


Plan international
Plan International là tổ chức nhân đạo phát
triển tập trung vào trẻ em, đặc biệt là quyền
bình đẳng cho trẻ em gái. Plan International
đã có hơn 80 năm kinh nghiệm và hiện đang
hoạt động tại hơn 75 quốc gia trên toàn thế
giới.

Plan International bắt đầu làm việc tại miền
Bắc và miền Trung Việt Nam từ năm 1993. Sứ
mệnh của Plan International là hỗ trợ trẻ em,
thanh niên và đặc biệt là trẻ em gái vị thành
niên được sinh ra, lớn lên khỏe mạnh và cả
thể chất lẫn tinh thần, giúp các em có thể chủ
động quyết định tương lai của chính bản
thân. Chúng tôi tin tưởng rằng trẻ em gái có
khả năng thay đổi thế giới. Vì vậy tham vọng
của Plan International là đồng hành cùng các
em đảm bảo 2 triệu trẻ em gái trên đất
nước Việt Nam đến năm 2022 được học
tập, lãnh đạo, ra quyết định và phát triển.



Plan international việt nam

Ban tham vấn thanh niên



Giới thiệu ban tham vấn thanh niên

Plan International Việt Nam khuyến khích việc tham gia của trẻ em và thanh
thiếu niên vào việc thiết kế, thực hiện, giám sát đánh giá các chương trình
dự án, các chiến dịch truyền thông và các quyết định liên quan đến hoạt
động nội bộ của tổ chức. Ý kiến của các em sẽ được lắng nghe và tôn trọng
thông qua BTVTN.

Theo đó, vai trò của BTVTN là giúp Plan International Việt Nam thực hiện
cam kết thúc đấy sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên vào quá trình
đưa ra các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến các em.



Mục tiêu và kỳ vọng

BTVTN đóng góp ý kiến

vào việc thiết kế các

chương trình dự án, các

sáng kiến vận động chính

sách và gây ảnh hưởng liên

quan đến trẻ em. Các lĩnh

vực cụ thể bao gồm kỹ

năng làm cha mẹ đảm bảo

yếu tố giới, phòng chống

bạo lực trên cơ sở giới,

hướng nghiệp và xây dựng

tương lai tốt đẹp hơn cho

trẻ em gái và nữ thanh

niên.

BTVTN đảm bảo sự tham gia và vai trò dẫn đầu của thanh

niên trong các hoạt động của Plan. Các em trực tiếp lan tỏa

thông điệp từ các chương trình và chiến dịch của Plan. Các

em sẽ được tập huấn về các chủ đề như bình đẳng giới, lãnh

đạo trẻ, truyền thông và hoạt động xã hội.

BTVTN sẽ huy động thanh niên
trở thành những người tiên
phong tạo nên sự thay đổi cho
bình đẳng giới, hỗ trợ em gái dẫn
bước đi đầu trong các phong trào
đấu tranh vì quyền của các em, 
cùng lúc khuyến khích trẻ em trai
cùng sát cánh vì thế giới bình
đẳng. 

BTVTN sẽ đóng vai

trò là đại sứ của Plan 

Việt Nam trong các

chiến dịch, trực tiếp

tham dự các hội thảo

và sự kiện trong

nước/ quốc tế.



Quyền lợi của thành viên
Đây là diễn đàn của thanh niên nhằm mang lại:

Không gian an toàn để các em có thể đóng góp ý kiến vào những quyết định ảnh hưởng tới

chính mình.

Cơ hội học hỏi cho các em thông qua các hoạt động tập huấn và nâng cao năng lực.

Được trang bị các kỹ năng mềm như khả năng giao tiếp, đàm phán và xử lí xung đột vv.

Cơ hội giao lưu học hỏi với Ban tham vấn của các nước khác trong hệ thống tổ chức Plan nhằm

đưa ra các đóng góp mang tính chất đa chiều và phong phú.

Trở thành nhân tố của sự thay đổi, hỗ trợ Plan hoạt động hiệu quả để có thể giúp đỡ cho

những cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn.

