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HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG
CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI HIỆN NAY
BÙI THỊ THANH HÀ*

Công tác xã hội (CTXH) có vai trò quan trọng với các nhóm yếu thế, nhằm trợ giúp
họ cải thiện điều kiện sống và nâng cao chất lượng cuộc sống. Người cao tuổi (NCT) với
những thay đổi về sức khỏe, tâm sinh lý, lao động - thu nhập, quan hệ xã hội và lối sống
gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong cuộc sống và được CTXH xác định là đối tượng cần
sự trợ giúp. Đảng và Nhà nước rất coi trọng phát triển CTXH với NCT. Với hơn 50 văn
bản pháp luật liên quan đến NCT, đã có cơ sở pháp lý cần thiết cho việc đảm bảo tốt hơn
đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khoẻ và phát huy vai trò của NCT (MOLISA
và UNFPA, 2014).
CTXH liên quan đến dịch vụ chăm sóc NCT thuộc nhiều chương trình ở các cấp độ
khác nhau và có vai trò đáng kể trong chăm sóc NCT hiện nay, song cũng gặp không ít
những hạn chế và thách thức. Bài viết phân tích một số hạn chế và thách thức của CTXH
trong chăm sóc NCT ở nước ta, trên cơ sở tổng quan các tài liệu và báo cáo liên quan đến
chủ đề này từ năm 2009 đến nay.
1. Một số khái niệm

Công tác xã hội
Theo khái niệm được Liên đoàn Công tác xã hội Quốc tế và Hiệp hội Quốc tế các
trường Công tác xã hội chính thức thông qua năm 2014: “CTXH là một nghề mang tính

chất thực hành và là một ngành khoa học thúc đẩy sự thay đổi và phát triển xã hội, gắn
kết xã hội, tăng năng lực và giải phóng con người. Các nguyên tắc về công bằng xã hội,
quyền con người, trách nhiệm tập thể và tôn trọng sự đa dạng là trọng tâm của CTXH.
Dựa trên cơ sở các lý thuyết về CTXH, khoa học xã hội, nhân văn và kiến thức bản địa,
CTXH thu hút con người và cơ cấu xã hội nhằm giải quyết những khó khăn trong cuộc
sống và nâng cao an sinh” (IFSW, 2014).
CTXH là một ngành khoa học, một lĩnh vực hoạt động chuyên môn phát triển
hướng đến các đối tượng yếu thế (người nghèo, NCT, người khuyết tật, trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn, người di cư, người dân tộc thiểu số, nhiễm HIV/AIDS...) trong xã hội để
giải quyết các vấn đề đang nảy sinh trong cộng đồng, theo đuổi mục tiêu vì hạnh phúc cho
con người và tiến bộ xã hội, góp phần phát triển bền vững.
*TS,
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Dịch vụ công tác xã hội
Dịch vụ CTXH là những dịch vụ xã hội hướng đến nhóm đối tượng yếu thế để thực
hiện các quyền cơ bản của con người trong phát triển bền vững. Các dịch vụ CTXH hoạt
động dưới nhiều hình thức, cụ thể hóa các luật pháp, chính sách nhà nước về các lĩnh vực
phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, pháp lý... cung cấp trợ giúp cho các cá nhân, nhóm, cộng
đồng khắc phục các khó khăn, giảm thiểu những rào cản và bất bình đẳng xã hội.

