USAID Okard ໂອກາດ
ເປດຮັບສະຫມັກການຂໍທຶນ
ຊືຂ
່ ອງການສະຫມັກຂໍທນ
ຶ :

ການບໍລິການໃຫການປກສາກຽວກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານຂອງ
ຄົນພິການ (DMAS)

ຊືຂ
່ ອງໂຄງການໂດຍລວມ:

ໂຄງການສະໜັບສະໜນຂະແໜງວຽກງານຂອງຄົນພິການ
USAID Okard ໂອກາດ

ໄລຍະເວລາຂອງການໃຫທືນ:

ເລີ່ມຕົ້ນ 12 ເດືອນ (ບວກທຶນເພີ່ມເຕີມອີກ 24 ເດືອນ ອີງຕາມຜົນ
ໄດຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ)

ຄາດຄະເນມືເ້ ລີ່ມຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ :

ມີນາ/ເມສາ 2019

ປດຮັບສະຫມັກການຂໍທນ
ຶ :

ວັນທີ 11 ກມພາ, 2019

1. ຄວາມເປນມາຂອງໂຄງການ USAID Okard ໂອກາດ
ໂຄງການແມນໄດຮັບການຊີ້ນາໂດຍ ປດສະຍາ ກຽວກັບ ການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການ (DID) ແລະ ຄວາມເຊື່ອ
ທີ່ວາ ບໍປອຍປະຜໃດໄວຂາງຫຼັງ.
ໂຄງການຈະນາໃຊ ວິທີການແບບມີສອງລະດັບໂດຍການເຊື່ອມສານລະຫວາງລະບົບສນກາງ ແລະ ສະໜັບສະໜນ
ຊວຍເຫຼືອຄວາມຕອງການຂອງຄົນພິການແຕລະຄົນພາຍໃຕກິດຈະກາຂອງສາມອົງປະກອບ:

(ອົງປະກອບທີ

1)

ສຂະພາບ; (ອົງປະກອບທີ 2) ການສົງເສີມເສດຖະກິດ; (ອົງປະກອບທີ 3) ການມີສວນຮວມຂອງພາກສວນທີ່
ກຽວຂອງ; ມີຫຼາຍກິດຈະກາຢໃນໂຄງການ USAID Okard ໂອກາດ ທີ່ສມໃສການ: ສະໜັບສະໜນ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍດທະສາດແຫງຊາດ ວາດວຍ ການຟນຟໜາທີ່ການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດ
ງານທີ່ກຽວຂອງຕາງໆ ແລະ ປບປງການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເພີ່ມການນາໃຊການບໍລິການທີ່ມີຄນນະພາບທາງ
ດານການຮັກສາສຂະພາບ ທີ່ກຽວຂອງກັບການບໍລິການຕາງໆຂອງການຟນຟໜາທີ່ການ ລວມທັງເຄື່ອງຄາຊູຕາງໆ;
ສະໜັບສະໜນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວາດວຍຄົນພິ
ການ, ນະໂຍບາຍແຫງຊາດ ວາດວຍຄົນພິການ ແລະ ຍດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ກຽວຂອງ; ສະໜັບສະ
ໜນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບຫັ
ໍ ວງຜົນກາໄລໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການພັດທະນາແບບມີສວນຮວມຂັ້ນພື້ນຖານ

ຊຸມຊົນ (CBID) ຢແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ລວມທັງເປດຮັບສະໝັກການບໍລິການໃຫການ
1
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ປກສາກຽວກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງບັນດາ
ສນຝກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາຊີບຕາງໆ, ບັນດາສະຖາບັນເພື່ອສຂະພາບຕາງໆ, ບັນດາຜຈາງງານ ແລະ ພາກສວນ
ອື່ນໆເພື່ອປບປງການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການຢໃນອົງກອນ ແລະ ໃນທລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເປາໝາຍຂອງ USAID Okard ໂອກາດ: ແມນເພື່ອ ປບປງ ແລະ ສາງຄວາມຍືນຍົງໃຫແກການດາລົງຊີວິດແບບ
ມີອິດສະຫຼະ ແລະ ຄວາມສາມາດດານການເຮັດໜາທີ່ການ ຂອງຜພິການ, ໂດຍບໍກຽວຂອງກັບ ບັນດາປດໃຈຕາງໆ
ເຊັນ ອາຍ, ເພດ, ການສະແດງອອກທາງເພດ, ຊົນເຜົາ ຫຼື ສະຖານະພາບດານຊົນເຜົາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ
ຢໃນ ສປປ ລາວ.
ກິດຈະກາຂອງບັນດາອົງປະກອບຕາງໆ:


(ອົງປະກອບທີ 1) ສຂະພາບ: ເພີ່ມການນາໃຊການບໍລິການດານສຂະພາບທີ່ດີຂື້ນສາລັບ ຄົນພິການ ແລະ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.



