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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016
I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM
Làng trẻ em SOS Việt Nam đang hoạt động tại 17 tỉnh/thành phố là Bến Tre,
Bình Định, Cà Mau, Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí
Minh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Thanh Hóa, Gia
Lai, Thái Bình và Thừa Thiên Huế, bao gồm:
- 17 Làng trẻ em SOS (gọi tắt là Làng) và 12 Lưu xá thanh niên: đang nuôi
dưỡng 2.954 trẻ, trong đó 1.955 trẻ ở tại 230 nhà gia đình (bình quân đạt 8,18
trẻ/nhà); 285 trẻ ở lưu xá thanh niên; 714 trẻ ở các ký túc xá hoặc thuê nhà để học
chuyên nghiệp và sống bán tự lập... Số trẻ đã trưởng thành, cắt hỗ trợ tài chính từ
trước tới nay là 2.092, trong số này có 619 cháu đã xây dựng gia đình. Trong năm
2016, các Làng đón mới 240 trẻ và công nhận cho 181 trẻ trưởng thành hoà nhập
cộng đồng;
- 06 chương trình Tăng cường gia đình: Năm 2016, hỗ trợ kinh phí cho 1.656
trẻ thuộc 1.636 gia đình ở cộng đồng để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho trẻ
được học tập, ngăn chặn tình trạng trẻ bị bỏ rơi tại Bến Tre, Cà Mau, Đà Nẵng
(bao gồm cả trẻ của tỉnh Quảng Nam), Lâm Đồng, Nghệ An và Thái Bình;
- 12 trường Phổ thông Hermann Gmeiner (PTHG): Năm học 2016-2017 có
10.659 học sinh (HS), trong đó có 1.543 HS đến từ các Làng SOS, chiếm 14,5%;
741 HS của cộng đồng dân cư quanh trường thuộc diện hộ nghèo được nhận học
bổng do các trường PTHG cấp, chiếm 6,82% tổng số HS;
- 16 trường Mẫu giáo SOS (MGSOS): Năm học 2016-2017 có 2.677 HS,
trong đó có 135 HS đến từ Làng, chiếm 5,04% trong tổng số HS;
- 01 Trường Trung cấp Nghề Hermann Gmeiner Việt Trì: Hiện có 266 HS
(234 là HS hệ trung cấp nghề, 32 HS hệ ngắn hạn), trong đó có 187 HS (chiếm
79,9% HS toàn trường) thuộc diện HS nghèo được cấp học bổng (trị giá mỗi suất
khoảng 12 triệu đồng/năm);
- 03 xưởng Dạy thực hành kỹ năng 4 nghề với 38 HS, trong đó 100% là học
sinh nghèo được cấp học bổng;
- Tổng số cán bộ, nhân viên, giáo viên, bà mẹ bà dì đang công tác trong hệ
thống Làng trẻ em SOS Việt Nam tính đến 31/12/2016 là 1.275 người, trong đó có
311 bà mẹ bà dì, 244 CBNV của Làng SOS cơ sở, 224 CBNV, giáo viên MGSOS;
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435 CBNV, giáo viên khối trường PT Hermann Gmeiner; 26 CBNV, giáo viên
trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì và 35 CBNV Văn phòng SOS
Việt Nam
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA VĂN
PHÒNG SOS VIỆT NAM
1. Công tác tham mưu và phối hợp thực hiện nhiệm vụ
a) Tham mưu cho Bộ LĐTBXH, Chủ tịch SOS Việt Nam, UBND các
tỉnh/thành phố; phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan hữu quan
Năm 2016, Văn phòng SOS Việt Nam đã soạn thảo 56 văn bản, báo cáo
trình Lãnh đạo Bộ LĐTBXH và các vụ chức năng về công tác quản lý tài chính, tài
sản, thi đua khen thưởng, đoàn ra, đoàn vào; 09 văn bản trình Chủ tịch SOS Việt
Nam để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về một số hoạt động của SOS Việt Nam và
trình bổ nhiệm nhân sự cốt cán; 31 văn bản gửi Sở LĐTBXH và UBND các
tỉnh/thành phố;
Trình Bộ văn kiện dự án hỗ trợ 50% kinh phí cho trực tiếp nuôi dưỡng trẻ ở
cộng đồng năm 2016;
Phối hợp với Làng trẻ em SOS Việt Trì tổ chức cho đoàn khảo sát gồm đại
diện Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Lao động-Tiền lương, Vụ kế hoạch – Tài chính, Cục
Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội đi khảo sát các đơn vị SOS tại Việt
Trì, Phú Thọ;
Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế trình Chủ tịch Nước tặng
Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Odol Vallet (Pháp)
Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế trình Văn phòng Chủ tịch
nước tổ chức lễ trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho lãnh đạo Làng trẻ em
SOS quốc tế;
Phối hợp với các sở Lao động-Thương binh và Xã hội hỗ trợ tổ chức kỷ
niệm 20 năm Làng trẻ em SOS Cà Mau, Làng trẻ em SOS Hải Phòng và trường
phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng; kỷ niệm 10 năm Làng trẻ em SOS Đồng
Hới và Thanh Hoá; kỷ niệm 5 năm Làng trẻ em SOS Quy Nhơn và khánh thành
giai đoạn 2 Làng trẻ em SOS Huế.