Người cao tuổi
NCT là nhóm người ở giai đoạn già hóa, gắn liền với việc suy giảm các chức năng
của cơ thể. Theo Luật NCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2010, “người cao tuổi được quy định
trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên”.
2. Công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi và những thách thức
Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hoá rất nhanh trên thế giới. Tỷ lệ
NCT năm 2012 là 10,2%, năm 2013 là 10,3%, năm 2014 là 10,5% và sẽ tăng gấp đôi lên
23% vào năm 2040 (UNFPA, 2014). Tốc độ già hóa nhanh đã đặt ra những thách thức
chính sách cho NCT khi thu nhập bình quân đầu người chưa cao và hệ thống an sinh xã
hội còn hạn chế, đặt ra nhiều thách thức trong chăm sóc và đảm bảo an sinh cho NCT.
Theo kết quả Điều tra quốc gia về người cao tuổi năm 2011, tới năm 2014, cả nước
có hơn 9,5 triệu người NCT, tỷ lệ nữ cao hơn nam (xu hướng tăng cao ở nhóm từ 80 tuổi
trở lên cùng tình trạng đơn thân). Dù kinh tế xã hội phát triển nhưng đời sống của nhiều
NCT còn hạn hẹp. Gần 1/5 NCT sống dưới ngưỡng nghèo, hơn 1/3 trong số họ vẫn đang
phải làm việc, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và phi chính thức, với thu nhập thấp và
không ổn định. Gần 70% NCT không có tích luỹ vật chất, 27,6% cho rằng kinh tế đang
kém đi. Khoảng 18% NCT sống trong hộ nghèo, hơn 30% trong nhà kiên cố, gần 10%
trong nhà tạm, 35% cảm thấy thất vọng, 33% không biết chia sẻ buồn vui cùng ai, 22%
thấy rất cô đơn (VNAS, 2012). Nguồn sống chính của NCT từ con cháu chu cấp (41,2%),
từ lương hưu và trợ cấp (25,5%) và từ lao động của họ (29,4%). Tính đến tháng 6/2015,
lương hưu, trợ cấp xã hội có tỷ lệ bao phủ đối với NCT là 37,4%, giảm hơn 1,24% từ năm
2012 đến nay. NCT tuổi càng cao thì sự lệ thuộc vào chu cấp của con cháu càng lớn (tăng
từ 25,6% ở nhóm 60-69 lên 41,7% ở nhóm 70-79 và 68,3% ở nhóm 80+). Nguồn sống từ
của cải tích lũy từ trước và các nguồn khác 3,9% (UNFPA-GAI-Prudential, 2015).
Về sức khỏe, 50% NCT có bệnh mà không điều trị dù biết nguy hiểm cho sức khỏe
hoặc tính mạng do không có khả năng chi trả. Chi phí cho sức khoẻ NCT tăng cao hơn
các nhóm tuổi khác từ 7-10 lần. Có 56,3% NCT nhận thấy sức khỏe yếu, 36,3% bình
thường và chỉ 7,6% sức khỏe tốt. Khoảng 23% NCT đang gặp khó khăn với các hoạt
động thường nhật, trong đó có 90% cần người hỗ trợ.
Tóm lại, trong xu thế già hóa dân số, thu nhập và sức khoẻ là hai khía cạnh chính
trong cuộc sống của NCT. Việt Nam đang phải đối mặt với ba thách thức lớn. Thứ nhất,
số NCT ngày càng tăng nhanh. Thứ hai, nhiều NCT sống ở mức nghèo, cận nghèo. Thứ
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ba, hầu hết NCT có sức khoẻ kém, ngày càng sống thu mình, cô đơn do các hỗ trợ truyền
thống từ đại gia đình bị thu hẹp vì số con giảm; tăng lên số người ở độ tuổi lao động đi
làm ăn xa.

Vai trò của CTXH trong chăm sóc NCT
Trong chăm sóc NCT, vai trò của CTXH được đặt ra như một nhiệm vụ cấp bách.
Với thực trạng NCT hiện nay, CTXH với NCT chú ý đến việc đào tạo cán bộ về y tế, tình
nguyện viên, cung ứng dịch vụ CTXH cho NCT, hướng đến mục tiêu an sinh cho NCT
thông qua hoạt động chăm sóc họ.
CTXH như một hoạt động chuyên môn, đóng vai trò “cầu nối” chủ chốt, là phương
tiện hiệu quả trong thực thi các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mục tiêu an sinh xã
hội của đất nước (Bùi Thị Thanh Hà, 2014). Thông qua các chương trình, các mô hình,
các dịch vụ CTXH và hoạt động thực tiễn của nhân viên CTXH hoạt động từ các cơ sở
bảo trợ xã hội và gia đình, cộng đồng đảm trách các vai trò cụ thể để thúc đẩy an sinh và
nâng cao chất lượng sống cho NCT.