Tìm hiểu kỹ năng về cách làm việc trong một tổ chức, thông qua các buổi họp, tham gia sự

kiện, tập huấn.



Vai trò và trách nhiệm của BTVTN
Tham vấn thiết kế, triển khai và giám sát đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược quốc gia
của Plan International Việt Nam.

Đánh giá hiệu quả và đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng tính hiệu quả các hoạt động chương
trình của Plan với vai trò là nhóm hưởng lợi trực tiếp. 

Cố vấn lên kế hoạch, triển khai các sự kiện và chiến dịch, hỗ trợ phát triển các tài liệu truyền
thông đảm bảo tính thân thiện với thanh thiếu niên, phát triển và thực hiện các sáng kiến nằm
trong khuôn khổ vai trò và trách nhiệm của BTVTN.

Đưa lên ý kiến đại diện cho thanh niên vào các cuộc họp lập kế hoạch của Plan Internatonal
Việt Nam.

Đóng vai trò đại sứ của Plan International Việt Nam trong các hoạt động lấy thanh niên làm
trung tâm, tham gia các sự kiện của Plan cùng với các nhóm khác tại các trường học, các trung
tâm đảm bảo tiếng nói của thanh niên được phản ảnh trong các diễn đàn về các vấn đề ưu
tiên của quốc gia, đặc biệt là bình đẳng giới và quyền của em gái. 

Gợi ý cho Plan International Việt Nam những sáng kiến giúp đẩy mạnh sự tham gia của thanh
niên trong các vấn đề xã hội (thuộc và không thuộc lĩnh vực can thiệp của tổ chức).



Yêu cầu đối với thành viên

Điều kiện cần Tiêu chí lựa chọn

• Có sự hứng thú, tự nguyện và sẵn sàng trở

thành thành viên trong ít nhất 2 năm, dành

ít nhất 2 giờ mỗi tuần cho các hoạt động

của Plan International Việt Nam và tham gia

ít nhất 2 cuộc họp chính thức hàng năm.

• Tham gia với tinh thần tình nguyện/không

lương. Các thành viên sẽ được chi trả chi phí

đi lại ăn ở theo quy định của tổ chức trong

trường hợp cần di chuyển

• Các thành viên cần tuân thủ Chính sách bảo

vệ trẻ em và thanh thiếu niên của tổ chức

Plan International Việt Nam

• Các thành viên cần tuân thủ các quy tắc đạo

đức, quy tắc ứng xử, quy tắc bảo mật thông

tin của Plan.

• Thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 24.

• Quốc tịch Việt Nam

• Có tố chất lãnh đạo

• Không có tiền án hay tiền sự.

• Cam kết tham gia tập huấn về bảo vệ trẻ em và kí

xác nhận vào văn bản liên quan đến chính sách

bảo vệ trẻ em.

• Ưu tiên những bạn có ít nhất một năm kinh

nghiệm gắn kết với tổ chức Plan International Việt

Nam và hiểu biết về lĩnh vực phát triển

• Cam kết tham gia ít nhất hai cuộc họp chính thức

mỗi năm.

• Có sự đồng thuận từ phía cha mẹ/ người giám hộ

để trở thành thành viên của BTVTN.

• Có thể đại diện Plan đi tham gia các hoạt động

trong và ngoài nước (chi phí chi trả bởi tổ chức).



Đăng ký tham gia BTVTN 

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp tới:

- Trần Hữu Phương Anh
- Điều phối Chiến dịch và Kết nối thanh niên, Plan International Việt Nam
- Email: anh.tranhuuphuong@plan-international.org

Bước 1: Vui lòng tải đơn tại đây và điền đầy đủ
thông tin, hoặc scan qua mã QR bên dưới để tải
đơn.

Bước 2: Gửi đơn về địa chỉ email:
planinvietnam@gmail.com sử dụng tiêu đề theo
công thức: Họ và tên _ Đăng ký tham gia BTVTN

Hạn nộp đơn: ngày 20/07/2022
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Vì em gái bình đẳng