(ອົງປະກອບທີ 2) ການສົງເສີມເສດຖະກິດ: ເພີ່ມຈານວນຄົນພິການທີ່ມີເສດຖະກິດຢາງພຽງພໍ



(ອົງປະກອບທີ 3) ການມີສວນຮວມຂອງພາກສວນທີກ
່ ຽວຂອງ: ປບປງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຕາງໆ
ແລະ
ສາງສິ່ງແວດລອມທີ່ອານວຍຄວາມສະດວກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງອົງປະກອບດານ
ສຂະພາບ ແລະ ອົງປະກອບດານການສົງເສີມເສດຖະກິດ.

ເຫດຜົນໃນການສາງການບໍລກ
ິ ານໃຫການປກສາກຽວກັບການເຊືອ
່ ມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ:
o ລັດຖະບານລາວໄດຮັບຮອງກົດໝາຍ ວາດວຍຄົນພິການ
o ສປປ ລາວ ໄດໃຫສັດຕະຍາບັນຕໍສົນທິສັນຍາສາກົນ ວາດວຍຄົນພິການ (UCRPD)
o ດາລັດ ວາດວຍຄົນພິການ
o ຜົນໄດຮັບຈາກການປະເມີນຕາງໆພາຍໃນປະເທດ (ເຊັນ: ມະຫາວິທະຍາໄລເຄີຕິນ ປ 2014) ໄດ
ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມຕອງການໃນການສະໜັບສະໜນທາງດານເຕັກນິກວິຊາການໃຫແກ
ບັນດາຜໃຫບໍລິການຕາງໆ ເພື່ອປບປງການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການ.
2. ການບໍລກ
ິ ານໃຫການປກສາກຽວກັບການເຊືອ
່ ມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ (DMAS) ແມນຫັຍງ:
DMAS ແມນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສາງຂື້ນມາເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການໃຫການປກສາ ແລະ ເຕັກ ນິກວິຊາ
ການທາງດານການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການໃຫແກບັນດາໜວຍງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ການບໍລິການ
ໃຫການປກສາກຽວກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ (DMAS) ຈະສະໜອງການບໍລິການໃຫການ
ປກສາໃຫແກ:
2
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•

ບັນດາຫົວໜວຍທລະກິດ (ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ບໍລິສັດຕາງໆ, ລວມທັງຮານຄາ…)

•

ສະຖາບັນຕາງໆ (ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ແລະ ພາກສວນອື່ນໆ)

•

ບັນດາຜໃຫບໍລິການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (ເຊັນ: ບັນດາສະຖາບັນເພື່ອສຂະພາບ, ໂຮງຮຽນຕາງໆ,
ທະນະຄານ, ບັນດາສນຝກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາຊີບຕາງໆ).

ຈະມີການປະເມີນຜົນຕົວຈິງ, ການແນະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜນເພື່ອເຮັດໃຫການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການ ແລະ
ການເສື່ອມສານເປນສິ່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ, ມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດບັນລໄດ. ເຊິ່ງຈະລວມມີ (ແຕວາຈະ
ບໍຈາກັດພຽງເທົານີ້):
•

•
•
•
•
•

ກວດສອບການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການທາງດານຄວາມຮ, ທັດສະນະ
ຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດກຽວກັບການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການ; ສະພາບແວດລອມທາງກາຍະພາບ,
ນະໂຍບາຍຕາງໆ, ກິດຈະກາຕາງໆ, ລວມທັງພະນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ.
ອອກແບບແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກຽວກັບການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການເພື່ອປບປງ ແລະ ສາງການ
ປຽນແປງ
ຈັດຝກອົບຮົມ ແລະ ຈັດກິດຈະກາເພື່ອສາງຄວາມຮັບຮ ແລະ ປກຈິດສານຶກ
ນາພາການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານການມີສວນຮວມຂອງ
ຄົນພິການຢາງເປນປະຈາ
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບການປຽນແປງຂອງການມີສວນຮວມ (ເປນຜກວດສອບການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງ
ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການ)
ມີຄວາມເປນໄປໄດທີ່ຈະສາມາດອອກໃບຢງຢນກຽວກັບການເສື່ອມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການໃຫແກ
ບໍລິສັດຕາງໆ (ຕົວຢາງ: ໂດຍຜານສະພາການຄາ ແລະ ອດສາຫະກາ).