2. Công tác Phát triển chương trình
- Phối hợp cùng Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá
dành cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn – Cúp Tôn hoa sen 2016;
- Cùng Làng trẻ em SOS Hải Phòng tổ chức Trại hè 2016 cho các trẻ em tiêu
biểu vào trung tuần tháng 6/2016;
- Hợp tác với 3 công ty của tập đoàn DHL để thực hiện 3 đợt tư vấn nghề Go
Teach cho đối tượng học sinh cấp 3 của các Làng trẻ em SOS ở 3 miền (tổng số
110 em được tham gia chương trình tư vấn nghề 3 ngày);
- Triển khai dự án Future First hỗ trợ cho Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và
Quy Nhơn (Dạy tin học cho trẻ tại Làng; tổ chức các chuyên đề giáo dục cho trẻ;
Dạy kỹ năng sống cho trẻ);
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- Phổ biến Chính sách chương trình cho cán bộ, nhân viên, giáo viên Làng
trẻ em SOS Điện Biên Phủ và trường Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ;
- Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em,
của thanh niên vào các quyết định liên quan đến cuộc sống hiện tại và tương lai
của trẻ;
- Phổ biến và giới thiệu Chính sách Bình đẳng giới đến tất cả các đơn vị
Làng trẻ em SOS và trường Hermann Gmeiner (chính sách, công cụ đánh giá việc
thực hiện). Tổ chức cuộc thi vẽ tranh về đề tài Bình đẳng giới – trên cơ sở lựa chọn
các tranh đạt giải đã tiến hành biên soạn cẩm nang về thực hiện chính sách Bình
đẳng giới thân thiện và dễ hiểu đối với trẻ em;
- Giới thiệu quy trình báo cáo và ứng phó về việc thực hiện Chính sách Bảo
vệ trẻ em và xử lý các vi phạm về bảo vệ trẻ em đến toàn bộ lãnh đạo các đơn vị
(Giám đốc Làng SOS, Hiệu trưởng HG, Hiệu trưởng MG, mầm non);
- Hướng dẫn các Làng thành lập Câu lạc bộ trẻ (cả trẻ trai và trẻ gái) để giới
thiệu cho trẻ các quyền, nghĩa vụ của trẻ và tạo sân chơi cho trẻ thể hiện năng
khiếu, tài năng và là nơi trẻ có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau;
- Hợp tác với Quỹ học bổng Odon Valet tiến hành lựa chọn và tổ chức cấp
học bổng Odon Valet cho 40 sinh viên học đại học là con của các Làng và 179 HS
của các trường PTHG (gồm trẻ của Làng và cộng đồng) học giỏi, có thành tích
xuất sắc trong học tập;
- Tập huấn cơ sở dữ liệu chương trình cho 23 nhân viên của 17 Làng trẻ em
SOS Việt Nam. Nội dung tập trung vào việc nâng cao năng lực về cơ sở dữ liệu
cho nhân viên, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu chương trình của SOS Việt nam
theo yêu cầu của Văn phòng Châu Á;
- Thực hiện đánh giá chương trình Tăng cường gia đình (còn gọi là Chương
trình hỗ trợ cộng đồng) tại Đà Nẵng tháng 10 năm 2016. Sau hơn 10 năm triển khai
đã và đang hỗ trợ cho khoảng 2.500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 7 tỉnh:
Bến Tre, Cà Mau, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An, Thái Bình.
Chương trình đã phần nào đáp ứng được nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ, gia đình và
cộng đồng, giúp cho nhiều gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nâng cao
mức sống, nhiều em đã trưởng thành và có công ăn việc làm. Bên cạnh đó Đánh
giá cũng chỉ ra một số điểm yếu về nhân sự, tài chính cần cải thiện trong thời gian
tới;
- Hướng dẫn 2 Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và Quy Nhơn triển khai dự án
FutureFirst do HSBC tài trợ. Trong năm 2016, 2 dự án này đã tổ chức các lớp tin
học cho 220 trẻ em và thanh niên, tổ chức 5 đợt tập huấn kỹ năng sống cho 250
lượt trẻ và thanh niên. 2 dự án góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ
giáo dục cho trẻ em và thanh niên;
3. Công tác tài chính và tài sản
- Năm 2016, Làng trẻ em SOS Quốc tế đã tài trợ 8.214.735 USD (tương
đương trên 180 tỉ đồng, tăng khoảng 15.6 tỉ đồng so với năm 2015). Số kinh phí
này bao gồm chi phí cho hoạt động thường xuyên của các chương trình, dự án; cho
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nâng cấp, bảo dưỡng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị thay thế của các đơn vị
trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Bộ LĐTBXH cấp 2,5 tỉ đồng để thực
hiện “Chương trình tăng cường gia đình nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bỏ
rơi” (tương đương 50% kinh phí chi trực tiếp nuôi dưỡng trẻ). Văn phòng đã đôn
đốc và giám sát các Làng trẻ em SOS trong việc đề nghị các địa phương cấp bù
kinh phí để trẻ của Làng trẻ em SOS có mức nuôi dưỡng bằng với quy định mức
tiền ăn của Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Tổng số kinh phí các tỉnh/thành phố hỗ
trợ cho các đơn vị cơ sở là 20.858.793.950 đồng (tăng 4.996.030.433 đồng so với
năm 2015, để bổ sung tiền ăn cho trẻ theo tinh thần công văn số 1110/LĐTBXHKHTC ngày 31/3/2015 của Bộ LĐTBXH về trợ cấp nuôi dưỡng tập trung theo quy
định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP đối với trẻ em tại các Làng trẻ em SOS).
Toàn bộ nguồn tài trợ được Văn phòng SOS Việt Nam thực hiện đúng theo
quy định hiện hành của Nhà nước. Các khoản viện trợ được trình Bộ LĐTBXH
xem xét phê duyệt và trình Bộ Tài chính xác nhận viện trợ. Hai lần trong năm, Văn
phòng SOS Việt Nam báo cáo các khoản viện trợ tới Bộ LĐTBXH (qua Vụ Kế
hoạch Tài chính và Vụ Hợp tác Quốc tế), Bộ Kế hoạch - Đầu tư và PACCOM1.
Văn phòng SOS Việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị và giám sát chặt chẽ từ
công tác lập dự toán đến chi tiêu theo các định mức quy định của SOS Quốc tế và
SOS Việt Nam. Việc chuyển tiền hoạt động cho các đơn vị được dựa trên báo cáo
chi tiêu quý trước và dự toán đã được duyệt của quý tiếp theo. Toàn bộ kinh phí
chi tiêu của từng tháng, từng hạng mục của từng đơn vị được cập nhật vào phần
mềm NAVISION để báo cáo trực tuyến với SOS Quốc tế kiểm tra, giám sát. Kết
thúc năm tài chính, Văn phòng tiến hành thẩm tra quyết toán với từng đơn vị và
tổng hợp báo cáo trình Bộ. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống Làng trẻ em SOS Việt
Nam chịu sự kiểm toán độc lập của cơ quan kiểm toán quốc tế.
Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà
nước và các nguyên tắc của Làng trẻ em SOS Quốc tế. Ngoài ra Văn phòng đã
thường xuyên hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc mua sắm tài sản của các đơn vị.
Từ 2012 đến nay, bên cạnh việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
theo quy định của Nhà nước, Văn phòng SOS Việt Nam đã thực hiện và hướng dẫn
các đơn vị trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam thực hiện công tác chống
gian lận và tham nhũng theo quy định của SOS Quốc tế. 6 tháng và một năm Văn
phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam lập báo cáo gửi Bộ.
4. Quản lý công tác sửa chữa
Công tác sửa chữa, bảo dưỡng các công trình được phân cấp cho các đơn vị
cơ sở. Cán bộ quản lý công tác xây dựng, sửa chữa của Văn phòng SOS Việt Nam
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bảo dưỡng các công trình nhằm tăng tuổi thọ
của công trình, ngăn chặn tình trạng xuống. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng năm
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chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
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2016, Làng trẻ em SOS Quốc tế đã quan tâm tài trợ kinh phí để nâng cấp, cải tạo
nhiều hạng mục công trình
Tài sản được giao đến từng bộ phận, cá nhân trực tiếp quản lý và sử dụng.
Hàng năm tiến hành kiểm kê, thanh lý tài sản theo quy định.
- Năm 2016, Văn phòng đã lập các báo cáo đề xuất Quỹ Hermann Gmeiner
bổ sung dự toán sửa chữa. Cải tạo các hạng mục cấp thiết cho 09 Làng trẻ em SOS:
Cà Mau, Bến Tre, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng, Điện Biên Phủ và
lập báo cáo đề xuất phát sinh xử lý hạng mục có nguy cơ nguy hiểm về kết cấu mái
bê tông trường Mẫu giáo SOS Nha Trang;
- Tiến hành thẩm tra quyết toán các hạng mục xây dựng Làng trẻ em SOS
Thái Bình.
- Giám sát, kiểm tra hoàn thiện công trình Nhà bán trú Trường PT Hermann
Gmeiner Hải Phòng và sửa chữa lớn cơ sở vật chất Làng trẻ em SOS Vinh và Làng
trẻ em SOS Đồng Hới.
5. Công tác nhân sự
Tổng số cán bộ, nhân viên, giáo viên, bà mẹ bà dì đang công tác trong hệ
thống Làng trẻ em SOS Việt Nam tính đến 31/12/2016 là 1.275 người, trong đó có
311 bà mẹ bà dì, 244 CBNV của Làng SOS cơ sở, 224 CBNV, giáo viên MG SOS;
435 CBNV, giáo viên khối trường PT Hermann Gmeiner; 26 CBNV, giáo viên
Trường Trung cấp Nghề Hermann Gmeiner Việt Trì và 35 CBNV Văn phòng SOS
Việt Nam
Năm 2016, toàn hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam đã tuyển dụng mới 99
cán bộ, nhân viên, giáo viên, bà mẹ, bà dì. Trong đó, các Làng trẻ em SOS cơ sở
đã tuyển dụng mới được 41 bà dì để đào tạo thay thế cho các bà mẹ, bà dì đến tuổi
nghỉ hưu (đạt 42,7% so với kế hoạch); tuyển mới 36 CBNV, giáo viên mẫu giáo;
các trường phổ thông Hermann Gmeiner đã tuyển mới 16 CBNV, giáo viên; Văn
phòng SOS Việt Nam đã tuyển mới thêm 06 nhân viên.
97% tổng số CBNV, giáo viên, bà mẹ, bà dì các Làng trẻ em SOS cơ sở và
Văn phòng SOS Việt Nam đã được thảo luận đánh giá và có kế hoạch học tập phát
triển cho năm 2017. Việc tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc và bình xét thi đua đã
trở thành hoạt động thường niên vào mỗi dịp cuối năm.
Quy tắc ứng xử được triển khai thực hiện nghiêm túc tại Văn phòng SOS
VN và tất cả các đơn vị trực thuộc. 100% CBNV, giáo viên, bà mẹ, bà dì đã ký
Quy tắc ứng xử, trong đó 97% CBNV, giáo viên, bà mẹ, bà dì đã được nghe phổ
biến về Quy tắc ứng xử.
Dưới sựu hướng dẫn của Làng trẻ em SOS Quốc tế, năm 2016, Văn phòng
Làng trẻ em SOS Việt Nam đã tiến hành xem xét đánh giá lại cơ cấu tổ chức của
Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam;
Văn phòng SOS Việt Nam đã trình Chủ tịch SOS Việt Nam bổ nhiệm 03 cán
bộ gồm: Giám đốc Dự án Làng Cà Mau; Giám đốc Làng trẻ em SOS Huế; Hiệu
trưởng Trường PT Hermann Gmeiner Hà Nội.
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6. Công tác đỡ đầu Quốc tế
Năm 2016, do tình hình kinh tế Châu Âu không ổn định, bị ảnh hưởng nhiều
bởi nạn di cư và chính sách nhập cư từ Liên minh Châu Âu. Do vậy, số lượng
người đỡ đầu Quốc tế có giảm đi. Tính tới 30/11/2016, tổng số người đỡ đầu quốc
tế là 9.776 người (giảm 82 người so với năm 2015). Tuy nhiên, số tiền đóng góp từ
người đỡ đầu quốc tế trong 2016 là 2.495.593,04 USD (tăng hơn 357.825,51 USD
so với năm 2015). Nguồn kinh phí từ người đỡ đầu quốc tế chiếm khoảng 30%
trong tổng số các nguồn tài trợ của Làng trẻ em SOS Quốc tế cho SOS Việt Nam
để duy trì các hoạt động thường xuyên.
Bộ phận đỡ đầu của Văn phòng SOS Việt Nam giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa
các Làng với Văn phòng Đỡ đầu Quốc tế và thực hiện tốt quy trình từ việc đăng ký
đỡ đầu cho trẻ đến duy trì các hoạt động đỡ đầu. Năm 2016, bộ phận đỡ đầu quốc
tế đã phối hợp với các Làng soạn thảo và gửi 19.534 lượt thư tới các cá nhân và tổ
chức đỡ đầu vào tháng 6 và tháng 11. Chất lượng thư ngày càng được cải tiến,
nâng cao cả về chất lượng và hình thức.
