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Quỹ Ford Việt Nam



Quỹ Ford là nguồn hỗ trợ cho các cá nhân
và tổ chức sáng tạo trên khắp thế giới.
Mục đích của chúng tôi là:

• Tăng cường các giá trị dân chủ
• Giảm nghèo đói và bất công
• Phát triển hợp tác quốc tế và
• Thúc đẩy thành tựu của con người

Những mục đích này luôn là trọng tâm của sứ mệnh
của chúng tôi trong suốt hơn một nửa thế kỷ qua.

Một thách thức căn bản mà mọi xã hội phải đối mặt là
làm sao tạo lập được những hệ thống chính trị, kinh
tế và xã hội có tác dụng thúc đẩy hoà bình, hạnh phúc
của con người và sự bền vững của môi trường mà
cuộc sống bị phụ thuộc.

Chúng tôi tin rằng cách thức tốt nhất để đáp ứng
thách thức này là khuyến khích các sáng kiến của
những người sống và làm việc gần nhất với những
vấn đề này; thúc đẩy sự hợp tác giữa các khu vực phi
lợi nhuận, chính phủ và doanh nghiệp; và đảm
bảo sự tham gia của nam giới và phụ nữ từ các cộng
đồng đa dạng và ở mọi thành phần của xã hội. Theo
kinh nghiệm của chúng tôi, các hoạt động như vậy có
tác dụng xây dựng hiểu biết chung, tăng cường tính
ưu tú, cho phép con người cải thiện cuộc sống và
củng cố sự cam kết của họ dành cho xã hội.

Quỹ Ford là một nguồn hỗ trợ cho các hoạt động này.
Chúng tôi làm việc chủ yếu thông qua việc thực hiện
các tài trợ hay những khoản cho vay có tác dụng xây
dựng kiến thức và tăng cường các tổ chức và các
mạng lưới. Vì các nguồn tài chính của chúng tôi là
khiêm tốn so với các nhu cầu của xã hội, chúng tôi
tập trung chủ yếu vào một số hữu hạn những vấn đề
và chiến lược chương trình nằm trong các mục tiêu
bao quát của chúng tôi.

Cược thành lập từ nguồn quà tặng và di vật mà Edsel
và Henry Ford để lại, Quỹ Ford là một tổ chức độc lập,
với hội đồng quản trị riêng, và hoàn toàn tách biệt
khỏi Công ty Ô tô Ford. Kể từ buổi khởi đầu đến nay,
Quỹ luôn là một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính
phủ. Các thành viên hội đồng quản trị của Quỹ đề ra
chính sách và uỷ quyền cho chủ tịch và các nhân viên
cấp cao trong hoạt động tài trợ và vận hành của quỹ.

Các cán bộ chương trình tại Mỹ, Châu Phi, Trung
Công, Châu Á, Châu Mỹ La-tinh và Nga khám phá các
cơ hội theo đuổi các mục đích của Quỹ, hình thành
nên các chiến lược và khuyến nghị các đề xuất tài trợ.



Quỹ Ford
Hơn 70 năm qua, Quỹ Ford đã hỗ trợ cho việc tìm kiếm các giải
pháp cho những vấn đề lâu dài của loài người. Với trụ sở chính
đặt tại thành phố New York, Quỹ có văn phòng tại 12 nước từ đó
Quỹ thực hiện tài trợ cho các cá nhân và tổ chức sáng tạo phục vụ
cho lợi ích công trên khắp thế giới.

Tại mỗi nước nơi chúng tôi hoạt động, các Cán bộ Chương
trình, qua tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các
tổ chức chính phủ và phi chính phủ và cộng đồng, phát triển các
sáng kiến đáp ứng các thách thức lâu dài của nước chủ nhà. Các
sáng kiến này thành hình và định hướng hoạt động tài trợ của Quỹ
hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, đào tạo, giáo dục, vận động và
các hoạt động can thiệp ở cộng đồng.

Nguồn thu nhập duy nhất của Quỹ Ford là từ các khoản tiền
đã được cho tặng. Quỹ không xin hoặc nhận sự đóng góp từ bất
cứ cá nhân, công ty hay chính phủ nào.
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Trên và bên phải: quỹ đã kết hợp
với các cộng đồng địa phương và
các cơ quan liên quan để bảo tồn
các truyền thống văn hoá và nghệ
thuật đa dạng của Việt Nam.

Hoạt động tài trợ của Quỹ Ford tại Việt Nam
Quỹ Ford bắt đầu thực hiện tài trợ ở Việt Nam từ đầu những năm 1990, và được cấp giấy phép
thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội vào tháng 10 năm 1996. Trong những năm này chúng
tôi đã phê duyệt hơn 625 tài trợ, với tổng số tiền là 84.5 triệu đô la, cho các tổ chức và cá nhân
ở Việt Nam, cũng như cho các cơ quan nước ngoài hoạt động vì lợi ích của Việt Nam. Chúng tôi
cũng có một số ít tài trợ ở Thái Lan. Trong năm 2007, hoạt động tài trợ ở Việt Nam tổng cộng
là 10 triệu đô la.

Chúng tôi thực hiện tài trợ trong sáu lĩnh vực: Tài chính Phát triển; Giáo dục và Học thuật;
Môi trường và Phát triển; Hợp tác Quốc tế; Truyền thông, Văn hoá và Nghệ thuật; và Tình dục
và Sức khoẻ Sinh sản.

