạn bè của tôi. Tôi thậm chí đã đưa ra 

lời đề nghị với cha tôi về cách đối xử với mẹ 

tôi cho tốt hơn.” (anh Phạm Văn Sỹ, 25 tuổi, 

xã Hòa Phong) 

http://www.partners4prevention.org/news/voices-male-advocates-viet-nam
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Bài học kinh nghiệm #1: Xác định các vai trò của dự án và thu hút sự tham 

gia của các bên liên quan trong giai đoạn đầu của dự án 
 

Nhân sự chính của dự án đóng vai trò quan trọng tới sự thành công của bất cứ một dự án nào. Trong dự 

án này, các vai trò đã được xác định rõ ràng và nhân sự của dự án đã được chọn lựa một cách kĩ lưỡng. 

Những hướng dẫn viên và các tham dự viên nằm ở tuyến đầu của dự án. Cán bộ điều phối và các tình 

nguyện viên trẻ tuổi đóng vai trò chính trong việc thực hiện dự án 

Các vai trò và trách nhiệm của điều phối viên, hướng dẫn viên, tình nguyện trẻ và tham dự viên được thể 

hiện như hình vẽ dưới đây:  

 

Thu hút sự tham gia của các bên liên quan cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện dự 

án. Hội LHPN Thành phố Đà Nẵng, cơ quan LHQ tại Việt Nam và Chương trình P4P chịu trách nhiệm về 

thực hiện dự án ở các cấp. Cán bộ điều phối dự án có văn phòng làm việc tại Hội LHPN Thành phố Đà 

Nẵng trực tiếp báo cáo cho UN Women Việt Nam, đảm bảo sự phối hợp tích cực và điều phối giữa UN 

Women, P4P và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng.  Dự án cũng đã thu hút sự tham gia của các bên liên quan 

quan trọng khác như UBND xã, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên. Đoàn Thanh niên đóng một vai trò 

quan trọng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án thông qua việc hỗ trợ các hướng dẫn 

viên thu hút sự tham gia của các thành viên CLB và tiến hành các trò chơi khởi động trong các hội thảo 

tập huấn. 
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• Cần hiểu rõ vai trò của các đối tác bao gồm chức năng, các hệ thống tổ chức, năng lực, kinh 

nghiệm, nhu cầu và mong đợi càng nhiều càng tốt.  

• Các mối quan hệ tốt đẹp được duy trì thông qua việc giao tiếp thường xuyên. 

• Đảm bảo rằng mỗi đối tác đều về vai trò và tầm quan trọng của họ trong việc thực hiện dự án.  

Bài học kinh nghiệm #2: Thu hút thành viên CLB thông qua phương pháp 

học tập có sự tham gia 
 

Hoạt động can thiệp của CLB Nam giới Tiên phong đã sử dụng phương pháp học tập có sự tham gia, một 

phương pháp đã được ghi nhận như một cách tiếp cận hiệu quả trong các chương trình phòng chống bạo 

lực khác.1Có hai yếu tố chính giải thích cho việc thu hút thành công sự tham gia của các thành viên vào 

CLB. Trước tiên, cán bộ điều phối dự án đã làm việc rất chặt chẽ với những hướng dẫn viên và thành viên 

của CLB. Sự tham gia đã được ghi nhận bởi người đứng đầu CLB và cán bộ điều phối dự án. Những rào 

cản khi tham gia của các thành viên CLB được tìm hiểu và giải quyết nhằm khuyến khích và duy trì sự tham 

dự của họ vào các hoạt động này. Thứ hai, các buổi sinh hoạt học tập có sự tham gia đã tạo ra một không 

gian mà ở đó nam giới được khuyến khích để chia sẻ cởi mở về các vấn đề của BLPNTEG, trao đổi những 

giải pháp và thúc đẩy nhau tiếp tục tham dự các buổi sinh hoạt CLB của dự án.  