7. Truyền thông và phát triển quỹ trong nước
Bộ phận truyền thông và phát triển quỹ (FDC) của Văn phòng tiếp tục đẩy
mạnh các hoạt động tuyên truyền và quyên góp trong nước. Các hoạt động gây quỹ
được áp dụng như: Gây quỹ trực tuyến thông qua các trang mạng xã hội như
facebook, Đấu giá từ thiện online trên mạng xã hội, Pinterest...
Điểm nhấn trong 2016 đó là tổ chức họp báo phát động người đỡ đầu với tên
gọi “Lọ đựng tình thương” tại T.p Hồ Chí Minh vào 5/10/2016 với mục tiêu vận
động được 1000 người đỡ đầu đến ngày 31/12/2016. Kết quả sau 3 tháng, chương
trình đã thu hút 1.155 đăng ký đỡ đầu, trong đó có 619 người đã chuyển tiền giúp
cho 523 trẻ với số tiền là 1.064.550.000 đồng.
Số tiền mà bộ phận FDC quyên góp được trong 2016 là 3.883.949.000 đồng.
Ngoài ra, nhiều công ty tặng hiện vật như Công ty Pepsico Suntory tặng 100 thùng
nước ngọt; Công ty Vistra tặng 20 chiếc xe đạp cho Làng trẻ em SOS Bến Tre;
Công ty gạo Hoa Lúa tài trợ 200kg gạo; Công ty Oriflame Việt Nam tặng 20 phần
quà cho 20 gia đình nhân ngày 01/6. . .
8. Công tác quản lý đoàn ra đoàn vào
Năm 2016, SOS Việt Nam đã đón tiếp 07 đợt khách quốc tế trong đó, có
nhiều lãnh lãnh đạo cấp cao của Làng trẻ em SOS quốc tế đến thăm và làm việc
như ông Helmut Kutin – Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS Quốc tế, ông
Siddhartha Kaul – Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế, bà Gitta Trauernicht-Phó
chủ tịch Làng trẻ em SOS bà Helene Wegmair Tsiotis cán bộ cao cấp của Làng trẻ
em SOS Quốc tế và bà Shubha Murthi – Giám đốc Quốc tế phụ trách khu vực
Châu Á. Tháng 04/2016, SOS Việt Nam cũng đã đón 01 đợt khách đến từ 14 nước
khu vực Châu Á để tham dự Hội nghị các Giám đốc Phát triển chương trình. Ngoài
ra, SOS Việt Nam đón tiếp 02 đoàn từ Văn phòng Châu Á đến làm việc, hướng
dẫn và hỗ trợ cho SOS Việt Nam về nghiệp vụ. Các đoàn khách vào đã được Văn
phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam thông báo lịch công tác đến các đơn vị và báo
cáo các cơ quan chức năng như Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an.
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Trong năm 2016, SOS Việt Nam cử 09 lượt cá nhân/đoàn đi nước ngoài
tham dự hội nghị, hội thảo và tập huấn gồm: Hội nghị tương tác cho các Chủ
tịch/Trưởng ban chỉ đạo và Giám đốc Quốc gia tại Campuchia, Đại hội đồng lần
thứ 20 của Làng trẻ em SOS Quốc tế tại Áo, Hội nghị tài chính Châu Á tại Lào;
Hội nghị đỡ đầu Quốc tế khu vực Châu Á tại Ấn Độ; Định hướng công việc và tập
huấn phát triển quỹ tại Thái Lan; Hội thảo khủng hoảng truyền thông và gây quỹ
khu vực Châu Á tại Ấn Độ; Tập huấn đào tạo về điều tra và báo cáo/ứng phó về
bảo vệ trẻ em tại Ấn Độ; Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự án tiêu chuẩn chất
lượng chương trình Làng trẻ em SOS tại Áo; Hội nghị phê chuẩn kế hoạch hành
động về Chính sách Bình đẳng giới của các Hiệp hội thành viên tại Kenya. Các
đoàn ra đều thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Làng trẻ em SOS Việt Nam
9. Hội nghị, hội thảo và đào tạo
Năm 2016 đã tiến hành đánh giá và chuẩn hoá lại chương trình đào tạo bà
mẹ theo chuẩn theo hướng dẫn của SOS Quốc tế;
Hỗ trợ tổ chức một Hội nghị quốc tế về phát triển chương trình 4/2016;
Tổ chức một Hội nghị Giám đốc và Hiệu trưởng các trường phổ thông
Hermann Gmeiner tháng 11/2016;
Tổ chức 01 khoá đào tạo cơ bản cho ứng cử viên bà mẹ, bà dì mới tuyển với
thời gian là 05 tuần; 04 khóa bồi dưỡng nâng cao cho bà mẹ bà dì đang làm việc;
02 khóa tập huấn về bình đẳng giới cho khu vực phía Nam và phía Bắc. Nội dung
tập huấn được xây dựng dựa trên nhu cầu đào tạo và phát triển của các cá nhân
CBNV và bà mẹ bà dì. Các đợt tập huấn đã đáp ứng được nhu cầu công việc thực
tế tại các Làng. Đánh giá và chuẩn hoá lại chương trình đào tạo bà mẹ theo hướng
dẫn của SOS Quốc tế.
10. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)
Năm 2016, hệ thống công nghệ thông tin tại Văn phòng Quốc gia đã được
chuẩn hóa cơ bản theo tiêu chuẩn SOS Quốc tế. Văn phòng cũng đã hướng dẫn, hỗ
trợ các đơn vị trực thuộc triển khai, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin đạt tiêu
chuẩn.
