
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI (SWPDC)

Hà Nội, Việt Nam

Trung tâm Đào tạo và Phát triển nghề Công tác Xã hội (SWPDC) là chương trình hợp tác giữa 
tổ chức HealthRight Quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng 
(RTCCD). SWPDC chuyên cung cấp các khóa tập huấn ngắn hạn, hướng dẫn thực hành nghiệp 
vụ công tác xã hội nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên 
CTXH để họ cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng một cách chuyên 
nghiệp và hiệu quả tới người khuyết tật, trẻ em bị bạo lực, bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn và 
những người yếu thế trong xã hội.

VỀ CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ BẠN NÊN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI KHI

Trung tâm Đào tạo và Phát triển 
Nghề Công tác Xã hội (SWPDC)
Số 39 ngõ 255 phố Vọng, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel:  04 3628 0350
Fax:  04 3628 0200
Email:  ctxh@rtccd.org.vn
Web:  htp://rtccd.org.vn/

• Bạn muốn có cơ hội tham gia các lớp tập huấn 
ngắn hạn để nâng cao kỹ năng nghề CTXH miễn 
phí.

• Bạn mong muốn tìm được nơi thực tập nghề 
CTXH năng động với nhiều trải nghiệm. 

• Bạn cần hỗ trợ để đánh giá ca phục vụ cho mục 
đích chăm nuôi đỡ đầu và nhận con nuôi.

• Bạn cần tìm cơ hội để đào tạo nâng cao năng lực 
cho cán bộ nhân viên của tổ chức bạn về CTXH.

• Bạn có nhiều băn khoăn về thực hành nghề CTXH 
và đang tìm lời giải đáp từ chuyên gia. 

   htps://facebook.com/daotaoctxh



Trung tâm SWPDC cung cấp các lớp tập huấn ngắn hạn, miễn phí, theo mô-đun/chủ đề (1 - 3 
ngày/khóa) cho các cán bộ, nhân viên và cộng tác viên CTXH đang làm việc trong các cơ quan 
nhà nước, các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH, các tổ chức xã hội, giảng viên và sinh viên các 
trường đại học, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tư nhân nhằm cung cấp dịch vụ CTXH 
có kỹ năng đạt chuẩn. Trung tâm sẵn sàng điều chỉnh và cung cấp các lớp tập huấn riêng cho 
từng cơ sở tại các tỉnh và thành phố để phù hợp với nhu cầu học viên (cán bộ CTXH tuyến cơ 
sở, cán bộ quản lý, cán bộ chính sách) và lĩnh vực hoạt động của tổ chức.

Từ năm 2012, SWPDC đã thiết kế và cung cấp nhiều khóa tập huấn tới các tổ chức tại Hà Nội,  
Hà Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, An 
Giang, Thành phố Hồ Chí Minh,... 

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ GÌ?

Tập huấn ngắn hạn kỹ năng nghề CTXH

Hướng dẫn sinh viên thực tập CTXH

SWPDC tiếp nhận và hướng dẫn thực hành cho sinh viên CTXH hệ đại học và sau đại học trong 
các lĩnh vực bảo vệ trẻ em, đánh giá ca phục vụ chăm sóc thay thế và nhận nuôi đỡ đầu, thiết 
kế và thực hiện các nghiên cứu xã hội, đánh giá và quản lý ca liên quan đến rối nhiễu tâm trí 
và bạo lực gia đình, và các công tác khác thuộc chuyên ngành CTXH.

Hỗ trợ đánh giá các trường hợp cụ thể

SWPDC cung cấp dịch vụ hỗ trợ các tổ chức trong nước và quốc tế tìm hiểu các trường hợp 
liên quan đến bảo vệ trẻ em, đánh giá gia đình (cho mục đích chăm sóc thay thế, chăm nuôi 
đỡ đầu hoặc nhận con nuôi). Trung tâm đồng thời cung cấp chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho 
các dự án, mô hình về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, buôn bán trẻ em và các lĩnh 
vực CTXH khác tại Việt Nam.