                                                           
1 Xem các ví dụ của SASA! http://raisingvoices.org/sasa/; Những bước tiến quan trọng 
http://steppingstonesfeedback.org/; và bộ công cụ trường học tốt http://raisingvoices.org/good-school/ 

Chương trình P4P

•Hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình 
điều chỉnh và hiệu đính cuốn 
tài liệu hướng dẫn điều hành 
CLB

•Tổ chức các hội thảo tập huấn 
dành cho các hướng dẫn/điều 
hành viên 

•Tham gia vào việc giám sát và 
đánh giá dự án

•Hỗ trợ về mặt tài chính và điều 
chỉnh tài liệu hướng dấn, thực 
hiện, giám sát và đánh giá hoạt 
động can thiệp. 

Văn phòng quốc gia UN 
WOMEN tại Việt Nam

•Hỗ trợ kĩ thuật trong việc điều 
chỉnh tài liệu hướng dẫn điều 
hành CLB

•Tham gia vào việc giám sát và 
đánh giá dự án 

•Duy trì liên lạc thường xuyên 
với điều phối viên của dự án và 
Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

•Hỗ trợ tài chính cho việc thực 
hiện các hoạt động can thiệp 

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

•Lập kế hoạch và kí kết Thư 
thỏa thuận cũng như kí các 
điều chỉnh thỏa thuận với UN 
Women.

•Chuẩn bị các đề xuất hoạt 
động dựa trên các thông tin 
đầu vào từ UN Women và P4P.

•Quản lý và thực hiện toàn bộ 
các hoạt động dự án 

•Tham gia giám sát và đánh giá 
dự án

•Quản lý về mặt tài chính của 
dự án và thực hiện báo cáo tài 
chính cho UN Women

•Duy trì liên lạc thường xuyên 
với các bên liên quan và chính 
quyền địa phương ở cấp huyện 
và xã

•Quản lý và giám sát cán bộ 
điều phối dự án

http://raisingvoices.org/sasa/
http://steppingstonesfeedback.org/
http://raisingvoices.org/good-school/
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Những thay đổi về mặt cá nhân đã được ghi chép trong các câu chuyện của các thành viên tham gia. Rất 

nhiều thành viên tham dự thường xuyên hơn các hoạt động của dự án, thể hiện sự cam kết và mối quan 

tâm ngày càng tăng đối với dự án. Các thành viên cũng đã có những trải nghiệm về việc thay đổi nhận 

thức, thái độ và hành vi liên quan tới BLPNTEG. Rất nhiều người trong số họ đã báo cáo họ đã sử dụng 

nhiều hành vi mang tính tôn trọng và bình đẳng hơn khi họ tham gia với phụ nữ, đặc biệt là với vợ của 

mình. Hơn thế nữa, các thành viên của CLB cho rằng họ quan tâm hơn tới quan điểm và suy nghĩ của người 

vợ, chia sẻ việc nhà nhiều hơn và có thái độ bình đẳng hơn với phụ nữ nói chung. Ví dụ như, một thành 

viên của CLB Nam giới Tiên phong đã chia sẻ rằng mối quan hệ của anh với người vợ của mình đã được 

cải thiện và anh đã có thể chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với gia đình và hàng xóm. Cũng theo thành viên 

này, nếu như trước kia phụ nữ trong cộng đồng của anh không khuyến khích nam giới tham gia dự án thì 

nay họ đã có thái độ thay đổi tích cực hơn.  

, 

 

 

Khuyến nghị:Duy trì sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong toàn bộ các hoạt động dự án  

• Đảm bảo các hoạt động của CLB Nam giới Tiên phong luôn thú vị và hấp dẫn  

• Khi lên kế hoạch các buổi sinh hoạt CLB cần chú ý tới các phong tục địa phương nhằm đảm bảo 

tính khả thi, cũng như xem xét các mùa vụ nông nghiệp và các sự kiện văn hóa tại địa bàn dự án 

– những vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của dự án. 

• Kiên nhẫn: Thời gian đầu của dự án, những người tham dự vốn đã quen với việc học và nghe thụ 

động nên việc khuyến khích họ trở nên chủ động và tích cực tham gia các hoạt động là một thách 

thức.  