Hoạt động CTXH trong chăm sóc NCT
Vai trò của CTXH thể hiện ở hai hình thức: chăm sóc người già cô đơn trong các cơ
sở bảo trợ xã hội và cung ứng dịch vụ chăm sóc NCT tại gia đình và cộng đồng. Liên
quan đến 4 chủ thể chăm sóc NCT (nhà nước, gia đình, cộng đồng, và thị trường) có các
mô hình chăm sóc NCT sau: Trung tâm bảo trợ xã hội là mô hình do Nhà nước trợ cấp
hoàn toàn; Mô hình nhà dưỡng lão tư nhân - mang tính thị trường; Ở các địa phương có
mô hình chăm sóc NCT tại cộng đồng bởi người thân trong gia đình, họ hàng, làng
xóm…
Mỗi mô hình đều có những đặc thù và hiệu quả khác nhau. Trung tâm bảo trợ xã hội
đã giúp phần lớn NCT nghèo, khó khăn nhưng do đầu tư thấp, chưa được quan tâm nhiều
về chuyên môn, lực lượng nhân viên CTXH thiếu… nên hiệu quả hoạt động thấp. Trong
các cơ sở này, có sự phối hợp giữa nhân viên CTXH với các chuyên gia như bác sĩ, cán
bộ điều dưỡng, cán bộ dinh dưỡng, chuyên viên tham vấn tâm lý... Nhân viên CTXH với
vai trò: tiếp nhận đối tượng; thăm hỏi, động viên; tổ chức các hoạt động vui chơi; duy trì
đảm bảo sức khỏe và giao tiếp xã hội cho NCT; duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa
NCT với người thân trong gia đình; chăm sóc, hướng dẫn NCT thực hiện hoạt động cá
nhân và chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ tham vấn tâm lý; ghi chép và lưu giữ hồ sơ.
Hình thức cung ứng dịch vụ chăm sóc NCT tại gia đình và cộng đồng thường là cơ
sở xã hội tiếp nhận NCT cử nhân viên CTXH đến gia đình họ trực tiếp thực hiện các
dịch vụ tư vấn, đánh giá, xác định vấn đề, giúp xây dựng kế hoạch, thiết lập các mối
quan hệ trong gia đình và xã hội, cung cấp các dịch vụ CTXH tạo môi trường hỗ trợ tốt
nhất cho NCT.
Gần đây, tại các đô thị lớn (như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) đã xuất hiện mô
hình cơ sở tư nhân chăm sóc NCT. Đây là loại hình dịch vụ nuôi dưỡng NCT chất lượng
cao bằng nguồn đóng góp của gia đình họ. Loại hình này còn ít và mang tính tự phát nên

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

20

Hạn chế và thách thức của công tác xã hội…

hầu như chưa có quy định cụ thể về chương trình, đội ngũ cán bộ và các kỹ năng cần thiết
để chăm sóc NCT. Với chi phí dịch vụ khá cao (trên dưới 10 triệu đồng/tháng) mô hình
này chỉ dành cho nhóm các gia đình khá giả nên NCT thuộc các gia đình có mức sống
trung bình và nghèo rất khó tiếp cận.
Mô hình Trung tâm trợ giúp NCT và phát triển cộng đồng (CASCD)1 có các hoạt
động liên quan đến dịch vụ CTXH. Điển hình là việc xây dựng hàng loạt mô hình chăm
sóc NCT tại nhà và cộng đồng, hơn 200 Câu lạc bộ NCT và mạng lưới tình nguyện viên
chăm sóc NCT. Đến nay, CASCD đã đào tạo 900 người có kiến thức và kỹ năng chăm
sóc NCT tại nhà; nâng cao nhận thức cho hơn 1.000 cán bộ cơ sở về các chính sách của
nhà nước trong trợ giúp NCT. “Mô hình chăm sóc tại nhà” đã góp phần đảm bảo an sinh
cho những NCT cô đơn, nghèo khó. Từ năm 2003, các nhân viên và tình nguyện viên
(nhân viên CTXH chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp) đến tận nhà hỗ trợ chăm sóc
NCT cô đơn, nghèo khó. Tới năm 2015, CASCD đã có đội ngũ hơn 3.000 tình nguyện
viên tại 15 tỉnh/thành.
Thực tế NCT thường lựa sống cùng gia đình và con cháu để được giúp đỡ hoặc
nương tựa (ít nhất về mặt tinh thần, tình cảm). Do vậy, “mô hình chăm sóc NCT tại cộng
đồng” là phù hợp và đang được nhân rộng ở nước ta. Mô hình chủ yếu mang hình thức tự
nguyện dù chính phủ có hỗ trợ một phần. Từ hơn 500 câu lạc bộ (CLB) thí điểm tại 4
tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nay đã lên tới hơn 700 câu lạc bộ trong
cả nước. Mỗi câu lạc bộ đều có sự tham gia của các thành viên liên thế hệ (từ trên 50
tuổi), từ các gia đình có mức sống khác nhau, nhiều loại hình nghề nghiệp với trình độ
học vấn, kinh nghiệm sống đa dạng, duy trì sự gắn kết truyền thống, tính cộng đồng... Họ
hỗ trợ nhau làm kinh tế, học hỏi, chăm sóc sức khỏe. Các hoạt động đem lại lợi ích thiết
thực về vật chất, tinh thần, phù hợp với thực trạng, nhu cầu của NCT và nâng cao chất
lượng sống cho họ.
3. Một số hạn chế và thách thức của công tác xã hội trong chăm sóc NCT

