
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) 
 

Trung tâm RTCCD được thành lập năm 1996, là một tổ chức phi chính phủ, 
hướng đến tìm kiếm cách tiếp cận thực tế hiệu quả để xây dựng năng lực cộng 
đồng cho xoá đói giảm nghèo và tăng cường sức khoẻ cộng đồng 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. 

 
 

Tổ chức HealthRight quốc tế 
 

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, trẻ em bị bỏ rơi, bị lạm dụng, bị bạo lực gia đình.  

 
 

 
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 RTCCD. Mỗi năm, 
chúng tôi cung cấp khoảng 10-15 khoá tập huấn miễn phí về lĩnh vực: 

•    Công tác xã hội trong chăm sóc  bảo vệ trẻ em 
•    Công tác xã hội trong chăm sóc sức khoẻ tâm trí và người bệnh tâm thần 
•    Kiến thức và kỹ năng công tác xã hội cơ bản 

Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghề Công tác Xã hội sẽ tổ chức các 
khoá tập huấn ngắn hạn, nâng cao kỹ năng cho cán bộ CTXH tuyến xã phường và 
cán bộ quản lý tuyến tỉnh huyện, theo đơn đặt hàng của các tỉnh. 

 
 

THƯ MỜI HỢP TÁC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO 
 

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM 
 

NĂM 2015 
 

 
 
Để biết thêm thông tin về các khoá tập huấn, hãy liên hệ:

 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng  (RTCCD) 

Số 39, Ngõ 255, phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Điện thoại: 04 – 36280350               Fax: 04 – 36280200 
Email: ctxh@rtccd.org.vn       |         Website: www.rtccd.org.vn 

 
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghề Công tác Xã hội 
Chương trình hợp tác giữa HealthRight quốc tế và RTCCD
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TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BẢO VỆ TRẺ EM 
 

Nội dung các khóa tập huấn năm 2015 

STT Nội dung 

1. Công tác xã hội trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em 

2. Lạm dụng trẻ em và những ảnh hưởng đối với trẻ bị lạm dụng 

3. Quản lý ca trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

4. Chăm nuôi đỡ đầu 

5. Bạo lực gia đình 

6. Công tác xã hội đối với trẻ em có cha mẹ mắc bệnh tâm thần 

7. Xây dựng một trung tâm công tác xã hội chuyên nghiệp 

8. Hỗ trợ tâm lý cho trẻ em 

9. Chăm sóc cho nhân viên công tác xã hội 

10. Giám sát thực hành trong công tác xã hội 

11 Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em 

12 Chăm sóc và bảo vệ trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS 

 

 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. 

Điện thoại: 04.36280350 email: nguyet.nguyen@rtccd.org.vn  

Webpage: rtccd.org.vn > Hoạt động > Trung tâm Đào tạo nghề CTXH 

    Mục tiêu các khoá tập huấn 
• Hỗ trợ và củng cố kiến thức và kỹ năng Công tác xã hội trong chăm 

sóc và bảo vệ trẻ em cho các cán bộ và cộng tác viên Công tác xã 
hội tại địa phương.  

•    Chia sẻ thông tin và tăng cường sự hợp tác trong công tác chăm 
sóc và bảo vệ trẻ em. 
 

     Giảng viên 
Bác sỹ  ThS. Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc RTCCD (Nguyên Phó 
Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em-Bộ LĐTBXH). 
Tiến sĩ Luke Talikowski – chuyên gia CTXH - HealthRight quốc tế 
ThS tâm lý lâm sàng và CTXH – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – RTCCD 
ThS CTXH Lương Quang Hưng - RTCCD 
Các chuyên gia tâm lý và công tác xã hội khác - trung tâm RTCCD 

 
     Địa điểm và học viên 

Địa phương tự bố trí địa điểm tập huấn và mời học viên tham gia.  
Học viên cam kết tham gia đầy đủ các buổi tập huấn.  


     Chi phí  

Tài liệu tập huấn cho học viên và chi phí đi lại ăn ở của nhóm giảng 
viên do RTCCD chi trả.  
Các cơ quan tổ chức lớp học bố trí địa điểm học, máy chiếu, ăn giữa 
giờ và chi phí hỗ trợ học viên đi lại (nếu có). 

 
    Đăng ký tham gia 

Địa phương có nhu cầu được tập huấn cho đội ngũ cán bộ công tác 
xã hội điền mẫu Đăng Ký và gửi tới địa chỉ email: 
nguyet.nguyen@rtccd.org.vn và   ctxh@rtccd.org.vn . 
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