• Nhận thức được những thách thức khi tham dự: Tham dự viên đưa ra các lý do liên quan tới trách 

nhiệm công việc và gia đình, hay đơn giản hơn là những lý do liên quan tới bệnh tật hoặc sức khỏe 

để giải thích cho việc không tham gia các hoạt động CLB.  

• Tính thích nghi với hoàn cảnh: Dự án cũng đã gặp những khó khăn trong việc thu hút và duy trì 

được sự tham gia của các TNV trẻ tuổi. Đã có 8 nam thanh niên được lựa chọn lúc đầu và được 

“Rất nhiều nam giới kể cả những người có 

trình độ cao thường phản đối gay gắt việc đàn 

ông làm việc nhà, ví dụ như đi chợ, nấu nướng 

và giặt giũ, v.v… Sau khi tham gia CLB Nam 

giới Tiên phong, tôi đã chia sẻ công việc nội 

trợ với vợ của mình trong khi trước đó tôi để 

cho vợ mình làm nhiều hơn. Tôi cũng kiểm 

soát và hạn chế sự tức giận của mình. Trước 

kia tôi thường la hét và tức giận khi vợ tôi làm 

điều gì mà tôi không đồng ý […] Tôi luôn luôn 

tự nhắc nhở  bản thân minh phải trở thành 

tấm gương cho các con trai tôi noi theo.” (ông 

Trương Văn Khang, , 62 tuổi Hòa Cường Bắc) 
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đào tạo để hỗ trợ các hướng dẫn viên nhưng một nửa trong số đó đã không duy trì được cam kết 

của mình do nhiều lý do khác nhau.  

 

Bài học kinh nghiệm#3: Đảm bảo tính phù hợp của các tài liệu và nội dung 

của dự án đối với người tham gia dự án.  
 

Các buổi sinh hoạt CLB đã sử dụng cuốn cẩm nang dành cho hướng dẫn viên CLB. Nội dung của cuốn tài 

liệu được rút ra từ Cộng đồng học tập khu vực dành cho các nước Đông Nam Á “Chuyển đổi các hành vi 

nam tính về phía công bằng giới”2cũng như từ các chương trình phòng ngừa BLPNTEG khác.3Các module 

trong cuốn cẩm nang bao gồm một loạt các chủ đề như bình đẳng giới, giải quyết xung đột, bạo lực chống 

lại PNTEG, quyền và sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản.4Một trong những trở ngại lớn nhất đối với 

cuốn tài liệu hướng dẫn đó chính là phải đảm bảo làm sao nội dung phù hợp với bối cảnh của địa phương. 

Cán bộ điều phối dự án, các hướng dẫn viên, UN Women Việt Nam và tư vấn quốc gia đã dành nhiều thời 

gian và công sức để đánh giá, xem xét và điều chỉnh lại cuốn tài liệu theo đúng bối cảnh của Việt Nam. Các 

bên đã làm việc chặt chẽ với nhau nhằm giúp cho các nội dung về mặt kĩ thuật trở nên dễ hiểu hơn đối 

với những điều hành viên địa phương mà trong số đó có những người có trình độ học vấn thấp. 

Khuyến nghị: Phát triển cuốn cẩm nang dành cho hướng dẫn viên CLB 

• Cuốn tài liệu bao gồm các đồ họa hấp dẫn và sinh động hơn. 

• Đảm bảo rằng việc dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt chính xác và phù hợp với ngôn ngữ của 

địa phương.  

 

Bài học kinh nghiệm #4: Chú trọng vào việc xây dựng năng lực liên tục cho 

các hướng dẫn viên CLB địa phương.  
 