Khía cạnh chính sách và thực thi chính sách
Gần đây, chăm sóc NCT đã trở thành nội dung trọng tâm trong các văn bản chính
sách, các chương trình quốc gia, các đề án và dự án hỗ trợ liên quan đến NCT. Cơ sở
pháp lý cho hoạt động CTXH trong trợ giúp NCT đã được ban hành.
Năm 2014, các tỉnh/thành đã chủ động triển khai thực hiện các chính sách đối với
NCT. Khoảng 1,5 triệu NCT (trên 80 tuổi) đủ điều kiện đã được hưởng TCXH hàng
tháng. Có khoảng 2,7 triệu NCT đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểu xã hội; 49/63
tỉnh, thành phố thành lập khoa Lão khoa trong bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, hơn 60% NCT
có thẻ BHYT; gần 2,1 triệu NCT được khám sức khỏe định kỳ; 1,8 triệu người được lập
sổ theo dõi sức khỏe. Có gần 2,6 triệu NCT tham gia hoạt động văn hoá trong 58.099 câu
lạc bộ. NCT được nâng cấp nhà tạm; tổ chức mừng thọ, chúc thọ đầu xuân, ngày Quốc tế
NCT; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; các câu lạc bộ nghệ
Trung tâm trợ giúp NCT và phát triển cộng đồng (CASCD), tên cũ là Trung tâm Nghiên cứu Trợ giúp
NCT trực thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (RECAS) thành lập từ năm 1991.
1

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Bùi Thị Thanh Hà

21

thuật, thơ ca, thể dục, dưỡng sinh, tham quan… Tuy vậy, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe
công lập vẫn chưa đảm bảo được nhu cầu khám chữa bệnh của NCT, trình độ của các bác
sỹ còn hạn chế, những hoạt động liên quan đến NCT mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu
của họ. Số đông NCT vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc y tế, nhất là ở
nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa (MOLISA, 2014). Điều này gây nên những khó
khăn và thách thức không nhỏ cho hoạt động CTXH.
Lĩnh vực chăm sóc NCT trong các văn bản chưa bao quát hết các chủ thể quan
trọng cũng như chưa cân đối các vai trò chăm sóc. Vai trò của Nhà nước được đề cập chủ
yếu trong các chính sách và được nhấn mạnh trong mô hình an sinh xã hội. Hai chủ thể
gia đình và cộng đồng khá quan trọng trong chăm sóc NCT, chỉ được nhắc đến dưới hình
thức “động viên”, nhắc nhở trách nhiệm đạo đức, chưa được chú ý “thể chế hóa” thành
các quy định rõ ràng nên khó kiểm tra và giám sát kết quả thực hiện. Do đó phần nào tạo
nên những khó khăn trong phối hợp giữa các chủ thể và hạn chế hoạt động CTXH trong
chăm sóc NCT.
Nhận thức và thái độ của các cá nhân, gia đình và cộng đồng là một trong các yếu tố
tác động đến tính khả thi trong thực hiện quyền của NCT. Yếu tố này được xem như cơ
sở hạ tầng cho hoạt động CTXH đạt hiệu quả. Theo Luật NCT, NCT có quyền được
“quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn” và được hỗ trợ bởi
Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự và Luật Hình sự. Nhiều quy định của Luật NCT
và các văn bản dưới luật đã đề ra nghĩa vụ/trách nhiệm chủ yếu của gia đình trong chăm
sóc NCT, hay trách nhiệm của con, cháu phải phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ già, hoặc
ông bà. Ngay cả những quy định nêu ở điều 147, Bộ Luật Hình sự -“Người nào ngược đãi