Các chủ đề tập huấn điển hình:
• Giới thiệu chung về công tác xã hội
• Công tác xã hội trong bảo vệ trẻ em
• Xâm hại trẻ em và ảnh hưởng
• Quản lý ca trong bảo vệ trẻ em
• Chăm sóc nhận nuôi đỡ đầu - cán bộ 

CTXH
• Chăm sóc nhận nuôi đỡ đầu - cha mẹ 

tiềm năng.
• Bạo lực gia đình
• Giao tiếp thân thiện
• Chăm sóc cho người chăm sóc

• Đánh giá Rối nhiễu Tâm trí ở phụ nữ 
và trẻ em

• CTXH với trẻ em có cha mẹ bị bệnh 
tâm thần

• Tính bảo mật và ranh giới chuyên 
nghiệp trong CTXH

• Phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ 
em

• Ngăn ngừa và quản lý khủng hoảng 
trong các cơ sở y tế

• Kiểm huấn thực hành CTXH



HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

SWPDC có đội ngũ chuyên gia CTXH trong nước và quốc tế. 
Vì vậy chúng tôi rất vui lòng được trả lời mọi câu hỏi của 
bạn liên quan đến các hoạt động của trung tâm cũng như 
những câu hỏi liên quan đến kiến thức và kỹ năng nghề 
CTXH. Chúng tôi coi câu hỏi của các bạn là cơ hội để chúng 
ta có thể chia sẻ hiểu biết về nghề CTXH. Trong nội dung 
email, hãy vui lòng chia sẻ tên của bạn, cơ quan nơi bạn 
công tác và câu hỏi bạn đang băn khoăn. Chúng tôi sẽ giữ 
kín các vấn đề cá nhân của bạn và sẽ phúc đáp câu trả lời 
sớm nhất có thể. Vui lòng gửi email: ctxh@rtccd.org.vn

GIẢNG VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Ông Luke Talikowski 
Chuyên gia CTXH với 30 năm kinh nghiệm; 
Nguyên trưởng đại diện HealthRight quốc 

tế tại Việt Nam

BS. ThS. Nguyễn Trọng An
PGĐ trung tâm RTCCD

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm 
sóc Trẻ em-Bộ LĐTBXH

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
15 năm kinh nghiệm đánh giá và điều 

trị tâm lý; Nguyên cán bộ CTXH của 
HealthRight quốc tế tại Việt Nam

ThS. Lương Quang Hưng
Thạc sĩ Công tác xã hội với 13 năm kinh 
nghiệm về phát triển cộng đồng, thực 

hành CTXH và bảo vệ trẻ em

và nhiều giảng viên Việt Nam và quốc tế khác.



LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỢP TÁC VỚI SWPDC

Bạn có thể tham khảo về các khóa học 
trong webpage SWPDC. 
Hãy liên hệ trực iếp với chúng tôi qua 
email hoặc điện thoại để biết thêm chi 
iết. Chúng tôi sẽ sắp xếp để bạn tham gia 
các khóa học phù hợp. 

Địa phương có nhu cầu được tập huấn cho 
đội ngũ cán bộ công tác xã hội vui lòng gửi 
email tới ctxh@rtccd.org.vn hoặc gọi điện 
thoại tới 04 3628 0350.

Tổ chứcCá nhân

* Vui lòng liên hệ trực iếp để biết thêm chi iết

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) được 
thành lập năm 1996, là một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. 
RTCCD hoạt động tập trung trong các lĩnh vực: chăm sóc sức khoẻ tâm 
trí, công tác xã hội, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em và nghiên cứu 
phát triển hệ thống y tế. Các hoạt động triển khai bao gồm nghiên 
cứu, đào tạo, dự án phát triển cộng đồng và truyền thông vận động 
chính sách y tế-xã hội. RTCCD đồng thời cung cấp dịch vụ phòng khám 
chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ, bao gồm tâm lý, dinh 
dưỡng và khám thực thể. 
http://www.rtccd.org.vn
http://www.phongkhamcaythongxanh.org.vn 

Tổ chức HealthRight quốc tế, là một tổ chức phi chính phủ, có trụ sở 
tại New York-Mỹ. HealthRight quốc tế hướng đến cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ và trao quyền cho cộng đồng yếu thế. 
HealthRight quốc tế cung cấp các khoá tập huấn, trang thiết bị và 
nâng cao năng lực quản lý cho các đối tác để họ có năng lực cung cấp 
dịch vụ tốt hơn tới cộng đồng. Các lĩnh vực hoạt động HealthRight 
quốc tế bao gồm công tác xã hội và an sinh cho nhóm yếu thế như trẻ 
em mồ côi, quyền của người có HIV / lao / sốt rét, CTXH đối với trẻ em 
bị bỏ rơi, bị lạm dụng, bị bạo lực gia đình. 
https://healthright.org