ການບໍລກ
ິ ານໃຫການປກສາກຽວກັບການເຊືອ
່ ມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ (DMAS) ຕອງ:
•

ບໍແມນເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດ, DMAS ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນອກຮບແບບທລະກິດ/ຫົວໜວຍທລະກິດ
ເພື່ອສັງຄົມ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຶນສາລັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິວັດທະນາການພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ.

•

ພວກເຂົາຈະຕອງເຮັດວຽກຢາງໃກສິດກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການຕາງໆ

(DPOs)

ເພື່ອ

ຮັບປະກັນດານສິດສຽງ ແລະ ວິທີການທີ່ສອດຄອງກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ ແລະ ການ
ສະຫນັບສະຫນນ.
•

•

ເຮັດວຽກຢາງໃກສິດກັບບັນດາຜສາງນະໂຍບາຍເພື່ອຮັບປະກັນວາ DMAS ໄດເຊື່ອມສານບັນດາການປກ
ປອງທາງສັງຄົມທີ່ມີຢ ແລະ ການເຊື່ອມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການອື່ນໆ ລວມທັງການມີສວນຮວມທີ່ມີ
ຢທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ
ເຮັດວຽກຢາງໃກສິດກັບບັນດາເຄືອຂາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງຕາງໆທີ່ເຮັດ
ວຽກກຽວກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ ແລະ ການມີສວນຮວມ.
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ຍົກຕົວຢາງ: ຂໍມນກຽວກັບ DMAS ທີ່ປະສົບຜົນສາເລັດໃນອາຊີແມນສາມາດເບິ່ງຂໍມນໄດທີ່ເວັບໄຊ໌ນີ້:
http://samarthyam.com/
3. ຈດປະສົງຂອງ DMAS:
ເປາໝາຍໂດຍລວມຂອງ DMAS: ເຮັດຫນາທີ່ເປນຜໃຫບໍລິການເພື່ອໃນການປກສາເພື່ອປບປງການມີສວນຮວມ
ຂອງຄົນພິການ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການສະໜັບສະໜນຊວຍເຫຼືອທາງດານເຕັກນິກວິຊາການໃຫແກພາກລັດ,
ເອກະຊົນ ແລະ ຄຮວມພັດທະນາຕາງໆ.
ຈດປະສົງທີໜງື່ : ພັດທະນາຮບແບບທລະກິດແບບຍືນຍົງໃຫ DMAS ແລະ ສາງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈາເປນພາຍ
ໃນເພືອ
່ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ.

ບັນຫາທີຕ
່ ອງໄດພິຈາລະນາ

ການບໍລິຫານອົງກອນ, ການພັດທະນາພະນັກງານ ແລະ ຄວາມຊານິຊານານ, ການສື່ສານທັງພາຍໃນ/ພາຍ

ນອກ, ສາງການຕະຫຼາດເພື່ອໂຄສະນາການບໍລິການຕາງໆ, ການບໍລິຫານສັນຍາ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນ
ຜົນ ແລະ ການຮຽນຮ, ແລະ ອື່ນໆ.
ຈດປະສົງທີສອງ: ພັດທະນາເຄືອ
່ ງມື ແລະ ວິທກ
ີ ານທີສ
່ າມາດດັດປບໄດເພືອ
່ ສະໜັບສະໜນ ບັນດາ “ລກຄາ” ຂອງ
DMAS.

ບັນຫາທີຕ
່ ອງໄດພິຈາລະນາ-



ທົບທວນ ແລະ ທາຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ກົນໄກຕາງໆ, ກົດໝາຍ, ບັນດາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາມາດຕະຖານສາກົນທີ່ກຽວຂອງກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ
ມີເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການຫຼາຍຢາງໃນປະເທດອື່ນໆ; ບົດຄົ້ນຄວາກຽວກັບການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການ,
ການເຊື່ອມສານ, ການພັດທະນາແບບມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການ, ແມຍິງພິການ, ການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງ,
ແລະ ອື່ນໆ.



ຮວມມືກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງລວມທັງ DPOs, NCDE, MoLSW, MoES, ສະພາການຄາ ແລະ ອດ



ສາຫະກາ , ILO, INGOs, ແລະ ພາກສວນອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການຮວມມື ແລະ ຄວາມສອດຄອງໃນການ


ເຊື່ອມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ
ເຄື່ອງມືຕາງໆຕອງໄດດັດປບໂດຍອີງໃສສະພາບການຂອງລາວ ແລະ ໂດຍອີງໃສຄວາມຕອງການຂອງລກຄາ;
ຕອງໄດທົບທວນ ແລະ ກວດສອບໂດຍຄົນພິການທກປະເພດ



ເຄື່ອງມືຕາງໆ ແລະ ວິທີການຕອງໄດສາງ “ສາມາດນາໃຊໄດ” ບັນດາຂໍສະເໜີແນະ ແລະ ບັນດາການແກໄຂ
ບັນຫາເພື່ອປບປງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການມີສວນຮວມສາລັບຄົນພິການທີ່ເພດໄວແຕກຕາງກັນ.
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ຈດປະສົງທີສາມ: ໂຄສະນາ ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດ ກຽວກັບການບໍລກ
ິ ານຕາງໆ ເພືອ
່ ເຊັນສັນຍາ ແລະ ຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ການໃຫບໍລກ
ິ ານຂອງ DMAS

ບັນຫາທີຕ
່ ອງໄດພິຈາລະນາທາຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບປດໄຈທີ່ສາມາດກະຕກຊຸກຍບັນດາລກຄາໃນການຮວມມືກັບຜໃຫການບໍລິການ
ໃຫການປກສາຄື DMAS
ເຮັດວຽກຮວມກັບສະພາການຄາ ແລະ ອດສາຫະກາ ແລະ ພາກສວນທລະກິດອື່ນໆເພື່ອທາຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວ




ກັບຄວາມຕອງການຂອງບັນດາລກຄາ ແລະ ພັດທະນາວິທີການສາງການຕະຫຼາດໃຫ DMAS
ສຶກສາແຜນການຄາໃຊຈາຍຕາງໆທີ່ເຫມາະສົມກັບລກຄາທີ່ມີທາແຮງທີ່ແຕກຕາງກັນ



ຈດປະສົງທີສ:ີ່ ເກັບກາຂໍມນກຽວກັບຜົນໄດຮັບ ແລະ ສາງການປະຕິບດ
ັ ທີດ
່ ເີ ພືອ
່ ເຜີຍແຜໃຫພາກສວນຕາງໆ ແລະ
ເພືອ
່ ສືບຕໍພັດທະນາການຕະຫຼາດຂອງ DMAS

ບັນຫາທີຕ
່ ອງໄດພິຈາລະນາພັດທະນາລະບົບການຮຽນຮໂດຍຜານປະສົບການ, ສາງເອກະສານ ແລະ ແລກປຽນກັບຄຮວມງານພາຍນອກ
ແລະ ລະບົບ DMAS ຄາຍກັນໃນພາກພື້ນ
ສາງການປະຕິບັດທີ່ດີ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ສາມາດແລກປຽນຢາງກວາງຂວາງ




4. ສີງ່ ທີຄ
່ າດຫັວງຈະໄດຮັບຈາກ DMAS
4.1. ສີ່ງທີຄ
່ າດຫັວງຈະໄດຮັບຈາກ DMAS ພາຍຫຼງັ 12 ເດືອນ (ໄລຍະຕົນ
້ ຂອງການໃຫທືນ)
i.

ແຜນການທລະກິດ

ii.

ຄວາມຊານານທີ່ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງມາດຕະຖານສາກົນຂອງການເຂົ້າເຖິງ
(ມາດຕະຖານສາກົນ), ກົດໝາຍ, ບັນດາສົນທິສັນຍາທີ່ກຽວຂອງກັບການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການ

iii.

ຊຸດເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການຕາງໆກຽວກັບການມີສວນຮວມທີ່ໄດພິຈາລະນາກຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ

iv.

ບັນດາບົດລາຍງານການກວດສອບ ແລະ ບັນດາແຜນປະຕິບັດງານຈາກລກຄາຢາງໜອຍ 4 ພາກສວນ
(ໂຄງການ USAID Okard ໂອກາດ ຈະຄັດເລືອກ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ DMAS ໃຫບັນດາລກຄາໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນ)

v.

ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 12 ເດືອນ ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນ
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4.2 ສີງ່ ທີຄ
່ າດຫັວງຈະໄດຮັບຈາກການບໍລກ
ິ ານໃຫການປກສາກຽວກັບການເຊືອ
່ ມສານວຽກງານຂອງຄົນ
ພິການ ໃນຕອນທາຍຂອງການສີນ
້ ສດການໃຫທືນ (ປະມານ 2020)
i.

ແຜນການທລະກິດທີ່ໄດຮັບການປບປງແລວ

ii.

ແຜນການທລະກິດທີ່ຍຶນຍົງ

iii.

ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນສດທາຍ

5. ສະຖານທີຈ
່ ດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງ DMAS
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຫັວນນະເຂດ
6. ຂະບວນການບໍລຫ
ິ ານສາລັບການສະໜັກ
ຄນສົມບັດຂອງບັນດາຜສະຫມັກ



ສັນຊາດລາວ (ສາມາດຍົກເວັ້ນສາລັບຜທີ່ໄດສັນຊາດລາວເຊັນ: ຄົນໄທທີ່ດາລົງຊີວິດຢລາວ)
ຜສະຫມັກຕອງໄດຈົດທະບຽນໃນລາວເປນອົງການທີ່ສາມາດດາເນີນທລະກິດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ
ພາສີ (ປະຈບັນຫລືພາຍໃນ 12 ເດືອນທາອິດ).



ຕອງມີສະມາຊິກ ຫຼື ພະນັກງານປະມານ 2-5 ຄົນ ແລະ ຕອງມີຄວາມສົມດນຂອງເພດ



ຕອງມີຢາງໜອຍຄົນພິການ 1 ຄົນພາຍໃນກມ ແລະ ຄວນຈະມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຄົນພິການຜອື່ນໆ ຫຼື
DPOs



ພະນັກງານ ຫຼື ສະມາຊິກຄວນມີຄວາມສາມາດດານການບໍລິຫານທລະກິດ, ດານການເງິນ, ມີປະສົບການທາງ
ດານການຕະຫຼາດ, ຄວາມຮວິຊາການກຽວກັບສິດໂດຍສະເພາະແມນສິດຂອງຄົນພິການ, ສີ່ງກີດຂວາງໃນການ
ມີສວນຮວມ, ການເຂົ້າເຖິງ, ຄວາມຮດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການມີສວນຮວມ; ຫຼື ມີພື້ນຖານ ແລະ ປະສົບ
ການໃກຄຽງນີ້.



ສາມາດຈັດຕັ້ງກມຂື້ນມາແບບເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ຫຼື ບໍເຕັມເວລາກໍໄດ; ບາງຄົນອາດເຮັດວຽກເຕັມເວລາ



ແລະ ບາງຄົນບໍເຕັມເວລາ
ສາມາດສາງຕັ້ງພາຍໃຕທລະກິດທີ່ມີຢ ຫຼື ທລະກິດເພື່ອສັງຄົມ ຫຼື ສາງຕັ້ງເປນທລະກິດເພື່ອສັງຄົມຂື້ນມາໃຫມ
(ບລິມະສິດແມນຈະໃຫຜທີ່ໄດຮັບການສາງຕັ້ງແລວ)

ການຍື່ນບົດສະເໜີຂໍທືນ:
ຜສະຫມັກຕອງຍື່ນບົດສະເໜີຂໍທືນມາໃຫ ອົງການມະນດສະທາ ແລະ ການມີສວນຮວມ ດັງລມນີ້:


ຈົດຫມາຍສັນ
້ ເນັນ
້ ຫນັກທັກສະ ແລະ ປະສົບການຂອງທີມງານລວມທັງແຮງຈງໃຈຂອງທານ
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ຊີວະປະຫັວດຫໍຍຂອງທີມງານທກຄົນ



ຕອງຂຽນແບບຟອມຂໍທນ
ຶ ລວມທັງງົບປະມານ 12 ເດືອນ (ເບິງ່ ແບບຟອມທີສ
່ ະຫນອງໃຫໃນເອກະສານຊອນ
ທາຍ1)

ການໃຫຄະແນນຜສະຫມັກ
ຈະໃຫຄະແນນບັນດາຜສະຫມັກໂດຍອີງຕາມມາດຖານດັງລມນີ້:


ຄວາມຄິດສາງສັນ/ນະວັດຕະກາ



ການບໍລິຫານຈັດການອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຫດຜົນ




ປະສົບການຮວມກັນ ແລະ ຄວາມຮ
ໄດກວມລວມເອົາທັດສະນະທີ່ຕອບສະຫນອງກຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາແບບມີສວນ
ຮວມ
ຮບແບບທລະກິດທີ່ສະເຫນີ ແລະ ວິທີການ
ປະສິດທິຜົນຂອງການໃຊງົບປະມານ




ການຊີ້ນາຂະບວນການ ແລະ ງົບປະມານ
ງົບປະມານລວມທີ່ມີຢສາລັບໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນທາອິດນີ້ແມນ 60,000 USD (ສວນຫຼາຍແມນສາງຄວາມ
ອາດສາມາດພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ການພັດທະນາສາລັບ DMAS)