Mỗi lĩnh vực Chương trình của chúng tôi đều được xây dựng với sự tham khảo ý kiến của
một loạt các tổ chức và cá nhân ở khắpViệt Nam. Các sáng kiến chương trình hiện tại hỗ trợ
những người Việt Nam sáng tạo kiến thức mới, mở rộng năng lực thể chế, và thử nghiệm những
giải pháp triển vọng nhất để giải quyết những nhu cầu cấp bách về kinh tế xã hội. Với khả năng
tiếp cận toàn cầu của mình, chúng tôi còn có thể kết nối các cơ quan nhận tài trợ của Việt Nam
với những nhà tư tưởng và sáng tạo đương đại hay nhất trên thế giới.

Quỹ cũng khuyến khích sự công bằng về các cơ hội. Zể duy trì đuợc mục đích này, chúng
tôi làm việc chặt chẽ với các cơ quan nhận tài trợ để đảm bảo sự tham gia của nam giới và phụ
nữ từ các cộng đồng đa dạng và ở tất cả các cấp trong xã hội.

Sáu chương trình hoạt động cơ bản của chúng tôi tại Việt Nam được miêu tả ở các trang
sau. Các chương trình này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ người dân, các tổ
chức và chính phủ Việt Nam xây dựng một tương lai vững mạnh, tốt đẹp và rực rỡ.



Các tài trợ ở Việt Nam tập trung vào
Tài chính Phát triển
Giáo dục và Học thuật
Môi trường và Phát triển
Hợp tác Quốc tế
Truyền thông, Văn hoá và Nghệ thuật và
Tình dục và Sức khỏe Sinh sản



Tài chính Phát triểnQUỸ FORD
TẠI VIỆT NAM
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Chúng tôi thúc đẩy cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của các nhóm người
thiệt thòi là các hộ gia đình có thu nhập thấp, người dân tộc thiểu số và những người sống
chung với HIV/AIDS. Rất nhiều trong số những người này không tiếp cận được với các dịch
vụ tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm và chuyển tiền, là những dịch vụ có thể làm tăng cơ hội
cho họ có thể kiếm được tiền và để dành được tiền. Chúng tôi tìm cách giải quyết những
hạn chế này bằng cách thúc đẩy để các nhà cung cấp dịch vụ tài chính như các ngân hàng,
các hợp tác xã tín dụng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng tiếp cận người dân rộng
hơn. Chúng tôi cũng hỗ trợ các tổ chức và mạng lưới chuyên ngành tài chính vi mô tăng
cường và chính thức hóa hoạt động của mình.

Chiến lược chủ yếu của chúng tôi bao gồm việc hỗ trợ những sản phẩm sáng tạo và
phương thức chuyển giao sản phẩm sáng tạo, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển kỹ năng, tăng
cường năng lực, và nghiên cứu. Một ví dụ là hỗ trợ cho Quỹ Trợ vốn tạo Việc làm cho
Người nghèo (CEP), một trong những cơ quan tài chính vi mô hàng đầu Việt Nam, giúp
cung cấp các khoản cho vay nhỏ với mục đích tạo thu nhập cho hơn 76.000 khách hàng,
bao gồm các đối tượng công nhân, các hộ kinh doanh và người nhập cư. Chúng tôi cũng
hỗ trợ cho mạng lưới Quỹ Tín dụng Nhân dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam, Nhóm công tác về Tài chính Vi mô Việt Nam, và một loạt các tổ chức
tài chính vi mô khác.

Các cơ quan nhận tài trợ của
Quỹ đang tạo điều kiện cho các
hộ gia đình nghèo tiếp cận dịch
vụ tài chính. Trái: Thợ thủ công
các làng nghề đang sử dụng hỗ
trợ của Quỹ để củng cố các
doanh nghiệp cộng đồng.
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Các cơ quan nhận tài trợ của
Quỹ đang nâng cao chất lượng
đào tạo tại các trường đại học
và cao đẳng, xây dựng các nguồn
lực tri thức và hỗ trợ nghiên cứu
về các ngành khoa học xã hội.

Giáo dục và Học thuậtQUỸ FORD
TẠI VIỆT NAM
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Trong khuôn khổ của sáng kiến Học thuật vì Tương lai, chúng tôi đang làm việc để mở rộng
các nguồn lực tri thức và xây dựng lại các ngành khoa học xã hội. Chúng tôi tiến hành việc
này thông qua bước tiếp cận có hệ thống đặt nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội trong
bối cảnh cải cách giáo dục rộng lớn hơn. Bằng việc kết hợp nghiên cứu, đi học dài hạn và
ngắn hạn ở nước ngoài và hỗ trợ việc biên soạn lại chương trình giảng dậy, chúng tôi đang
giúp củng cố các ngành khoa học xã hội, giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng đào tạo đồng thời
đề cập đến các vấn đề đương đại quan trọng.

Với sự hỗ trợ của chúng tôi, hơn 70 phụ nữ và nam giới đã có học vị cao học về khoa
học xã hội. Phần lớn các học giả trẻ này đã quay trở về Việt Nam nơi họ đang đóng góp cho
sự phát triển trong lĩnh vực của họ. Ví dụ, các giảng viên trẻ được đào tạo ở nước ngoài đang
cùng với các giảng viên lâu năm xây dựng các khoa nhân học tại các trường đại học khoa học
xã hội và nhân văn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm đề cập tới nhu cầu ngày càng tăng về ứng dụng nghiên cứu vào các vấn đề chính
sách công, chúng tôi đang hỗ trợ Zại học Kiến trúc Hà Nội cải tiến các chương trình đào tạo
và nghiên cứu của trường. Một tài trợ gần đây cho trường, kết nối với Trung tâm Nghiên cứu
Toàn cầu hóa của Zại học Tổng hợp Hawaii sẽ xây dựng một chương trình đào tạo có học vị
và một trung tâm nghiên cứu tập trung vào chính sách và quy hoạch đô thị.