nghiêm trọng hoặc hành hạ cha mẹ thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1
năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm” thì tính khả thi của điều khoản này cũng rất khó
đánh giá (Trịnh Duy Luân, 2014).
Trong lựa chọn các dịch vụ chăm sóc cho mình, một bộ phận NCT có nhu cầu và
khả năng sử dụng các dịch vụ trả tiền (chủ yếu thuộc khu vực tư nhân) ở các mức độ khác
nhau. Tuy nhiên chưa có con số tổng hợp về nhu cầu này. Sự lựa chọn đặc thù đó tạo nên
những thay đổi nhất định và kéo theo những thách thức với CTXH chuyên nghiệp khi tiếp
cận đến bộ phận này.
Cách chăm sóc NCT truyền thống ở mỗi gia đình, cộng đồng đã thay đổi rất
nhiều do tác động của văn hoá, lối sống hiện đại. Theo kết quả của nhiều nghiên cứu
về gia đình cho thấy, cùng với quá trình phát triển, thế hệ con cháu ngày nay đang có
xu hướng hạ thấp giá trị và nhu cầu tinh thần, tâm lý, tình cảm của NCT và thay thế
vào đó là các hỗ trợ thuần túy bằng hiện vật hay tài chính. Các chính sách trợ cấp xã
hội đã đề cập đến vai trò của cộng đồng nhưng chưa có các quy định rõ ràng hay các
hoạt động cụ thể. Một số đề án, “Tư vấn và Chăm sóc sức khỏe cho NCT dựa vào
cộng đồng”, “Hỗ trợ chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần đối với NCT”, hay mô hình
“Câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau” thường mang tính phong trào hơn là những định
chế chính sách (Trịnh Duy Luân, 2014).
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Khía cạnh công tác xã hội
CTXH nước ta có những lợi thế và cơ hội để phát triển chuyên nghiệp do nhu
cầu ngày càng cao của xã hội với nguồn nhân lực có chuyên môn CTXH, thúc đẩy các
hoạt động liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy, tham gia các dịch vụ CTXH. Đã có sự
quan tâm của Đảng và nhà nước và những cơ sở pháp lý cho phát triển chuyên nghiệp
ngành CTXH. Hoạt động CTXH được mở rộng với những hợp tác giữa dịch vụ công
và tư từ các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đang ngày càng phát triển hướng
đến nhóm NCT.
Theo nghiên cứu của Bùi Thị Thanh Hà (2014), về cơ bản, CTXH ở nước ta hình
thành và phát triển phù hợp với nhu cầu đòi hỏi của thực tế. Việc phát triển nghề CTXH
theo hướng chuyên nghiệp được đặt ra từ năm 2009 và đã chính thức được thừa nhận là
một nghề từ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của TTCP. Hàng loạt quyết
định, thông tư và cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về CTXH ra đời sau đó. Hệ thống chính
sách về phát triển CTXH nước ta đã thể hiện quan điểm, định hướng và những chính sách
xã hội.
Những thách thức của hoạt động CTXH trong chăm sóc NCT bắt nguồn từ các đặc
thù của NCT với những bất cập trong thực thi chính sách. Phần lớn các chính sách chỉ chú
trọng tính trợ cấp, cứu trợ, còn các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho NCT (với
sự tham gia của NCT) còn mang tính phong trào. Hơn nữa, ngành CTXH với các loại
hình dịch vụ chuyên môn về chăm sóc NCT ở nước ta còn thiếu và yếu. Tất cả đã tạo nên
các hạn chế và thách thức trong chăm sóc họ thông qua các hoạt động CTXH.
Hiện nay nhiều yếu tố, điều kiện cho sự phát triển ngành CTXH chuyên nghiệp còn
thiếu như khung pháp lý, các phương pháp khoa học, đội ngũ CTXH nòng cốt, nguồn
nhân lực cho mạng lưới CTXH, các chương trình nghiên cứu, nhận thức về sự cần thiết và
tính ưu việt của nghề, hệ thống dịch vụ thiết yếu và cơ sở thực tập, hành nghề. Nghiên
cứu của Nguyễn Thị Thu Hà (2013) đã cho thấy ngoài khả năng đáp ứng của CTXH chưa
cao, thiếu cán bộ CTXH chuyên nghiệp thì nhận thức của người dân về những người làm
CTXH cũng còn rất hạn chế.