ຄາໃຊຈາຍທີມ
່ ີເງືອ
່ ນໄຂແມນລວມມີ: ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໂດຍກົງ, ທີ່
ປກສາທີ່ຈາເປນ ແລະ ເຫມາະສົມ, ຄາໃຊຈາຍຕາງໆທີ່ກຽວຂອງກັບຫອງການ, ການຂົນສົງ ແລະ ການ
ເດີນທາງ, ການແລກປຽນການຢຽມຢາມພາກສະຫນາມ (ພາຍໃນອາຊີ), ວັດສະດ ແລະ ອປະກອນຕາງໆ,
ຄາໃຊຈາຍຕາງໆທີ່ກຽວຂອງກັບກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝກອົບຮົມ.



ຄາໃຊຈາຍທີບ
່ ຢໃນເງື
ໍ
່ອນໄຂ: ຄາໃຊຈາຍທີ່ກຽວຂອງກັບການກໍສາງຕາງໆ, ການຈັດຊື້ອປະກອນ / ວັດສະດ
ຈາກພາຍນອກຂອງ ສປປ ລາວ, ລົດຍົນຕາງໆ (ເຊັນ: ລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ).
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ກອບໄລຍະເວລາເບືອ
້ ງຕົນ
້ ຂອງການພັດທະນາ DMAS:
ເປດຮັບສະຫມັກການຂໍທຶນ

ເດືອນ ມັງກອນ 2019

ປດຮັບສະຫມັກການຂໍທຶນ

11 ເດືອນກມພາ 2019

ການໃຫຄະແນນບັນດາຜສະຫມັກ

22 ເດືອນກມພາ 2019

ແຈງການກຽວກັບການຄັດເລືອກ ແລະ / ຫຼື ບົດສະເຫນີທີ່ຖຶກຄັດ

25 ເດືອນກມພາ 2019

ເລືອກ
ເຊັນສັນຍາຄຮວມງານ/ສັນຍາໃຫທຶນ

ເດືອນມີນາ 2019

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມການລິເລິ່ມຕາງໆ

ເດືອນມີນາ/ເດືອນເມສາ 2019 –
ເດືອນກມພາ/ເດືອນມີນາ 2020

ປດການລິເລິ່ມສາລັບປທາອິດຂອງ DMAS ແລະ ຈັດກອງ

ເດືອນມີນາ 2020

ປະຊຸມທົບທວນຮວມກັບທີມງານໂຄງການ USAID Okard
ໂອກາດ

ສາລັບຂໍມນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຄາຖາມ ກະລນາຕິດຕໍ: ສີວັນ ໄຊເກຍ: ເບີໂທ: 020-298-52143
ການຍື່ນສະຫມັກສາມາດສົງໄດທາງອີເມລ໌ ຫຼື ສົງດວຍມືໄປຫາທີ່ຢທີ່ໄດລະບໄວດັງລມນີ້:

ສົງທັງສອງທາງອີເມລ໌:

ah.huebner@hi.org ແລະ
m.nanthavong@hi.org

ສົງດວຍມືຕາມທີ່ຢລະອຽດນີ້: ອົງການມະນດສະທາ & ການມີສວນຮວມ ປະຈາ ສປປ ລາວ
51/1 ຖະຫນົນຮອງແກ
ບານ ສີສັງວອນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ປດຮັບສະຫມັກ
ຜສະຫມັກທັງຫມົດຕອງສົງບົດສະເຫນີຂໍທຶນຫາອົງການ HI ພາຍໃນເວລາ 16:30 ຂອງວັນທີ 11 ກມພາ 2019.
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ເອກະສານຊອນທາຍ 1
ແບບຟອມສະໝັກຂໍທນ
ຶ ສາລັບ ໂຄງການ ຢເອດສເອດ ໂອກາດ USAID Okard ການບໍລກ
ິ ານ ໃຫຄາປກສາ
ກຽວກັບການເຊືອ
່ ມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ- DMAS
(ຕອງຕື່ມໃຫຄົບຖວນຈຶ່ງຈະຖືກນາໄປພິຈາລະນາ)
1. ເຫດຜົນໃນການຂຽນໂຄງການ DMAS (ເຄິງ່ -ໜາ):


ມີບັນຫາຫຍັງແດທີ່ທາງທີມງານຂອງທານຈະນາໄປແກໄຂ? ແມນຫຍັງເປນສິ່ງກີດຂວາງ ຫລື ບັນຫາ ທີ່ຜຍິງ
ແລະ ຜຊາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍພິການປະເຊີນຢໃນລາວ ໃນປະຈບັນ ດານການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງ ແລະ
ການມີສວນຮວມຕາງໆ?