Chúng tôi còn tham gia vào một sáng kiến toàn cầu để giúp các sinh viên thiệt thòi vào
học và thành công tại các trường giáo dục bậc cao. Các dự án đang được tiến hành tại một
trường đại học quốc gia và sáu trường đại học vùng ở Việt Nam đang hỗ trợ sinh viên nghèo,
người dân tộc và nữ sinh đang sống ở nông thôn và vùng sâu vùng xa qua việc tư vấn cho
sinh viên trước khi vào trường, mở các lớp luyện thi đại học, các lớp phụ đạo ở đại học và
hướng nghiệp.

Các tài trợ của chúng tôi đã hỗ trợ
nghiên cứu về các điều kiện sống
của dân nghèo di cư tại các thành
phố lớn của Việt Nam. Trái: Các cơ
quan nhận tài trợ trong Chương
trình Những nẻo đường đến Zại học
đang giúp thanh thiếu niên thiệt
thòi vào học các trường đại học.
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Môi trường và Phát triểnQUỸ FORD
TẠI VIỆT NAM
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Ở các cộng đồng lệ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên, Quỹ hỗ trợ các cơ hội
kiếm sống mang tính bền vững về môi trường. Chúng tôi hỗ trợ các cơ quan nhận tài trợ
làm việc nhằm nâng cao sự tham gia của các nhóm thiệt thòi vào các chuỗi giá trị kết nối
các cộng đồng nông thôn với các thị trường trong nước và quốc tế. Các dự án được tài trợ
gần đây đang hỗ trợ cho nông dân, thợ thủ công, thương nhân, các nhà sản xuất và phân
phối các ngành hàng chè, đường, thịt lợn, cà phê, hàng thủ công và lâm sản ngoài gỗ. Các
chiến lược của chúng tôi bao gồm việc hỗ trợ nâng cao chất lượng vật liệu đầu vào và chế
biến nông nghiệp; nâng cao sự bình đẳng trong các quan hệ thương mại, thúc đẩy việc xây
dựng và đăng ký thương hiệu; và khuyến khích các chính sách địa phương có lợi cho người
nghèo.

Các cơ quan nhận tài trợ bao gồm các công ty tư nhân, các tổ chức phi chính phủ
Việt Nam và quốc tế, các hợp tác xã, và các cơ quan chính phủ. Với sự hỗ trợ của Quỹ,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã thành lập Quỹ Tiên phong nhằm khuyến
khích sự sáng tạo trong kinh doanh cho người nghèo ở 12 tỉnh nông nghiệp. Các cơ quan
nhận tài trợ là các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Phát triển Quốc tế (IDE), tổ chức phát
triển của Hà Lan SNV, và Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Làng nghề Thủ công
truyền thống. Các sáng kiến tương lai sẽ bao gồm gia tăng hỗ trợ các tổ chức hoạt động
trong lĩnh vực tăng cường quyền sử dụng đất nông thôn và cải thiện việc đưa tin của báo
chí về các vấn đề nghèo đói và môi trường.

Các cơ quan nhận tài trợ của Quỹ
đang hỗ trợ việc phát triển bền
vững ở nông thôn. Trái: Các hộ
gia đình nông thôn vùng sâu vùng
xa vẫn phụ thuộc nhiều vào các
nguồn tài nguyên thiên nhiên.
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Các cơ quan nhận tài trợ của
Quỹ đang tập huấn cho các
chuyên viên về Quan hệ Quốc
tế và đa dạng hoá các mối
quan hệ với Hoa Kỳ.

Hợp tác Quốc tếQUỸ FORD
TẠI VIỆT NAM
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Chúng tôi tài trợ các hoạt động nhằm giúp Việt Nam tăng cường năng lực thể chế và đạt
được các mục tiêu quốc gia về tăng trưởng kinh tế công bằng và hợp tác trong khu vực và
quốc tế. Thông qua sáng kiến Zào tạo và Tiếp cận về Quan hệ Quốc Tế của chúng tôi, hai
nhóm hoạt động đáp ứng các ưu tiên mà các cơ quan hoạch định chính sách đối ngoại Việt
Nam đề ra: đó là đào tạo về quan hệ quốc tế và đa dạng hoá các mối quan hệ với Hoa Kỳ.

Ví dụ, từ năm 1994 đến 2005, sự hỗ trợ của chúng tôi đã giúp 1.355 chuyên viên về
chính sách đối ngoại của Việt Nam hoàn thành các khoá đào tạo ngắn hạn trong nước về các
chủ đề như ngoại giao đa phương, an ninh quốc tế, toàn cầu hoá và khu vực hoá, kinh tế và
chính sách thương mại và việc Việt Nam ra nhập WTO. Cũng trong khoảng thời gian này, gần
700 chuyên viên Việt Nam khác đã đi nước ngoài học ngoại ngữ và học cao học. Trong số
này có gần 100 người học Thạc sỹ và một số người học Tiến sỹ, một nửa số người đi học
này là phụ nữ.