Bộ phận ICT tại Văn phòng Quốc gia tiếp tục duy trì, cập nhật và nâng cấp
hệ thống công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn SOS Quốc tế. Một số công việc thực
hiện tiêu biểu trong năm 2016 như: Văn phòng Quốc gia và 16 Làng trẻ em sử
dụng đường truyền internet leased line và có đường internet dự phòng, thực hiện
cài đặt máy chủ PRTG để giám sát hệ thống mạng của Văn phòng và các đơn vị
Làng trẻ SOS cơ sở, 100% máy tính văn phòng sử dụng phần mềm bản quyền, tập
huấn cho nhân viên của các đơn vị về công nghệ thông tin và bảo mật thông tin...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Các mặt đạt được
Năm 2016, Văn phòng SOS Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ
đạo của Lãnh đạo Bộ LĐTBXH, các Cục, Vụ chức năng của Bộ, của SOS Quốc tế,
sự phối hợp, hỗ trợ của các Sở LĐTBXH và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao
của Chủ tịch SOS Việt Nam đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Văn phòng hoàn
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thành tốt nhiệm vụ. Uy tín của SOS Việt Nam tiếp tục được củng cố với tổ chức
SOS Quốc tế, các nhà tài trợ và với các địa phương.
Năm 2016, Làng trẻ em SOS Việt Nam được Liên hiệp các tổ chức Hữu
nghị Việt Nam vinh danh “Đã có đóng góp tích cực trong hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam năm 2016” và Kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp cho
sự phát triển bền vững của Việt Nam năm 2016 từ Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị
Việt Nam.
Mặc dù kinh tế thế giới gặp khó khăn, đặc biệt là khối Liên minh Châu Âu
bị ảnh hưởng bởi nạn di cư từ các nước Trung Đông và Châu Phi nhưng số kinh
phí tài trợ từ người nước ngoài cho Việt Nam vẫn tăng hơn so với năm trước. Kinh
phí từ ngân sách Nhà nước được Bộ LĐTBXH tiếp tục cấp để hỗ trợ cho Chương
trình Tăng cường gia đình. Kinh phí của các địa phương hỗ trợ cho các đơn vị cơ
sở tăng đáng kể sau khi có công văn số 1110/LĐTBXH-KHTC ngày 31/3/2015 của
Bộ LĐTBXH về trợ cấp nuôi dưỡng tập trung theo quy định tại Nghị định
136/2013/NĐ-CP đối với trẻ em tại các Làng trẻ em SOS.
Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam đã đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt
chẽ việc điều tra, khảo sát để tiếp nhận thêm bà mẹ, bà dì và trẻ vào Làng.
Do năm 2016, mặc dù được điều chỉnh tăng lương nhưng tỷ lệ tự chủ tài
chính của các trường Hermann Gmeiner vẫn tăng (tỷ lệ tự chủ chung của các
trường HG năm 2014 là 82.68%, năm 2015 là 83,82% và 2016 là 85,15%). Một số
trường đã đảm bảo được hoàn toàn tự chủ kinh phí như: trường PTHG Gò Vấp (9
năm liên tục), Hà Nội (3 năm), Cà Mau (3 năm). Riêng trường PTHG Bến Tre đã
bứt phá về tỉ lệ tự đảm bảo kinh phí năm 2014 đạt 85,37%, năm 2015 đạt 97,22%
và 2016 đạt 101,07%. Các trường đạt trên 80% (năm 2016) gồm Đà Lạt (88,96%),
Hải Phòng (88,68%), Nha Trang (82,23%). Các trường có tỷ lệ tự chủ thấp dưới
50% gồm HG Thanh Hoá (31,04%), HG Điện Biên Phủ (25,84%) và trường trung
cấp nghề Việt Trì (18,26%).
Đối với các trường MG SOS tự đảm bảo kinh phí năm 2014 đạt 76,56%,
năm 2015 đạt 81,24% và năm 2016 giảm còn 80,50%. Trường MG SOS Gò Vấp
đã tự đảm bảo hoàn toàn kinh phí hoạt động trong 3 năm liên tục. Các trường MG
SOS có tỷ lệ tự chủ đạt trên 90% (năm 2016) gồm Đồng Hới (96,21%), Hà Nội
(94,80%); các trường MG đạt 80-90% (2016) gồm Vinh (85,78%), Quy Nhơn
(86,73%), Hải Phòng (84,09%); Bến Tre (83,73%) và đặt biệt, trường MGSOS
Thái Bình mới đưa vào hoạt động nhưng đã đạt tự chủ 81,55%. Các trường MG có
tỷ lệ tự chủ dưới 50% gồm Điện Biên Phủ (37,99%) và Cà Mau (48,29%).
Công tác phát triển quỹ có nhiều cố gắng và đột phá trong năm 2016, nhưng
chưa đạt được kế hoạch đề ra.
Tài chính, tài sản của Văn phòng nói riêng và của toàn hệ thống Làng trẻ em
SOS Việt Nam nói chung được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, cơ sở vật chất được sử
dụng hiệu quả, được đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ
đánh giá cao và khẳng định sự minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng tài
chính, tài sản. Hàng năm, cùng với việc thẩm tra quyết toán các đơn vị và ý kiến
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của cơ quan kiểm toán quốc tế, Văn phòng SOS Việt Nam đã kịp thời chấn chỉnh
và yêu cầu các đơn vị khắc phục nên không để xảy ra sai sót lớn.
2. Một số tồn tại cần khắc phục
- Một số Làng SOS có số trẻ trung bình/nhà gia đình thấp hơn số trẻ trung
bình/nhà gia đình của toàn quốc (8,18 trẻ/nhà) như: Pleiku (6,5), Thái Bình (7,7),
Huế (5,7), Đà Lạt (7,5), Gò Vấp (7,05) và Đà Nẵng (7,8), Thanh Hóa (7,5);
- Công tác khảo sát và tuyển dụng bà mẹ, bà dì của một số đơn vị vẫn tiếp
tục gặp khó khăn. Làng trẻ em SOS Pleiku thiếu bà mẹ để mở thêm gia đình SOS,
Làng Đà Lạt, Đà Nẵng, Điện Biên Phủ, Gò Vấp và Vinh gặp khó khăn trong tuyển
dụng bà mẹ bà dì. Trong năm 2015 và 2016 có đến 20 bà mẹ bà dì mới tuyển dụng
xin thôi việc;
- Giáo viên của một số trường xin thôi việc hoặc chuyển công tác sang các
trường khác dẫn tới những tác động không tốt về mặt tâm lý của đồng nghiệp và
phần nào ảnh hưởng đến sự ổn định của nhà trường;
- Việc tổ chức học tiếng Anh, tin học cho các CBGVNV chưa được các
đơn vị coi trọng. Hiện tại, số đơn vị thực hiện công tác trên mới chỉ chiếm khoảng
40% trên tổng số đơn vị;
- Một số văn bản cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới vẫn chưa
được triển khai như sửa đổi và bổ sung văn bản hướng dẫn công tác quản lý cải
tạo, sửa chữa tại các đơn vị; văn bản hướng dẫn phân cấp, quản lý và xử lý tài sản
và tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo; sửa đổi văn bản hướng dẫn tuyển bà mẹ; Sửa đổi
văn bản hướng dẫn tiếp nhận trẻ;
- Văn phòng chưa tuyển dụng được một số chức danh quan trọng do tiền
lương chưa hấp dẫn.