Việc nâng cao năng lực cho các điều hành viên địa phương là một trong những cấu phần quan trọng của 

dự án. Do vậy, đó cũng là một thách thức lớn nhất. Buổi sinh hoạt khởi điểm đào tạo điều hành viên đã 

chưa trang bị một cách đầy đủ và cũng chưa xây dựng được sự tự tin của những điều hành viên này khi 

họ đứng ra điều hành một cách độc lập các buổi sinh hoạt CLB. Điều hành viên của các CLB đã gặp phải 

rất nhiều khó khăn với các buổi sinh hoạt có sử dụng phương pháp có sự tham gia bởi họ đã quen với 

phong cách dạy học mô phạm. Để giải quyết những thách thức này, cán bộ điều phối dự án đã thường 

                                                           
2Tumursukh, U., Chanthavysouk, K., Uysingco, P., Hernandez L., Hasyim, N., Muttaqin, F., Trang, Q.T.T., Sananikone, S., Nakagawa, K., Greig, A., 
and Pawar, A. (2013) Chuyển đổi nam tính sang công bằng giới. Được biên soạn bởi chương trình P4P Cộng đồng học tập khu vực dành cho các 
nước khu vực Đông Nam Á, http://www.partners4prevention.org/resource/regional-curriculum-transforming-masculinities-towards-gender-
justice 
3Gevers, A., Jama-Shai, N., & Jewkes, R. (2014). Skhokho Hỗ trợ thành công cho các gia đình. Pretoria, South Africa: South African Medical 

Research Council, Jewkes, R., Nduna, M., & Jama, N. (2010). Ấn bản thứ 3 của Nam phi về các bước tiến quan trọng:Tài liệu Hướng dẫn tập huấn 

về giao tiếp các vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục và các kĩ năng liên quan. Pretoria, South Africa: South African Medical Research Council, 

Michau, L., Hundle, A., Chevannes, C., Sekitoleko, D.E., McMullen, K., Moreaux, M., & Sauve, S. (2008). The SASA! Activist Kit for Prevention 

Violence against Women and HIV. Kampala, Uganda: Raising Voices 
4 Xemhttp://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls-0 

http://www.partners4prevention.org/resource/regional-curriculum-transforming-masculinities-towards-gender-justice
http://www.partners4prevention.org/resource/regional-curriculum-transforming-masculinities-towards-gender-justice
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls-0
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xuyên tổ chức các buổi gặp mặt nhằm hỗ trợ kịp thời các điều hành viên. UN Women và P4P cũng đã 

thường xuyên tổ chức các hội thảo nhằm nâng cao năng lực giúp các hướng dẫn viên cải thiện các kĩ năng 

điều hành và nâng cao nhận thức về vấn đề BLPNTEG.   

Với sự hỗ trợ liên tục, các hướng dẫn viên đã thấy được tính hiệu quả và cảm thấy hứng thú hơn với các 

cuộc họp có sự tham gia. Điều này đã cho thấy sự cần thiết phải nâng cao nhận thức và hỗ trợ một cách 

thường xuyên cho các quản lý dự án, giám sát viên và hướng dẫn viên của các CLB nhằm thúc đẩy sự đồng 

thuận và đảm bảo rằng họ có các kĩ năng để có thể áp dụng các phương pháp này. 

 

Khuyến nghị: Tiếp tục nâng cao năng lực cho các hướng dẫn viên CLB 

• Cùng với việc quản lý chất lượng các hoạt động dự án, việc tiếp tục hỗ trợ và đào tạo cho các 

hướng dẫn viên CLB là điều cần thiết nhằm đảm bảo rằng các buổi sinh hoạt CLB thu hút sự tham 

gia và có hiệu quả.   

• Nhằm thu hút sự tham gia của các hướng dẫn viên CLB, những mong đợi và sự cam kết về mặt 

thời gian trong tất cả các hoạt động của dự án nên được thể hiện rõ ràng hơn. Báo cáo cũng 

khuyến nghị việc cần thiết phải đào tạo nhiều hướng dẫn viên CLB trong giai đoạn đầu của dự án 

hơn nữa nhằm khắc phục được tình trạng thiếu hụt hướng dẫn viên CLB về sau. 

• Các hướng dẫn viên CLB nên được lựa chọn dựa trên những kinh nghiệm điều hành nhóm mà họ 

có trước đó (ví dụ như đưa ra các bài trình bày và phản hồi, lắng nghe tích cực đối với thành viên 

CLB), nhiệt tình, có đam mê và có cam kết rõ ràng đối với dự án. 