Cuối những năm 1990, với sự trợ giúp của Quỹ, Học viện Quan hệ Quốc tế (IIR) đã mở
chương trình đào tạo bậc Thạc sỹ về Quan hệ Quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Gần đây, Quỹ
đã tài trợ cho Học viện Quan hệ Quốc tế (IIR) và hai Trường Zại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi và mở rộng các chương trình giảng dạy bậc
đại học về Quan hệ Quốc tế.

Tài trợ của Quỹ còn được sử dụng để xây dựng một hội các Tổ chức Phi chính phủ của
người Mỹ gốc Việt của Việt Nam. Hội này, với tên gọi là Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ
Mỹ gốc Việt (VA NGO Network), đang giúp đỡ các Tổ chức Phi chính phủ của người Mỹ gốc
Việt chọn một mô hình phát triển dài hơi hơn cho hoạt động của họ tại Việt Nam.

Sáng kiến đặc biệt của chúng tôi về Chất độc da cam/Dioxin được thành lập vào năm
2006 đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề di chứng đã tồn tại từ lâu
và những tác động hiện thời của dioxin có trong Chất độc Da cam, là chất hoá học diệt cỏ
được quân đội Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Zể biết thêm chi tiết, xin liên hệ với
Charles Bailey, Giám đốc chương trình, tại địa chỉ Ford-AOInitiative@fordfound.org.

Các đơn vị do quỹ tài trợ đang
giúp đỡ giải quyết các di chứng
của Chất độc Da cam. Bên trái:
Người Việt và người Mỹ gốc Việt
gặp nhau ở California để tiếp tục
thiết lập một mạng lưới tổ chức
phi chính phủ.
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Một môi trường nghệ thuật, văn hóa và truyền thông thịnh vượng là cần thiết đối với một xã
hội mạnh. Nằm trong sáng kiến Tạo Không gian Giao thoa và Biểu đạt Sáng tạo, các chương
trình tập trung vào xây dựng kiến thức trong lĩnh vực quản lý văn hoá nghệ thuật; tài liệu hoá
và bảo tồn các truyền thống văn hoá nghệ thuật đa dạng của Việt Nam; xây dựng lại ngành
công nghiệp sản xuất phim tài liệu và phim truyện và khuyến khích các nghệ sỹ phản ánh về
thế giới xung quanh họ.

Cuối những năm 1990, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu yêu cầu các cơ quan văn hoá nghệ
thuật phải dựa nhiều hơn vào khán giả để đảm bảo tài chính cho mình. Với lịch sử nghệ thuật
do nhà nước quản lý đã tồn tại từ lâu ở Việt Nam, ít người ở cả trong và ngoài bộ máy chính
phủ biết cách vượt qua được sự chuyển đổi này. Các tài trợ cho Zại học Văn hoá Hà Nội và
Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa đang giúp hỗ trợ sự chuyển đổi này thông
qua nghiên cứu, đào tạo và xây dựng thể chế.

Cùng lúc, thay đổi về tổ chức, chênh lệch giàu nghèo và khoảng cách giữa các thế hệ đã
khiến cho các cộng đồng khó gìn giữ được các truyền thống văn hoá của mình. Tài trợ thành
lập Quỹ Di sản Văn hoá Phi vật thể cũng như việc hỗ trợ cho các tổ chức như Bảo tàng Dân tộc
học Việt Nam đang giải quyết các vấn đề này thông qua các chương trình tài trợ nhỏ, triển lãm
văn hóa sống và video do cộng đồng biên tập.

Thay đổi về tổ chức và thay đổi giữa các thế hệ cũng ảnh hưởng tới các ngành công
nghiệp truyền thông của Việt Nam. Các cơ quan nhận tài trợ như Trung tâm Hỗ trợ và Phát
triển Tài năng điện ảnh trẻ, Ateliers Varan và khoa Văn của Zại học Quốc gia Việt Nam đang sử
dụng tiền tài trợ của chúng tôi để đào tạo các nhà làm phim và các nhà phê bình phim trẻ và
tạo cho họ không gian nghiên cứu và lập mạng lưới.

Nghệ thuật đương đại là một lĩnh vực đang nổi lên, nó giới thiệu các hình thức thể hiện
và tham gia của xã hội mới. Các cơ quan nhận tài trợ của Quỹ như tổ chức Mạng lưới Nghệ
thuật Châu Á (Arts Network Asia) đang khuyến khích các nghệ sỹ sáng tạo các loại hình nghệ
thuật và không gian nghệ thuật mới và xem công việc của họ như là phương tiện phản ảnh
gương mặt của xã hội.

Với sự hỗ trợ của Quỹ, các cộng
đồng người Dao ở Tây Bắc Việt
Nam đang đào tạo cho thanh thiếu
niên biết cách đọc chữ viết độc đáo
của mình. Trái: Các cơ quan nhận
tài trợ của Quỹ đang giúp hồi sinh
ngành công nghiệp điện ảnh.
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Các cơ quan nhận tài trợ của Quỹ
đang đảm bảo để những nhóm
người dễ bị tổn thương có thể
tiếp cận thông tin và dịch vụ về
sức khỏe tình dục và sinh sản
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Chúng tôi tài trợ cho các chương trình nhằm đảm bảo các nhóm người dễ bị tổn thương
có thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin và các dịch vụ sức khoẻ tình dục và sinh sản và
sống không có bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục, không có thai ngoài ý muốn,
và không có bạo lực.

Các tài trợ tăng cường khả năng tiếp cận đến các chương trình và dịch vụ sức khỏe
tình dục và sinh sản dựa trên quyền và nhạy cảm về giới dành cho thanh thiếu niên và
các nhóm người dễ bị tổn thương khác.