Khía cạnh nhận thức của xã hội
Nhận thức, quan niệm của xã hội về nghề CTXH, về NCT và các hoạt động liên
quan đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động CTXH trong chăm sóc NCT. Các quan niệm
truyền thống luôn coi CTXH là sự trợ giúp, cách nhìn nhận vấn đề liên quan đến CTXH
của cá nhân, cộng đồng với NCT vẫn còn mang tính chất từ thiện, phong trào. Sự quan
tâm của các cấp lãnh đạo còn hạn chế do chưa được tiếp cận và có thời gian để tìm hiểu
về ngành CTXH, khiến cho việc đầu tư chưa đủ và chưa thích hợp để CTXH có thể mang
tính chất chuyên nghiệp cao hơn.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những bất cập trong nhận thức và thực thi các chính
sách trợ cấp xã hội với NCT, đặc biệt là không nhận thức đúng, đủ về chính sách quy
định nghĩa vụ/trách nhiệm của gia đình, con cháu cũng như thực thi nó. Để hoạt động
đa dạng trong chăm sóc NCT hiệu quả, CTXH cần hướng đến đáp ứng những nhu cầu
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gắn liền với các đặc điểm tâm sinh lý của NCT. Đây là điều kiện cơ bản để CTXH
chăm sóc tốt cho NCT.
Ngoài ra còn có hàng loạt các yếu tố có ảnh hưởng, hạn chế các hoạt động CTXH
trong chăm sóc NCT như: hạn chế của nhiều cấp lãnh đạo và của cộng đồng trong nhận
thức về già hóa dân số và tác động của nó tới phát triển kinh tế xã hội; cách nhìn tiêu cực
của xã hội đối với NCT; bản thân NCT không nhận thức được sự cần thiết phải chăm sóc,
bảo vệ bản thân; người dân ở nông thôn không có điều kiện, chưa quan tâm chuẩn bị cho
tuổi già…
4. Nhận định kết luận
Trong tương lai gần, nước ta sẽ có hàng triệu NCT cần đến sự hỗ trợ xã hội với các
nhu cầu đa dạng. Việc hoàn thiện hệ thống chính sách trợ cấp xã hội và hoàn thiện các
chương trình cung ứng dịch vụ CTXH trong chăm sóc NCT là rất cần thiết nhằm đảm bảo
an sinh và nâng cao chất lượng sống cho NCT. Cần đổi mới các chương trình hoạt động,
các mạng lưới trợ giúp, cung ứng dịch vụ CTXH trong chăm sóc NCT; hoàn thiện và mở
rộng các dịch vụ CTXH trong chăm sóc NCT, phát triển các cơ sở chăm sóc tại nhà cho
NCT đối với những NCT có khả năng chi trả.
Trong xu thế già hoá dân số mang tính toàn cầu, CTXH trong chăm sóc NCT ngày
càng đòi hỏi nâng cao tính chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Cần tiếp tục học
hỏi những kinh nghiệm, kết quả và hạn chế của hoạt động CTXH trong chăm sóc NCT từ
các nước phát triển. Theo các bước đi của Đề án 32, khâu nghiên cứu, đào tạo và phát
triển nhân lực CTXH cần được chú ý. Nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò cần
thiết của CTXH trong đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội và đặc biệt trong chăm sóc NCT
cũng là điều cần thực hiện thường xuyên.
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