• Các điều hành viên CLB thường quen với phong cách học truyền thống và mô phạm, một phương 

pháp trái ngược với các phương pháp học có sự tham gia. Do vậy, cần dành thời gian nhằm tạo 

điều kiện cho các điều hành viên được học qua trải nghiệm và phương pháp mô hình hóa vai trò 

để xây dựng kĩ năng cho các buổi sinh hoạt học tập có sự tham gia, một phương pháp cơ bản 

nhằm ngăn ngừa ban đầu đối với BLPNTEG.  

Bài học kinh nghiệm #5: Thúc đẩy tính tự nguyện nhằm củng cố và duy trì 

kết quả 
 

Dự án CLB Nam giới Tiên phong đã đem đến những bài học kinh nghiệm trong việc huy động và thu hút 

sự tham gia của nam giới như những TNV thông qua các sáng kiến dựa vào cộng đồng. Những TNV này đã 

tổ chức một số sự kiện dựa vào cộng đồng nhằm thúc đẩy việc phòng chống BLPNTEG, sử dụng các vai 

diễn, câu đố và câu đố ô chữ, các hình vẽ, video clips và tranh áp phích. Các sự kiện tình nguyện đã thu 

hút sự tham gia của cộng đồng và những người nam giới tiên phong đã giúp nâng cao nhận thức và hiểu 

biết của những người tham dự các sự kiện về vấn đề BLPNTEG.  

Cán bộ điều phối dự án đã huy động các TNV, thông tin cho họ về các hoạt động của dự án và làm thế nào 

để các thành viên trong cộng đồng có thể cùng tham gia chương trình phòng ngừa BLPNTEG thông qua 

các hoạt động tình nguyện. Điều phối viên dự án cũng đã hỗ trợ các TNV thông qua việc tham dự các sự 

kiện tình nguyện đồng thời hỗ trợ kịp thời khi họ có bất cứ khó khăn hay thách thức nào trong quá trình 

tổ chức các sự kiện. Kinh nghiệm về tình nguyện trong dự án thí điểm tại thành phố Đà Nẵng đã được chia 

sẻ với Sở LĐTBXH ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Yên Bái.  
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Hoạt động tình nguyện ở địa phương được tổ chức bởi CLB Nam giới Tiên phong 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị: Thúc đẩy tính tự nguyện nhằm củng cố và duy trì các kết quả của dự án 

• Đưa ra những mong đợi, hướng dẫn và mục đích rõ ràng nhằm cung cấp cho các TNV những công 

cụ cần thiết để đạt được thành công và thúc đẩy sự hỗ trợ cộng đồng của họ.  

• Hợp tác làm việc với các TNV trong việc phát triển và xây dựng kế hoạch mang tính khả thi và bền 

vững khi thực hiện các hoạt động, cuộc họp và dự án.   

• Tổ chức các cuộc họp thường xuyên nhằm hỗ trợ cho các TNV cũng như công nhận và chúc mừng 

cho sự thành công của họ. Thúc đẩy các TNV bằng việc khuyến khích tính tự nguyện như một 

phương pháp nhằm giúp cho mỗi cá nhân trở nên lớn mạnh đồng thời hỗ trợ cho cộng đồng của 

chính họ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách trao giấy chứng nhận khi dự án hoàn thành 

và như vậy cũng sẽ khuyến khích được sự tham gia ổn định của các thành viên.    

• Chia sẻ thông tin về sự đóng góp của các TNV với lãnh đạo địa phương, chính quyền địa phương 

và các bên có liên quan. 