Hơn 50 phần trăm dân số Việt Nam ở độ tuổi dưới 25. Chúng tôi đầu tư vào các dự
án đề cập đến nhu cầu thông tin về tình dục và sức khỏe sinh sản và HIV/AIDS của thanh
thiếu niên. Các dự án này bao gồm một trang web với dịch vụ tư vấn qua mạng Internet,
một chương trình truyền thông giữa mẹ và con gái, và một dự án sử dụng kỹ thuật sân
khấu đồng đẳng để giáo dục về tình dục, sức khoẻ sinh sản và quyền về tình dục và sức
khoẻ sinh sản.

Chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực phát triển các bước tiếp cận mới, như các dự án giảm
thiểu tác hại phòng chống sự lây truyền HIV, tư vấn về pháp luật cho những người sống
chung với HIV và chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện. Chúng tôi cũng giúp mở rộng
nghiên cứu và đào tạo, bao gồm tài trợ cho trung tâm thông tin về tình dục đầu tiên ở
Việt Nam. Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu một loạt các vấn đề: những nhân tố ảnh
hưởng đến các chính sách liên quan đến tình dục; các chuẩn mực và hành vi tình dục đang
thay đổi; và tác động của việc phân biệt và đối xử tới nguy cơ lây nhiễm HIV và việc sử
dụng các dịch vụ y tế của đối tượng nam giới có các hành vi tình dục nguy cơ cao (với
nam giới hay với phụ nữ).

Sáng kiến chương trình thứ hai tập trung vào vấn đề bạo lực giới. Ở Việt Nam chúng
tôi tài trợ cho việc khánh thành nhà tạm lánh đầu tiên dành cho phụ nữ ở Việt Nam đã
mở cửa vào năm 2007; đào tạo những người làm công tác y tế để đáp ứng nhu cầu của
các nạn nhân bị bạo hành; nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ hơn mức độ phổ biến và đặc
điểm của bạo lực trong gia đình; và các nỗ lực nhằm thực hiện luật phòng chống bạo lực
gia đình mới. Tại Thái Lan, chúng tôi đang hỗ trợ nghiên cứu nhằm tìm hiểu và ứng phó
với mối liên hệ giữa bạo lực giới với thực trạng phụ nữ dễ bị nhiễm HIV.

Trên và trái: Các cơ quan nhận tài
trợ của Quỹ sử dụng kỹ thuật
đồng đẳng để cung cấp đào tạo
về tình dục và sức khoẻ sinh sản.
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Nâng cao năng lực cho các Cơ quan
nhận tài trợ của Quỹ Ford tại Việt Nam
Gần 100 các cơ quan Việt Nam, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các hiệp hội hiện
đang nhận hỗ trợ của Quỹ để tự tiến hành các hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực kể trên.
Chúng tôi cũng tạo cơ hội cho các cơ quan Việt Nam nhận tài trợ được tiếp cận với các nguồn
lực bổ sung để họ củng cố tổ chức mình. Các hỗ trợ này bao gồm thúc đẩy hơn nữa tính đa
dạng trong chính các dự án mà Quỹ hỗ trợ và các cơ quan nhận tài trợ thực hiện các dự án
đó; một chương trình đào tạo tiếng Anh linh hoạt; và trợ giúp trong việc diễn giải kết quả
công việc của họ đến công chúng và các nhà hoạch định chính sách.

Chương trình Học bổng Quốc tế
Năm 2001 Quỹ Ford thành lập Chương trình Học bổng Quốc tế (IFP) dành cho các nhà lãnh
đạo mới nổi lên ở các cộng đồng ít được đại diện ở bên ngoài Hoa Kỳ. Những người được
nhận học bổng IFP đại diện cho các nhóm vốn từ trước đến nay thường chịu thiệt thòi như
người thiểu số về chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, và những người khuyết tật. Gần một nửa
những người nhận học bổng là phụ nữ, hơn hai phần ba không sống ở các thành phố lớn và
hơn 90% là những người đầu tiên trong cộng đồng của họ lấy được bằng cao học. Zến năm
2014, chương trình sẽ chọn được khoảng 4.300 người từ 22 quốc gia đủ điều kiện tham gia.

Tính đến tháng Giêng năm 2008, 156 phụ nữ và nam giới Việt Nam đã nhận được học
bổng IFP. Trong số này, 133 người sống ở các thị trấn nhỏ và các vùng nông thôn; 55% là
phụ nữ, và 24% là người dân tộc thiểu số gồm các dân tộc Tày, Chăm, Ê-đê, Khmer, K’Hor,
K’Tu, Nùng, Hoa, Mường, Hmông, Dao, Giáy, Gia Rai và Ngươn. Một số người trong số
những người nhận học bổng này là người khuyết tật về thể chất. Tính đến nay, gần 60 người
đã quay về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học ở nước ngoài. Zể biết thêm thông
tin về Chương trình Học bổng Quốc tế, xin mời liên hệ với Trung tâm Trao đổi Giáo dục với
Việt Nam, là cơ quan quản lý chương trình IFP ở Việt Nam.
(www.acls.org/ceevn/ifpguidelines.htm)

Thái Lan
Ở Thái Lan, các tài trợ của Quỹ tập trung chủ yếu vào khoa học xã hội y tế, quyền phụ nữ,
và ứng phó trước đại dịch HIV/AIDS. Sự hỗ trợ chủ yếu cho Zại học Tổng hợp Mahidol duy
trì chương trình đào tạo bậc thạc sỹ về chuyên ngành y tế và khoa học xã hội dành cho các
sinh viên đến từ Zông Á và Zông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Các tài trợ khác hỗ trợ công
việc của người Thái trong việc phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc người có HIV/AIDS, sức
khoẻ sinh sản và quyền sinh sản, và bạo lực giới. Chúng tôi dự kiến hoạt động tài trợ tiếp
theo ở Thái Lan sẽ cung cấp những cơ hội cho sự hợp tác giữa các nhà khoa học xã hội và
nông nghiệp, các chuyên gia về giới và các nhân viên chăm sóc y tế Việt Nam và Thái Lan.