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2017
I. TÌNH HÌNH NĂM 2017
Năm 2017 vẫn tiếp tục gặp khó khăn về tài chính, do đồng Euro mất giá so
với đồng Đô-la mỹ. Nạn di dân từ các nước Trung Đông và Châu Phi vào Châu Âu
đang gây ra những hệ lụy, đặc biệt là vấn đề về trẻ em. Theo thống kê của cơ quan
chức năng Italy, khoảng 90% số trẻ em đến nước này trong năm 2016 không có bố
mẹ đi cùng. Theo tổ chức Cảnh sát châu Âu, trong năm 2016 có khoảng 10.000 trẻ
em đã ”biến mất” khỏi các trại tị nạn và trung tâm tiếp nhận người di cư. Năm
2017 cũng là năm đầu tiên thực hiện chiến lược giai đoạn 2017-2030 và chuẩn bị
kê hoạch trung hạn 2018-2020.
Các Làng trẻ em SOS cơ sở tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng chăm
sóc, giáo dục, nâng cao công tác hướng nghiệp, trang bị kỹ năng sống, chuẩn bị tốt
các điều kiện để hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm; tuyển dụng thêm bà mẹ, bà
dì; tăng cường điều tra tiếp nhận thêm trẻ để nâng số trẻ bình quân/nhà.
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Các trường Hermann Gmeiner và trường mẫu giáo tiếp tục và đẩy mạnh lộ
trình tự chủ tài chính, tiến tới tự chủ hoàn toàn vào 2018.
Tiếp tục đề nghị Bộ LĐTBXH hỗ trợ kinh phí cho Chương trìnhTăng cường
gia đình và đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố hỗ trợ kinh phí cho nuôi
dưỡng và hoạt động thường xuyên của các Làng trẻ em SOS.
Tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy của Văn phòng SOS Việt Nam, đặc
biệt là bộ phận Truyền thông - Phát triển quỹ và bộ phận Phát triển Chương trình.
Tiếp tục thực hiện tốt Quy tắc ứng sử, Chính sách Bảo vệ trẻ em và thực
hành chống lãng phí, thất thoát, chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2017
A. Các nhiệm vụ góp phần thực hiện chiến lược của Làng trẻ em SOS
Quốc tế
1. Các chỉ tiêu cho 2017
Chiến lược 1 (SI1)- Đổi mới chăm sóc thay thế: Đổi mới và phát triển chăm sóc
thay thế và củng cố sự hòa nhập trong chăm sóc thay thế
- Số Chương trình chăm sóc thay thế có các gia đình SOS hoà nhập vào cộng
đồng hoặc trực tiếp thực hiện chăm sóc thay thế tạm thời phù hợp với các tiêu
chuẩn của Làng trẻ em SOS: 1 Làng trẻ em SOS
- Số trẻ em và thanh niên trong các chương trình chăm sóc thay thế: 3.200 trẻ
Chiến lược 2 (SI2)- Tăng cường gia đình: Tập trung vào ngăn ngừa sự ly tán gia
đình và ứng phó với tình trạng khẩn cấp
- Số trẻ em và thanh niên trong Chương trình Tăng cường gia đình: 1.990 trẻ
- % gia đình tự lập khi rời Chương trình tăng cường gia đình: 80 gia đình
Chiến lược 3 (SI3)-Tăng cường cho thanh niên: Tăng cường chăm sóc và khả
năng tìm việc làm cho thanh niên.
- % thanh niên tự lập khi rời chăm sóc thay thế (không tính số tái đoàn tụ gia
đình): 90%
- % trẻ em và thanh niên trong chương trình chăm sóc thay thế hoặc tăng
cường gia đình đạt sự tiến bộ về giáo dục ít nhất ở mức đạt yêu cầu: 90%
Chiến lược 4 (SI4)- Vận động tuyên truyền cho trẻ em: Tạo cho nhóm mục tiêu
có tiếng nói và tăng cường tác động của vận động tuyên truyền
- Đóng góp của Hiệp hội thành viên vào việc cải thiện chính sách công/luật
cho nhóm mục tiêu của chúng ta: 1 đóng góp
Chiến lược 5 (SI5)- Tạo lập phong trào: Huy động mọi người cho công tác chăm
sóc có chất lượng
Chiến lược 6 (SI6) -Tinh giản hoá SOS: Xây dựng tổ chức đơn giản hơn, tinh
giản và dựa vào số hoá
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Chiến lược 7 (SI7) -Đầu tư để tăng trưởng quỹ: Phát triển quỹ một cách táo bạo
dựa trên thị trường đa dạng
- Thu nhập gộp từ gây quỹ: 8.600.000.000 VND
- Hỗ trợ từ ngân sách của Chính phủ: 22.500.000.000 VND
2. Các hoạt động thực hiện liên quan đến 7 chiến lược toàn cầu:
a) Các hoạt động chung chuẩn bị cho thực hiện 7 chiến lược
- Đánh giá các chương trình và xây dựng kế hoạch trung hạn 2018-2020
(Program review and mid-term planing 2018-2020)
- Xem xét, đánh giá lại cấu trúc Văn phòng làng trẻ em SOS Việt Nam
- Xây dựng định nghĩa/khái niệm phân biệt trẻ tham gia chương trình tăng
cường gia đình (Family Strengthening Programme-FSP) và trẻ được nuôi dưỡng
dựa vào thân nhân (Kinship Care)
b) Các hoạt động cụ thể của 2017
Chiến lược 1 (SI1)-Đổi mới chăm sóc thay thế
AF1.1: Tiến hành khảo sát các đơn vị về những khó khăn thách thức những
điều kiện cần thiết khi thực hiện mô hình gia đình SOS hoàn nhập vào cộng đồngNguyễn Đức Thọ
AF1.2: Thực hiện: Huỳnh Hải Bình
- Đề xuất với Làng trẻ em SOS Quốc tế các dự án xây dựng nhà cho các bà
mẹ nghỉ hưu tại các Làng trẻ em SOS Việt Trì, Hải Phòng, Bến Tre, Cà Mau; Nhà
bán trú trường THPT và THCS Điện Biên Phủ; Sửa chữa lớn cơ sở vật chất Làng trẻ
em SOS Gò Vấp;
- Hướng dẫn các đơn vị kiểm soát tổng thể hệ thống cơ sở vật chất. Lập