 



 
 

10 
 

 

Bài học kinh nghiệm#6: Chia sẻ các kết quả của dự án thông qua các hoạt 

động truyền thông và vận động để đạt được tác động rộng lớn hơn 
 

Dự án CLB Nam giới Tiên phong đã được hỗ trợ thông qua các hoạt động tuyên truyền và vận động nhằm 

nâng cao nhận thức và thúc đẩy phòng ngừa BLPNTEG. Các hoạt động truyền thông được phối hợp thực 

hiện bởi Chương trình P4P và tiến hành tại Việt Nam bởi điều phối viên dự án tại Đà Nẵng. Dự án đã sử 

dụng các phương tiện khác nhau để thúc đẩy các hoạt động và thành tựu của dự án bao gồm phương tiện 

truyền thông địa phương, phỏng vấn truyền hình và báo chí cũng như các phương tiện truyền thông xã 

hội (ví dụ như trang Facebook của CLB Nam giới Tiên phong ).  

Các cuộc phỏng vấn truyền hình và báo chí đã tạo cơ hội quan trọng để chia sẻ thông tin về dự án và các 

tổ chức có liên quan. Điều phối viên dự án cũng đã thu thập những câu chuyện về sự thay đổi nhằm làm 

nổi bật những thay đổi do dự án đem lại đối với từng cá nhân. Có hai cách chính mà các câu chuyện về 

thay đổi đã được thu thập. Đầu tiên là bằng cách tiến hành các cuộc phỏng vấn trực tiếp với người tham 

gia. Cách thứ hai là thông qua sự quan sát của thành viên trong các buổi sinh hoạt và thu thập những câu 

chuyện về sự thay đổi. 

Khuyến nghị: Tăng cường truyền thông về các kết quả và tác động tích cực của dự án 

• Dự án CLB Nam giới Tiên phong đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ghi lại các câu chuyện 

thay đổi cá nhân từ những người điều hành CLB và những người tham gia. 

• Khi tiến hành thu thập các câu chuyện về sự thay đổi và ảnh chụp các thành viên CLB, cần phải có 

sự đồng thuận rõ ràng và thông tin cần được ghi chép lại. 

• Nội dung và các thông điệp trong các tài liệu truyền thông cần được chuẩn bị cẩn thận. Đối với 

việc phỏng vấn qua truyền hình và báo chí cũng cần thiết phải chuẩn bị để đưa ra các thông điệp 

trong thời gian phỏng vấn.   

• Thông tin cần được truyền tải phù hợp với các nhóm người dùng tin khác nhau.  

• Các bằng chứng cụ thể và số liệu được sử dung trong các tài liệu tuyên truyền và các cuộc phỏng 

vấn cần được lấy từ dự án. 

Thông tin về dự án thường được xuất bản vào những dịp đặc biệt như ngày Quốc tế về xóa bỏ Bạo lực đối 

với Phụ nữ, ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày Gia đình Việt Nam. Do vậy, cần phải nghiên cứu lịch sử và các 

thông điệp chính của những dịp đặc biệt này nhằm tạo ra sự liên kết với hoạt động tuyên truyền của dự 

án.  

 

https://www.facebook.com/groups/857256154390165/?ref=bookmarks
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Bài học kinh nghiệm#7: Việc giám sát, đánh giá và học hỏi thường xuyên 

và chặt chẽ là điều cần thiết nhằm giải quyết những thách thức và thích 

ứng được khi cần thiết, đồng thời đảm bảo việc thực hiện dự án được 

thuận lợi  
 

Dự án được giám sát một cách thường xuyên bởi Cán bộ điều phối dự án, các điều hành viên của Hội LHPN 

Thành phố Đà Nẵng. Các hoạt động giám sát được tiến hành 1 đến 2 lần một tháng. Kết quả giám sát đã 

được chia sẻ và báo cáo trong các cuộc họp định kì với các hướng dẫn viên, ban chủ nhiệm CLB, ban quản 

lý dự án tại Hội LHPN và cán bộ điều phối dự án. Các kết quả này cũng thường xuyên được thảo luận với 

UN Women Việt Nam và Chương trình P4P nhằm tìm ra những giải pháp cho các vấn đề của dự án.  

