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Một dự án phát triển cho những nhóm người bị thiệt thòi
DAVID PEARSON
NGUYỄN HUỆ NHẬT
Mô tả kế hoạch
The Ockenden Venture là một tổ chức phi chính phủ của Vương quốc Anh, hiện đang tiến
hành những chương trình phát triển và trợ giúp nhân đạo tại một số nước châu Âu, châu Phi
và châu Á. Tổ chức này đang thực hiện một dự án thí điểm bốn năm (1991 – 1995) nhằm
giúp đỡ những người sống trong một cơ sở xã hội của nhà nước đặt tại tỉnh Sông Bé. Tại đây
có khoảng 900 người, mà nguồn gốc chung của đa số là vô gia cư hay sống lang thang. Một
số người tàn tật hoặc trước kia nghiện ma túy, một số trẻ em có bố mẹ hoặc bơ vơ, những
người chậm phát triển về tâm thần. Phần lớn đã mất gia đình, nhà ở và sinh kế do hậu quả
trực tiếp của chiến tranh.
Dự án phát triển bao gồm ba lĩnh vực liên quan với nhau. Trước hết, đó là việc nâng cấp hạ
tầng cơ sở và các ngành phục vụ để cung cấp mước, săn sóc sức khỏe, giáo dục và cải thiện
bữa ăn qua sản xuất nông nghiệp. Thứ hai, tiến hành chương trình huấn luyện nghề nghiệp
và trợ giúp cho việc tự tạo ra việc làm nhằm tiến đến chỗ tự có thu nhập và phát triển cuộc
sống. Đây là chìa khóa để duy trì đời sống tự chủ, tự lập cho những người khỏe mạnh và
những người tàn tật còn khả năng lao động. Thứ ba, dự án chú trọng giúp những người sống
trong cơ sở xã hội có cơ hội tái hòa nhập vào các cộng đồng địa phương hoặc về nguyên
quán của họ và đoàn tụ với gia đình.
Công tác nghiên cứu và công tác xã hội
Song song với kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất được tiến hành ngay từ 6 tháng đầu tiên của
dự án, nhóm công tác dự án đã lập một bảng phỏng vấn để tìm hiểu cho khoảng gần 600
người sống trong cơ sở xã hội, nhằm thu thập các thông tin cụ thể của từng cá nhân về gia
cảnh, nghề nghiệp trước kia, sức khỏe, khả năng hiện tại, nguyện vọng…v..v… Đó cũng sẽ
là hồ sơ cơ bản cho việc hướng dẫn trong tương lai, lập các trường hợp ưu tiên và hình thành
các dự án cụ thể. Việc phỏng vấn đã được tiến hành rất cặn kẽ và phù hợp với khả năng nhận
thức của từng người (người già, trẻ em, người tàn tật, tâm thần…) sao cho kết quả của nó là
tạo được một hình ảnh chi tiết về lịch sử cá nhân, những nguyện vọng và những tiềm năng.
Từ đó tạo ra cơ sở cho nhóm công tác lập kế hoạch làm việc chi tiết.
Cuộc nghiên cứu đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề cần được ưu tiên và đặc biệt là phát hiện ra
những khả năng đoàn tụ gia đình của một phần đáng kể những người sống trong cơ sở xã hội
này. Tiếp đó, dự án đã phải tiến hành một loạt công việc đầy khó khăn để giúp họ tìm lại
mối liên hệ gia đình cũng như làm cầu nối cho họ có thể trở về gia đình trong sự chấp nhận
của các thành viên ruột thịt.
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Tiếp tục phát triển dự án
Năm 1993, dự án sẽ xây dựng một cơ sở then chốt tại thành phố Hồ Chí Minh dành cho
những người đang trở về gia đình, và là trung tâm tư vấn và tiếp nhận những người vô gia
cư, lang thang cơ nhỡ. Ở đây sẽ có một nơi trú ngụ có giới hạn trong khoảng thời gian ngắn,
một trạm tổ chức sắp xếp rất cần thiết trước khi đoàn tụ gia đình hoặc một điểm giao lưu cho
cuộc sống bụi đời và chăm sóc mang tính chất từ thiện. Nó cũng có nhiệm vụ như là trung
tâm phát triển xã hội kết hợp với việc đào tạo cán bộ công tác xã hội.
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