danh mục các hạng mục ưu tiên theo thứ tự: 1. Nguy hiểm; 2. Đòi hỏi kinh phí lớn
trong các năm tiếp theo nếu không sửa chữa kịp thời để đề xuất vào dự toán hoạt
động năm 2018;
Yêu cầu các dự án chưa tự chủ tài chính dự thảo văn bản gửi Chính quyền
địa phương đề xuất hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, tối thiểu
200tr đồng/ đơn vị trong năm 2018;AF1.3:
- Cập nhật tiêu chuẩn chất lượng về bà mẹ SOS, cập nhật và sửa đổi tiêu
chuẩn/yêu cầu tuyển dụng với ứng viên bà mẹ, bà dì (tình trạng hôn nhân, con
riêng, …) - Lương Thị Thu
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho bà mẹ bà dì, nhân viên giáo
dục nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ - Vũ Ngọc Hảo.
AF1.4: Phối hợp với chuyên gia của SOS Quốc tế tổ chức đánh giá chương
trình đối với các chương trình Làng trẻ em SOS vào trung tuần tháng 4. Nghiên
cứu kế hoạch dần dần từng bước thay đổi, hướng tới mô hình Làng trẻ SOS hòa
nhập với cộng đồng, trở thành một thành phần “mở” với cộng đồng dân cư xung
quanh. Khi đó, mô hình FBC chỉ tập trung vào một số đối tượng trẻ mục tiêu Nguyễn Đức Thọ
Chiến lược 2 (SI2)-Tăng cường gia đình: (không được giao)
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Chiến lược 3 (SI3)-Tăng cường cho thanh niên: Thực hiện: Nguyễn Lê Hồng
AF3.1: Các chương trình Làng trẻ em SOS xây dựng kế hoạch và triển khai
các hoạt động về phát triển cá nhân, kỹ năng sống, giáo dục và định hướng nghề
nghiệp để tăng cường khả năng tìm việc làm của thanh niên
AF3.2: Phối hợp với các tổ chức/doanh nghiệp như DHL, Swarchkorp,…
nhằm tổ chức các hoạt động tư vấn/hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng tìm việc làm
của thanh niên SOS
AF3.3: Thành lập câu lạc bộ trẻ em tại các Làng SOS, thúc đẩy trẻ em tham
gia vào các diễn đàn, hội thảo về trẻ em ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Ban
hành Quy chế hoạt động của câu lạc bộ
Chiến lược 4 (SI4)-Vận động tuyên truyền cho trẻ em: (không được giao)
Chiến lược 5 (SI5)-Tạo lập phong trào: (Không được giao)
Chiến lược 6 (SI6)-Tinh giản hoá SOS:
AF 6.3: Thực hiện: Lại Xuân Thành & Trần Tuấn Anh
- Tiếp tục theo dõi và kiểm tra duy trình tiêu chuẩn ICT tại Văn phòng SOS
Việt Nam và các đơn vị;
- Hỗ trợ FDC triển khai Daisy Website;
- Thiết lập Vlan và VPN điểm nối điểm cho văn phòng và các dự án để truy
cập vào các thư mục chung và chia sẻ dữ liệu;
- Đàm phán với các nhà cung cấp để giảm 50% chi phí đường leased line
cho văn phòng Quốc gia và các dự án;
- Hoạt động ICT4D tại các làng để mang tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em -;
- Tiến hành thiết kế lại trang web www.sosvietnam.org cho phù hợp với
thực tế
Chiến lược 7 (SI7)-Đầu tư để tăng trưởng quỹ:
AF7.2: Đề xuất và tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng dựa trênphản
hồi chất lượng - Nguyễn Hương Lan
AF7.3:
- Kiểm soát và giám sát tất cả các đơn vị để làm việc với chính quyền địa
phương nhằm xin viện trợ từ ngân sách của tỉnh hỗ trợ tiền ăn cho trẻ theo Nghị
định 136/2013/ND-CP của Chính phủ - Nguyễn Minh Chính
- Lập và trình Văn kiện dự án tới MOLISA để xin vốn đối ứng thực hiện
chương trình Hỗ trợ cộng đồng tại 6 chương trình FSP - Nguyễn Minh Chính
AF7.4: Tăng cường trao đổi thông tin giữa bộ phận đỡ đầu quốc tế và phụ
trách đỡ đầu làng và xây dựng quá trình thực hiện với họ - Nguyễn Hương Lan
B. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ và đòi hỏi
thực tế
- Sửa đổi và bổ sung văn bản hướng dẫn công tác quản lý cải tạo, sửa chữa
tại các đơn vị; Trong đó, cần đưa lại tiêu chí về thiết kế, xây dựng của Làng trẻ em
SOS Quốc tế vào trong văn bản này;
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- Sửa đổi bổ sung Quy chế Học bổng SOS cho học sinh học 3 năm phổ
thông;
- Xây dựng và ban hành quy chế học bổng SOS cho học viên học một năm
tại xưởng thực hành kỹ năng nghề;
- Nghiên cứu và ban hành văn bản hướng dẫn phân cấp, quản lý và xử lý tài
sản phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam;
- Nghiên cứu xây dựng cơ chế tự chủ tài chính đối với các trường trong hệ
thống SOS Việt Nam;
- Văn phòng SOS Việt Nam cần làm việc với Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội xin cơ chế đặc thù và ban hành Quy chế thi đua khen thưởng. Từ năm
2017, các thành tích đạt được về thi đua khen thưởng của Văn phòng SOS Việt
Nam phải được đưa vào trong báo cáo tổng kết;
- Tổ chức Hội nghị Giám đốc Làng, Hiệu trưởng các Trường HG; Hội nghị
Hiệu trưởng các Trường MGSOS; Hội nghị Ban chỉ đạo SOS Việt Nam;
- Tổ chức kỷ niệm 30 năm Làng trẻ em SOS Việt Nam;
- Mở 02 khoá đào tạo cơ bản 4 tuần cho các bà mẹ bà dì mới tuyển; 04 khoá
bồi dưỡng 2 tuần cho các bà mẹ, bà dì đang làm việc.