 

 

Khuyến nghị: Giám sát thường xuyên và chặt chẽ cho thấy trách nhiệm giải trình và bằng chứng 

đồng thời tạo điều kiện cho việc chia sẻ kiến thức 

• Việc tổ chức các chuyến thăm gia đình và nói chuyện với các thành viên của CLB về lý do họ không 

tham dự sinh hoạt CLB thường xuyên là một việc khó khăn do sự ràng buộc công việc và địa điểm 

nhà của các thành viên này. Trong những trường hợp này, điều phối viên dự án đã phải rất linh 

hoạt và đảm bảo rằng các cuộc họp phù hợp với điều kiện của các thành viên.   

• Các cuộc phỏng vấn với thành viên của CLB về các câu chuyện về sự thay đổi cần phải thực hiện 

ngoài thời gian làm việc và thời gian dành cho gia đình của họ.   

• Một hệ thống giám sát chặt chẽ nên được xây dựng. Kế hoạch giám sát phải được thảo luận và có 

sự đồng thuận bởi tất cả các bên liên quan ngay từ thời điểm bắt đầu dự án.  

PHẢN HỒI CÁ NHÂN-  Cán bộ điều phối dự án 

“Kinh nghiệm đã giúp tôi hiểu rằng cần phải có nỗ lực lớn để thúc đẩy, 

kết nối và phát triển sự tự nguyện giữa các TNV, hướng dẫn viên và các 

thành viên của CLB với hi vọng rằng sự tự nguyện đảm bảo rằng sự thay 

đổi và các giá trị của các hoạt động dự án này tồn tại lâu dài trong cộng 

đồng.  

Trước khi bắt đầu thực hiện dự án, tôi mong muốn có sự hiểu biết sâu 

sắc hơn về việc làm thế nào để kết nối với nam giới trong việc chấm dứt 

BLPNTEG. Tôi cũng muốn có một sự hiểu biết toàn diện hơn về hệ thống 

LHQ.  

Dự án can thiệp này cho phép tôi học hỏi về các cách thức mà tôi có thể thúc đẩy sự thay đổi trong cộng 

đồng thông qua hoạt động tình nguyện và khuyến khích mọi người hành động góp phần chấm dứt 

BLPNTEG. Tôi cũng đã có cơ hội học hỏi nhiều hơn về chủ đề phòng chống BLPNTEG, các hành vi nam 

tính lành mạnh và thái độ giới, những điều đã giúp tôi hình thành khát vọng nghề nghiệp trong tương 

lai của bản thân.”  
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LIÊN HỆ 

 

• Kế hoạch giám sát nên phác thảo trước những vấn đề nào cần được giám sát, các quy trình có liên 

quan, tính thường xuyên và trách nhiệm của các bên liên quan khi tiến hành giám sát dự án.  

• Các kế hoạch giám sát nên được điều chỉnh theo thời gian nhằm phản ánh tình hình hiện tại của 

dự án dựa trên sự quan sát và đánh giá.  

• Các công cụ giám sát phải phù hợp với các điều kiện và nguồn lực của dự án cũng như năng lực 

của cơ quan thực hiện dự án. 

 

Các thông tin tham khảo 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Để biết thêm thông tin, tham khảo các nguồn sau: 

• Tài liệu hướng dẫn sinh hoạt CLB Nam giới Tiên phong 

• Phiên bản tiếng Anh và Phiên bản tiếng Việt của các videos về CLB Nam giới Tiên phong 

• Website của Chương trình P4P 

• Website của UN Women Việt Nam 

 

 

 

 

  

 

 

 

Chương trình trình Đối tác Phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (P4P): Chương trình 
được thực hiện trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương với sự hỗ trợ của UNDP, UNFPA, UN 
Women & UNV 
 
1st Floor, UN Service Building 
Rajadamnern Nok Avenue, 
Bangkok 10200 Thailand 

 
www.partners4prevention.org  
www.facebook.com/Partners4Prevention 
@PreventVAWG 
 

http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls-0
https://www.youtube.com/watch?v=Uc3k71SjSsc
https://www.youtube.com/watch?v=5kdRWYaSQFA
http://www.partners4prevention.org/
http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/vietnam
http://www.partners4prevention.org/
http://www.facebook.com/Partners4Prevention

