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Tổ chức cộng đồng: Dự án khởi xướng bởi cá nhân chị 
Lưu Thị Loan là một người khuyết tật hoạt động xã hội 
vì phụ nữ khuyết tật. Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật có 
nguy cơ là nạn nhân của bạo lực thể chất, bạo lực tinh 
thần, bạo lực tình dục, và bạo lực kinh tế gấp 2 đến 12 
lần so với phụ nữ không khuyết tật. Các yếu tố dẫn đến 
các hình thức bạo lực là do họ phụ thuộc sự chăm sóc 
lâu dài từ người khác, phụ thuộc về kinh tế, thiếu cơ chế 
bảo vệ khi lên tiếng nhận diện thủ phạm, thiếu hiểu 
biết về quyền con người cụ thể là quyền bất khả xâm 
phạm thân thể và quyền được tôn trọng danh dự và 
nhân phẩm, thiếu những dịch vụ hỗ trợ tham gia các 
hoạt động xã hội. Những bạo lực này ra hậu quả 
nghiêm trọng đối với phụ nữ khuyết tật nhưng chỉ là 
tiếng nói thầm lặng. 

Yêu cầu đối với sinh viên tham gia:
- Sinh viên có kiến thức nền về làm video clip
- Yêu thích các hoạt động cộng đồng.
- Có tinh thần kỷ luật, kiên nhẫn, làm việc tập thể, 
ham học hỏi.
- Cam kết tham gia trên 80% hoạt động dự án.

Mục tiêu cộng đồng:
- Tạo cơ hội cho cho phụ nữ khuyết tật có cơ hội lên 
tiếng về tình hình bị bạo lực gia đình mà họ gặp 
phải; tăng cường sự tự tin và ra quyết định của họ; 
- Giúp cộng đồng thay đổi cái nhìn về vai trò của 
phụ nữ khuyết tật và tôn trọng giá trị của họ

Mục tiêu học tập của sinh viên:
-Sinh viên học cách sản xuất video clip dành cho 
một nhu cầu đặc biệt từ cộng đồng;
- Sinh viên học cách làm việc nhóm, làm việc với 
nhóm phụ nữ khuyết tật;
- Sinh viên được phát triển cảm xúc khi làm việc với 
một cộng đồng người có nhu cầu đặc biệt; mở rộng 
hiểu biết về các vấn đề xã hội.

Thời gian dự kiến: 2-4 tháng

Nhu cầu cộng đồng: Hiện nay, Việt Nam có rất ít thông tin về mức độ và bản chất của bạo lực gia đình đối với 
phụ nữ khuyết tật. Điều này dẫn đến tình trạng bạo lực với nhóm phụ nữ khuyết tật gia tăng và không được can 
thiệp. Các tổ chức hội đoàn phụ nữ không có thông tin để có thể hỗ trợ những phụ nữ này. Dự án nhằm xây 
dựng 1 video clip nhận diện các hình thức bạo lực gia đình cản trở phụ nữ khuyết tật tham gia đầy đủ các hoạt 
động xã hội, từ đó giúp xã hội chung tay giải quyết vấn đề này.