- Tăng công suất đào tạo tại Trung tâm đào tạo, tổ chức các hoạt động đào
tạo liên tục trong các tháng và hướng tới tổ chức các buổi hội thảo đào tạo, chỉ
dành thời gian khoảng 1 tháng để thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng.
C. Các nhóm giải pháp thực hiện
- Củng cố tổ chức của Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, trong đó tập
trung vào việc kiện toàn bộ phận Chương trình và bộ phận Truyền thông-Phát triển
quỹ.
- Chỉ đạo, giám sát các Làng trẻ em SOS cơ sở tăng cường công tác điều
tra, khảo sát để đón nhận trẻ vào Làng, trẻ được nhận hỗ trợ tại cộng đồng, HS
nhận các loại học bổng SOS;
- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các trường phổ thông Hermann Gmeiner tăng
cường khảo sát tiếp nhận học sinh nghèo và cấp Học bổng Hermann Gmeiner;
- Xây dựng đề án đề nghị Bộ LĐTBXH hỗ trợ 50% kinh phí cho Chương
trình Tăng cường; đồng thời đôn đốc các đơn vị tiếp tục đề nghị Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cấp bù kinh phí tiền ăn (có
mức nuôi dưỡng bằng với quy định mức tiền ăn của Nghị định 136/2013/NĐ-CP)
theo tinh thần công văn số 1110/LĐTBXH-KHTC ngày 31/3/2015 của Bộ
LĐTBXH về trợ cấp nuôi dưỡng đối với trẻ em tại các Làng trẻ em SOS;
- Lập kế hoạch phát triển cá nhân 3 năm của bà mẹ bà dì; Đôn đốc các
Làng trẻ em SOS cơ sở tăng cường khảo sát, tuyển dụng bà mẹ bà dì để thay thế bà
mẹ bà dì nghỉ hưu và bổ sung nhân lực cho các Làng còn thiếu;
- Bộ phận Nhân sự và Phát triển tổ chức kết hợp cùng bộ phận Chương
trình cần nghiên cứu thêm một số Luật của Việt nam liên quan tới việc xử lý vi
phạm trẻ em. Trên cơ sở đó dự thảo 1 quy trình, quy định về việc xử lý các vi
phạm đó, lồng ghép các chế tài vào với các chính sách của Tổ chức để áp dụng trên
cơ sở phù hợp với Luật pháp Việt Nam. Việc này cần làm việc và tham vấn Cục
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bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Trong báo cáo từ năm 2017 trở đi, công tác đánh giá về
tình hình thực hiện Chính sách chăm sóc bảo vệ trẻ em sẽ được đưa vào báo cáo;
- Tăng cường các hình thức truyền thông và vận động quyên góp phù hợp
với hướng dẫn của SOS Quốc tế và pháp luật của Việt Nam, tập trung thực hiện
trên địa bàn của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh/thành phố có tiềm năng.
Tạo mọi điều kiện để nhà tài trợ có thể quyên góp thuận lợi; duy trì tốt mối quan
hệ, tạo sự tin tưởng, hài lòng đối với nhà tài trợ. Đồng thời, xem xét lại quy trình
chăm sóc người đỡ đầu, bổ sung thêm và hiệu chỉnh những chỗ chưa phù hợp để
giảm thiểu tối đa việc người đỡ đầu dừng tài trợ;
- Bộ phận kế toán nghiên cứu lại các văn bản Luật và văn bản dưới Luật
liên quan tới công tác nộp thuế đối với các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc
mô hình tương tự như Tổ chức Làng trẻ em SOS để tham mưu cho Ban giám đốc
về việc nộp thuế môn bài đối với các trường Hermann Gmeiner;
- Giữ mối quan hệ, hợp tác với các đối tác (ngân hàng HSBC, DHL,
Schwarzkorf…) nhằm hỗ trợ hướng nghiệp cho thanh niên trưởng thành; hợp tác
với các tổ chức bảo trợ xã hội, mạng lưới các tổ chức phi chính phủ nhằm chia sẻ,
hỗ trợ trong công tác vận động quyên góp;
- Bộ phận Chương trình lên kế hoạch làm việc với Cục chăm sóc và bảo vệ
trẻ em để tiến hành công nhận mô hình chăm sóc của Làng trẻ em SOS là mô hình
Chăm sóc thay thế;
- Bộ phận Chương trình kiện toàn lại công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý, giám sát việc
thực hiện Chính sách này tại các đơn vị cơ sở;
- Triển khai, kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện các hướng dẫn về nhân
sự và phát triển tổ chức của SOS Quốc tế về; phỏng vấn trên 90% những người
thôi việc; tổ chức tập huấn, phổ biến các chính sách của SOS Quốc tế tới
CBNVGV và bà mẹ bà dì về các chính sách của SOS Quốc tế khảo sát; đánh giá
mức độ hài lòng của CBNV, bà mẹ bà dì; xây dựng sổ tay hướng dẫn chính sách
nhân sự; xem xét đánh giá lại cơ cấu tổ chức...
- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; nhắc nhở và điều chỉnh
kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của các chương trình, dự án
nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị cơ sở.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2016 và những
nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2017 của Văn phòng SOS Việt Nam./.
VĂN PHÒNG
LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM
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