ເປນຫຍັງ ທານ ແລະ ທີມງານຂອງທານ ຈຶ່ງຄິດວາ ການມີສວນຮວມຂອງຄົນພິການເປນສິ່ງທີ່ສາຄັນ? ມັນມີ
ຄນຄາຫຍັງເຂົ້າໃນວຽກດັງກາວ ແລະ ນາໃຊສາລັບອາຍ ແລະ ກມຄົນພິການທີ່ມີຄວາມແຕກຕາງກັນ?

2. ປະຫວັດຄວາມເປນມາກຽວກັບທີມງານຂອງທານ ຫລື ອົງການຈັດຕັງ້ (1-2 ວັກ):
ສັງລວມປະຫວັດຄວາມເປນມາຂອງທີມງານຂອງທານໂດຍຫຍໍ (ໄຈແຍກລະອຽດກຽວກັບອາຍ, ເພດ ແລະ
ຊົນເຜົາ) ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫລື ທລະກິດ ລວມທັງ ກິດຈະກາ ໃນ ອາດີີດ/ປະຈບັນ ທີ່ກຽວພັນກັບ ການສະໜັບສະ
ໜນຊວຍເຫລືອ ປະຊາກອນ ຜທີ່ມີຄວາມສຽງ/ ທກຍາກຂາດເຂີນ.
3. ນາສະເໜີບນ
ັ ດາກິດຈະກາຫລັກ (1 ໜາ)
ສັງລວມກິດຈະກາຫລັກອອກເປນແຕລະຂໍ, ໂດຍອີງໃສແຕລະຈດປະສົງ (ເບິ່ງໃນບົດສະເໜີໂຄງການ), ໂດຍມີ 1-2
ປະໂຫຍກທີ່ອະທິບາຍກຽວກັບວາ ມັນແມນກິດຈະກາຫຍັງ ແລະ ສິ່ງສາຄັນໃນການບັນລ ຈດປະສົງທີ່ກຽວຂອງ.
ກິດຈະກາຫລັກຫຍັງແດ ທີ່ທານຈະເຮັດ ໃນ 12 ເດືອນ ທາອິດຂອງໂຄງການ, ໃນການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃນ
ແລະ ການນາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍນອກ?
4. ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮ (.5 ເຖິງ 1 ໜາ)


ທານຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອເປນການວັດແທກ ຄນຄາ ຂອງກິດຈະກາຂອງທານ?



ທານຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ປບປງຄວາມຮ, ຄວາມຊານານ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງທີມງານ
ຂອງທານ ເພື່ອໃຫມີຄວາມຕໍເນື່ອງ ໃນຂົງເຂດນີ້?
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5. ແຜນພາຍຫລັງໂຄງການ (ຄວາມຍືນຍົງ) (1 ວັກ)
ໃນຂະນະທີ່ມີແນວໂນມວາຈະມີການເພີ່ມທຶນຕື່ມອີກ 24 ເດືອນ ພາຍຫລັງ 12 ເດືອນທາອິດ, ທານຈະເຮັດ
ແນວໃດເພື່ອຮັກສາກິດຈະກາໃຫສືບຕໍຢາງມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເກີດຜົນພາຍຫລັງ ການສະໜັບສະໜນທຶນຈາກ
ໂຄງການ USAID Okard ໂອກາດ?
6. ບັນດາຄວາມສຽງ ແລະ ສິ່ງທາທາຍ (ຕືມ
່ ໃສຕາຕະລາງດັງລມນີ)້
ລະດົມແນວຄວາມຄິດ ແມນຫຍັງ ທີ່ທານເຫັນວາ ເປນຄວາມສຽງ ຫລື ສິ່ງທາທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍບົດ
ສະເໜີໂຄງການດັງກາວນີ້ ແລະ ທານ ຈະມີວິທີແກໄຂຄວາມສຽງເຫລົານີ້ແນວໃດ ລວມທັງບັນຫາທາງດານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງທານ.
ຄວາມສຽງ/ສິ່ງທາທາຍ