Ảnh
Bìa: Paul A. Souders/Corbis; trang 1,8,12, 13: Trần Thị Hoa; trang 3: Keren Su/ Danita Delimont Agency;
trang 5: Quỹ Trợ vốn Tạo Việc làm cho Người Nghèo (CEP); trang 6: Nguyễn Thị Ngọc Thuý; trang 7, 15:
Trần Việt Zức; trang 14: Quỹ Dân số Thế giới (WPF)
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Chuẩn bị
đề cương
ý tưởng{

Hướng dẫn cho

Tài trợ của Quỹ Ford
ở Việt Nam

Một thách thức căn bản mà mọi xã hội phải
đối mặt là làm sao tạo lập được những hệ
thống chính trị, kinh tế và xã hội có tác dụng
thúc đẩy hoà bình, hạnh phúc của con người
và sự bền vững của môi trường mà cuộc
sống phụ thuộc. Chúng tôi tin rằng
cách thức tốt nhất để đáp ứng
thách thức này là khuyến khí ch
các sáng kiến của những người
sống và làm việc gần gũi nhất với
những vấn đề này; thúc đẩy sự hợp tác
giữa các khu vực phi lợi nhuận, chính phủ và
doanh nghiệp; và đảm bảo sự tham gia của
nam giới và phụ nữ từ các cộng đồng đa
dạng và ở tất cả các cấp độ của xã hội.



Hướng dẫn cho
cơ quan xin tà i trợ

Tài trợ của
Quỹ Ford ở Việt Nam
(1996-2007){*

Giáo dục và Học thuật
Cải thiện việc đào tạo, xây dựng

nguồn trí lực và hỗ trợ nghiên
cứu khoa học xã hội.

17.852.200 USD

Tài chính Phát triển
Cải thiện khả năng tiếp cận đến các dịch vụ

tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập
thấp, các nhóm dân tộc thiểu số và phụ nữ.

1.296.900 USD

Môi trường và Phát triển
Thúc đẩy việc tạo lập sự phồn thịnh bền vững

tại các cộng đồng thiệt thòi phụ thuộc vào
các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

13.177.975 USD



Truyền thông, Nghệ thuật và Văn hoá
Xây dựng kiến thức về quản lý văn hoá
nghệ thuật; tài liệu hoá và bảo tồn các
truyền thống đa dạng của Việt Nam; tái
phát triển ngày công nghiệp điện ảnh;
và khuyến khich nghệ sỹ thu hút sự
tham gia của thế giới xung quanh.
11.663.700 USD

Tình dục và Sức khoẻ Sinh sản
Xây dựng năng lực và cam kết đảm
bảo để các nhóm người dễ bị tổn
thương có thể thực thi quyền tiếp
cận thông tin và dịch vụ về sức
khoẻ tình dục và sinh sản.
16.380.583 USD Hợp tác quốc tế

Zào tạo về quan hệ quốc tế và đa dạng
hoá các mối quan hệ với Hoa Kỳ.
24.009.214 USD



Hướng dẫn cho
cơ quan xin tà i trợ

Zề cương ý tưởng không nên dài quá hai (02) trang, tính cả
phần dự trù ngân sách. Zề cương phải trả lời được 5 câu hỏi
dưới đây:

1. Tại sao hoạt động mà qúy cơ quan đề xuất lại quan
trọng và thích hợp?
Zề nghị giới thiệu ngắn gọn về vấn đề hoặc nhu cầu, sau đó
miêu tả và phân tích những gì mà các cơ quan tổ chức khác
đã làm trong lĩnh vực hoạt động đang được đề xuất.

2. Các mục tiêu của dự án là gì?
Zề nghị miêu tả ngắn gọn các kết qủa mong đợi của dự
án. Dự án của qúy cơ quan sẽ làm thay đổi như thế nào
tới các điều kiện trong lĩnh vực hoạt động của qúy cơ
quan, tới tổ chức của qúy cơ quan, hoặc tới một nhóm
những đối tượng hưởng lợi hoặc tham gia dự án? Các
mục tiêu của qúy cơ quan có thể được viết thành các kết
qủa mong đợi.

3. Các mục tiêu đó sẽ được hoàn thành như thế nào?
Zề nghị miêu tả ngắn gọn từng hoạt động dự định tiến
hành, đưa ra thời gian biểu và trình bày các chỉ số
hoặc tiêu chí mà quý cơ quan sẽ sử dụng để chứng
minh cho việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

4. Ai sẽ tiến hành dự án này?
Zề nghị giới thiệu về những người sẽ thực hiện dự án,
chuyên môn và nơi họ công tác.

5. Ngân sách dự kiến là bao nhiêu?
Zề nghị lập dự trù ngân sách cho các hạng mục công
việc chính của dự án.



Lập đề án{*
Sau khi thảo luận về đề cương ý tưởng, nếu thấy phù hợp
chúng tôi sẽ mời cơ quan xin tài trợ phát triển đề cương đó
thành một bản đề án và ngân sách chi tiết hơn. Phần dưới
đây sẽ tóm tắt cách lập đề án. Cán bộ chương trình của
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những hướng dẫn chi tiết hơn.