ການຫລດຜອນ/ການແກໄຂ

ຄາຄິດເຫັນ

7. ອົງການຈັດຕັງ້ , ແລະ ການຄມຄອງພະນັກງານ (ເຄິງ່ -ໜາ)
ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍກຽວກັບພາບລວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃນທີມງານຂອງທານວາເປນແນວໃດ. ຕອງການ
ພະນັກງານຈັກຄົນ, ສມໃສພະນັກງານເພດຍິງ, ພະນັກງານເຕັມເວລາ ຫລື ເຄິ່ງເວລາຈັກຄົນ ມີບົດບາດໜາທີ່
ຮັບຜິດຊອບຫຍັງແນ? ຈະມີການບໍລິຫານຈັດການທີມງານແນວໃດ? ຈະມີການປະສານງານກັບຄຮວມພັດທະນາ
ພາຍນອກ ແລະ ທີ່ປກສາພາຍນອກແນວໃດ ໃນການປບປງການສາງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ?
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8. ແຜນວຽກ
ນາໃຊກິດຈະກາຫລັກທີ່ທານສະເໜີຂາງເທິງນັ້ນ, ຊວຍຕື່ມແຜນວຽກໃສຕາຕະລາງດັງລມນີ້.
ກິດຈະກາຫລັກ

ເດືອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາ

1

2 3

4

5 6 7 8

9

10 11 12

9. ງົບປະມານ
ຊວຍຕື່ມໃສໃນຕາຕະລາງດັງລມນີ.້ ຖາວາທີ່ເປນຜຖືກເລືອກ, ທີມງານຂອງໂຄງການ USAID Okard ໂອກາດ
ຈະລົງໄປຊວຍທານ ໃນການພັດທະນາ ລາຍລະອຽດຂອງງົບປະມານຕື່ມອີກ ໂດຍອີງໃສສິ່ງທີ່ທານໄດນາສະເໜີຄືດັງ
ລມນີ.້ ກະລນານາໃຊສະກນເງິນ ກີບ ລາວ (ກີບ) ເປນສະກນເງິນໃນການຄິດໄລງົບປະມານ. ທານສາມາດນາໃຊ
ຕາຕະລາງຄາຍຄື ເອັກເຊວ ໃນການຂຶ້ນງົບປະມານ, ຖາທານຕອງການ.

I.

ຊັບພະຍາກອນ ດານບກຄະ ລາ

ເດືອນ

ກອນ *
ເດືອນ
ເດືອນ
ເດືອນ
ເດືອນ
ເດືອນ
ເດືອນ
ເດືອນ

ລາຄາຕໍຫົວ ໜ
ວຍ

ຈານວນ

ລວມ
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II.

ທີປ
່ ກສາ

ວັນ

ລາຄາຕໍຫົວ
ໜວຍ

ຈານວນ

ລວມ

ວັນ
ວັນ
ກີບ

ມນຄາລວມທັງໝົດ ສາລັບ ຊັບພະຍາກອນ ດານ ບກຄະລາກອນ/ ທີປ
່ ກສາ

III.

ດານກິດຈະກາ**

ຫົວ ໜ ລາຄາຕໍຫົວ ໜ
ວຍ
ວຍ

ຈານວນ

ລວມ

ລວມມນຄາທັງໝົດ ສາລັບ ກິດຈະກາ
ດານບໍລຫ
ິ ານ***

ກີບ
ຫົວ ໜ
ວຍ

ລາຄາຕໍຫົວ
ໜວຍ

ຈານວນ

ລວມ

ລວມມນຄາທັງໝົດສາລັບດານ ບໍລຫ
ິ ານ

ກີບ

ງົບປະມານລວມທັງໝົດ ໃນ 12- ເດືອນ

ກີບ

* ລວມທັງພະນັກງານເຕັມ-ເວລາ ແລະ ພະນັກງານ ເຄິ່ງ-ເວລາ (ອີງໃສຈານວນຂອງເດືອນ) ແລະ ທີ່ປກສາ ທາງ
ດານເຕັກນິກວິຊາການ
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** ບັນດາກິດຈະກํາຫລັກ ສາມາດກວມເອົາບັນດາກິດຈະກາໃນການສາງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນອົງກອນ
(ຕົວຢາງ. ຝກອົບຮົມ, ການແລກປຽນຢຽມຢາມໃນລະດັບພາກພື້ນ) ແລະ ສາລັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ການ
ບໍລິການ ໃຫຄາປກສາ ກຽວກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານຂອງຄົນພິການ- DMAS (ຕົວຢາງ. ການຕະຫລາດ,

ເຄື່ອງມືໃນການພັດທະນາ, ກອງປະຊຸມສາມະນາກັບລກຄາທີ່ມີທາແຮງລກຄາທີ່ແທຈິງ, ອື່ນໆ)
*** ຊຶ່ງລວມມີ ຄາສະຖານທີ່ຫອງການ, ຄານາ ຄາໄຟຟາ, ການຂົນສົງ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອປະກອນທີ່ຈາເປນຕາງໆ
(ບໍມີ ພາຫະນະ ຫລື ການກໍສາງ).