Zề nghị quý vị gửi kèm theo đề án một lá thư xin tài trợ.
Thư xin tài trợ này cần ghi rõ tên dự án, miêu tả ngắn gọn
về dự án, số tiền xin tài trợ, dự kiến thời hạn và ngày bắt
đầu của dự án. Nếu được, đề nghị sử dụng thư có in tên và
địa chỉ của cơ quan xin tài trợ.

Xin vui lòng gửi cho chúng tôi bản đề cương ý tưởng kèm
theo thư xin tài trợ ghi rõ ngày tháng, tên và địa chỉ của cơ
quan xin tài trợ. Zề cương ý tưởng kèm thư xin tài trợ có thể
gửi đến ông Zại diện hoặc Cán bộ Chương trình chuyên trách
qua địa chỉ email:

Ford-Hanoi@Fordfound.org; qua địa chỉ bưu điện: Quỹ Ford,
Pacific Place, Phòng 1405-1408, 83B Lý Thường Kiệt, Quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam; hoặc qua
số fax (+84) 4-946-1417
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Phần thuyết minh về đề án cần trả lời được những
câu hỏi sau:

1. Tại sao hoạt động mà quý cơ quan đang đề xuất lại
quan trọng và thích hợp?
Giới thiệu vấn đề hoặc nhu cầu. Miêu tả và phân tích
các hoạt động trong lĩnh vực đề nghị tài trợ mà qúy cơ
quan đã trực tiếp tiến hành trước đây, và đề cập đến
những hoạt động tương tự hoặc có liên quan mà các
cơ quan tổ chức khác đã từng tiến hành.

2. Dự án sẽ nhằm đạt được những gì?
Nêu kết qủa hoặc mục đích tổng quát mà qúy cơ quan
hy vọng sẽ đạt được. Miêu tả những mục tiêu ngắn hạn
dẫn đến kết qủa hoặc mục đích tổng quát đó.

3. Qúy cơ quan sẽ hoàn thành các mục tiêu đó
như thế nào?
Miêu tả từng hoạt động mà qúy cơ quan dự định tiến
hành để hoàn thành được các mục tiêu của mình. Trình
bày một thời gian biểu cho các hoạt động được tài trợ bởi
dự án này.

4. Qúy cơ quan sẽ đánh giá tiến độ thực hiện các
mục đích tổng quát và mục tiêu ngắn hạn đó như
thế nào?
Zưa ra 2-4 tiêu chí đánh giá các kết qủa hữu hình hoặc
các tác động tích cực mà qúy cơ quan dự định sẽ đạt
được trong ngắn hạn qua việc thực hiện các hoạt động
được tài trợ. Các tiêu chí cần nêu rõ các kết qủa mong
đợi của dự án, chứ không chỉ là một danh sách liệt kê
các hoạt động sẽ hoàn thành.



6. Giới thiệu về đội ngũ cán bộ nhân viên và cộng tác viên
của quý cơ quan; quan điểm của quý cơ quan về vấn đề
đa đạng hóa thành phần lãnh đạo và đội ngũ cán bộ
nhân viên.
Zề nghị điền vào Bảng thành phần nhân sự dưới đây những
thông tin về thành phần nam nữ và dân tộc thiểu số trong đội
ngũ cán bộ nhân viên của cơ quan xin tài trợ. Zề nghị đưa
Bảng thành phần nhân sự này vào trong nội dung của đề án.

Bảng thành phần nhân sự

Nhóm yếu thế (*) TỔNG CỘNG
Nữ Nam Nữ Nam

Ban lãnh đạo

Cán bộ chuyên môn

Hành chính/Hỗ trợ

TỔNG CỘNG

(*) Nhóm chủng tộc, nhóm dân tộc hoặc tầng lớp thiểu số. Trong
phần diễn giải, đề nghị định nghĩa rõ thế nào là yếu thế nếu hiểu
theo bối cảnh xã hội nơi quý cơ quan hoạt động, đồng thời xác định
rõ các nhóm yếu thế cụ thể.

5. Ai sẽ thực hiện dự án này?
Giới thiệu về cơ quan xin tài trợ, kể cả tên pháp lý và tư cách
pháp nhân. Miêu tả kinh nghiệm của cơ quan xin tài trợ trong
lĩnh vực hoạt động mà qúy cơ quan đang đề xuất thực hiện.
Giới thiệu thành phần nhân sự nòng cốt sẽ thực hiện dự án,
kể cả chuyên môn và kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực hoạt
động mà qúy cơ quan đề xuất tiến hành.
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Miêu tả các chính sách của cơ quan xin tài trợ về
việc đa dạng hóa nhân sự và kinh nghiệm của cơ
quan trong việc thực hiện những chính sách này.
Zề nghị đặc biệt chú trọng đến vấn đề tuyển dụng
và tạo cơ hội thăng tiến cho đội ngũ cán bộ chuyên
môn, cũng như vấn đề tuyển chọn nhân sự vào các
vị trí lãnh đạo.

Miêu tả những lợi ích mà dự án của cơ quan xin tài
trợ sẽ mang lại cho những người thiệt thòi, yếu thế
trong lĩnh vực hoạt động hoặc trong cộng đồng nơi
dự án được thực hiện. Chúng tôi muốn tìm hiểu
cách thức cơ quan xin tài trợ dự định đưa họ tham
gia vào việc thiết kế, thực thi và quản lý dự án
xin tài trợ.

Zề án của cơ quan xin tài trợ cũng cần có phần
ngân sách chi tiết:

7. Ngân sách của dự án mà qúy cơ quan xin tài trợ
là như thế nào?
Trình bày ngân sách dự kiến thành tối đa 6 hạng
mục có mối liên quan rõ ràng với các hoạt động dự
định tiến hành. Miêu tả từng dòng ngân sách một
cách chi tiết đủ để phản ánh cơ sở tính toán các
con số.

Zối với dự án kéo dài hơn 1 năm, đề nghị trình
bày ngân sách cho từng năm một. Zồng thời tính
tổng ngân sách cho mỗi năm cũng như cho toàn
dự án. Zưa vào một danh sách các nguồn tài trợ
khác cho dự án xin tài trợ, cùng với số tiền đóng
góp của các nguồn này.



Thông thường, Quỹ Ford phân kỳ giải ngân theo
từng năm. Nếu có nhu cầu chuyền tiền ở một
mức và thời điểm cụ thể, đề nghị cho biết khung
thời gian.

Phụ lục
Zề nghị bổ sung vào đề án một Phụ lục cung cấp đầy
đủ tên và đơn vị công tác của các thành viên trong
Ban lãnh đạo cơ quan xin tài trợ. Ngoài ra cũng cần
bổ sung thêm lý lịch trích ngang của những người sẽ
điều hành và quản lý các hoạt động của dự án xin tài trợ.
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QUỸ FORD
Tầng 14, Toà nhà Pacific Place,
83B Lý Thường Kiệt
Hoàn Kiếm, Hà Nội, VIỆT NAM
Tel. (+84) 4-946-1428
Fax (+84) 4-946-1417
ford-hanoi@fordfound.org

TẠI DIỆN

David Hulse
Hợp tác Quốc tế

CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH

Michael DiGregorio
Truyền thong Giáo dục,
Văn hóa và Nghệ thuật

Susan Wood
Tình dục và Sức khoẻ Sinh sản

William Smith
Tài chính Phát triển, và
Môi trường và Phát triển

QUẢN LÝ TÀI TRỢ

Ngô Thị Lệ Mai
Cán bộ Quản lý Tài trợ và Zối ngoại

Nghiêm Thị Bích Nguyệt
Kế toán

Phạm Vũ Anh
Phó Cán bộ Quản lý Tài trợ

TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH

Dương Nguyệt Minh
Trợ lý Zại diện

Phùng Thị Minh Uyên
Truyền thông, Giáo dục,
Văn hóa và Nghệ thuật

Huỳnh Thị Hồng Ngọc
Tình dục và Sức khoẻ Sinh sản

Nguyễn Ngọc Anh
Tài chính Phát triển, và
Môi trường và Phát triển

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG VÀ THÔNG TIN

Nguyễn Hùng Tiến
Chánh Văn phòng

Bùi Thu Trà
Lễ tân và Cán bộ Thông tin

Trịnh Thái Sơn
Chuyên viên Công nghệ Thông tin

Vũ Văn Mý
Lái xe
Nguyễn Huy Việt
Lái xe

Chúng tôi là ai và làm thế nào
để liên lạc được với chúng tôi?
Các đề án và đề cương ý tưởng có thể gửi cho văn phòng
Quỹ Ford, cho ông Trưởng đại diện hoặc cho các cán bộ
chương trình có tên dưới đây.



HỘI TỒNG QUẢN TRỊ QUỸ FORD

Kathryn S. Fuller
Chủ tịch Hội đồng
Quỹ Ford
Washington, D.C.

Luis A. Ubiñas
Chủ tịch
Quỹ Ford
New York, New York

Kofi Appenteng
Thành viên hợp danh
Quỹ Tây Phi
Redding, Connecticut

Afsaneh M. Beschloss
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
Tập đoàn Rock Creek
Washington, D.C.

Anke A. Ehrhardt
Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Hành vi và
Lâm sàng HIV
Viện Tâm thần bang New York
Giáo sư Tâm lý học Y tế
Khoa Tâm thần học
Zại học Columbia
New York, New York

Juliet V. Garcia
Hiệu trưởng
Zại học Texas tại Brownsville và Zại
học Texas Southmost
Brownsville, Texas

Irene Y. Hirano
Chủ tịch
Bảo tàng Quốc gia Người Mỹ gốc Nhật
Los Angeles, California
J. Clifford Hudson
Chủ tịch Hội đồng
Tổng Giám đốc và Chủ tịch
Tập đoàn Sonic
Oklahoma City, Oklahoma

Yolanda Kakabadse
Cựu Phó Chủ tịch Ziều hành
Quỹ vì Tương lai Người Mỹ La-tinh
Quito, Ecuador

Thurgood Marshall, Jr.
Thành viên hợp danh,
Bingham McCutchen, và
Cổ đông hợp danh,
Tập đoàn Tư vấn Bingham
Washington, D.C.

Richard Moe
Chủ tịch
Quỹ Uỷ thác Quốc gia về Bảo tồn lịch sử
Washington, D.C.

Narayana N.R. Murthy
Chủ tịch Hội đồng và cố vấn trưởng
Tập đoàn kỹ thuật Infosys
Bangalore, India

W. Richard West, Jr.
Giám đốc
Bảo tàng quốc gia về người Mỹ da đỏ
Washington, D.C.
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