ໂຄງການ USAID ໂອກາດ
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ແມ່ນໂຄງການໄລຍະຫ້າປີ ທີ່ສົ່ງເສມອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານໜ້າທີ່ການ
ຂອງຄນທີ່ມຄວາມພິການ ຜ່ານການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄມຢ່າງເທົ່າທຽມ ຢ່ໃນ ສປປ
ລາວ. ໂຄງການ USAID Okard ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກ ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ Leahy ສາລັບ ຜ້ຖຼືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກສງຄາມ (Leahy War Victims Fund) ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຜ້ຖຼືກເຄາະຮ້າຍຈາກການທາລຸນ
(Victims of Torture Program) ຂອງ ອງການພັດທະນາສາກນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (the U.S.
Agency for International Development) ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. ໂຄງການ
USAID ໂອກາດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພາກລັດຖະບານ ແລະ ອງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄມ ເພຼືີ່ອ ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຄນທີ່ມຄວາມ ເພຼືີ່ອບໍໍ່ປະຖົ້ມຜ້ໃດໄວ້ຢ່ເບຼືົ້ອງຫລັງ.
ຄນທີ່ມຄວາມພິການແມ່ນປະຊາກອນທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນສັງຄມ.
ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມພິການຢ່ໃນ
ປະເທດລາວ ແມ່ນເກດຈາກ ບັນຫາລະເບດບໍໍ່ທັນແຕກທີ່ຕກຄົ້າງ (UXO), ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜນ, ພະຍາດ
ຂາດສານອາຫານຊ້າເຮຼືົ້ອ ແລະ ບັນດາພະຍາດບໍໍ່ຕິດຕໍໍ່ຕ່າງໆ ທເີ່ ພີ່ມຂຶົ້ນ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດເສັົ້ນເລຼືອດອຸດຕນ, ພະຍາດ
ເບາຫວານປະເພດສອງ ແລະ ປະຊາກອນທີ່ມອາຍຸສງ. ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ສົ່ງເສມການກຸ້ມຕນເອງທາງ
ເສດຖະກິດ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານໜ້າທີ່ການ, ການເປັນຢ່ທີ່ດຂອງຄນທີ່ມຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄວຂອງ
ເຂາເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບຸກຄນທີ່ມຂໍໍ້ຈາກັດດ້ານການເຄຼືີ່ອນໄຫວ. ນອກຈາກນົ້ ທາງໂຄງການຍັງເຮັດວຽກເພຼືີ່ອ
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄນພິການສາມດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄມໄດ້ຢ່າງເທົ່າທຽມ ພ້ອມ
ທັງສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ພວກເຂາ ເພຼືີ່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະທາງສັງຄມຢ່າງຫ້າວຫັນ.
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ວິທີການທີີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊນ ເພຼືີ່ອສະໜັບສະໜນຄນທີ່ມຄວາມ
ພິການໃນດ້ານສຸຂະພາບ, ການສົ່ງເສມເສດຖະກິດ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂຄງການ
ແມ່ນນາໃຊ້ລະບບທີ່ເອາວິທການເປັນໃຈກາງ ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງລັດຖະບານ
ໃນນະໂຍບາຍດ້ານການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຄນທີ່ມຄວາມພິການ, ການພັດທະນາວຽກງານການບໍລິການດ້ານການ
USAID ໂອກາດ

ແພດຟື້ນຟໜ້າທີ່ການ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຈິດຕະສັງຄມໃຫ້ ມຄວາມຍຼືນຍງໃນໄລຍະ
ຍາວ. ນອກຈາກນ,ົ້ ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ຍັງໄດ້ນາໃຊ້ວິທການທີ່ເອາຄນທີ່ມຄວາມພິການເປັນໃຈກາງ ໂດຍ
ເນັົ້ນໃສ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄນທີ່ມຄວາມພິການ ແລະ ຊຸມຊນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນເຂາເຈົ້າ.
ເປື້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຢ່ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ.

ດ້ານສຸຂະພາບ
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ສະໜອງການຝຶກອບຮມໃຫ້ແກ່ ຜ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການແພດ
ຟື້ນຟໜ້າທີ່ການ ພ້ອມທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກສາລາໃນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຄຼືີ່ອງຊ່ວຍຊູຢ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິີ່ນ
ແລະ ສົ່ງເສມວຽກງານດ້ານການແພດຟນ
ື້ ຟໜ້າທີ່ການ ໃຫ້ເປັນອງປະກອບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງການບໍລິການ
ປນ
ິ່ ປວ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ຍັງສົ່ງເສມວຽກງານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ຈິດຕະສັງຄມ ຜ່ານການຝຶກອບຮບໃຫ້ແກ່ ຜ້ສະໜອງການບໍລິການ, ຜ້ໃຫ້ຄາປຶກສາ ແລະ ກຸ່ມໃຫ້ຄາປຶກສາແບບ
ເພຼືີ່ອນຊ່ວຍເພຼືີ່ອນ.

ດ້ານການສີ່ງເສີມເສດຖະກິດ
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄ່ຮ່ວມງານຈາກຫາຍພາກສ່ວນ ເຊັົ່ນ: ສະມາຄມທີ່ບໍໍ່ຫວັງຜນກາໄລ,
ອງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊນ ເພຼືີ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຫລັກສດການຝຶກອບຮມວິຊາຊບແບບມ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊຼືີ່ອມສານຄນທີ່ມຄວາມພິການເຂົ້າໃນກາລັງແຮງງານ ພ້ອມທັງ ສົ່ງເສມໂອກາດໃນກິດຈະກາ
ການສ້າງລາຍຮັບອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຕະຫລາດ.

ດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະ ກາມະການແຫ່ງ
ຊາດ ເພຼືີ່ອຄນທີ່ມຄວາມພິການ ແລະ ຜ້ອາຍຸສງ ເພຼືີ່ອປະສານງານ ລະຫວ່າງ ອງກອນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ທີ່ສະໜັ
ບສະໜນຄນທີ່ມຄວາມພິການໃຫ້ດຂຶົ້ນກ່ວາເກົ່າ. ນອກຈາກນົ້, ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ຍັງເສມສ້າງຂດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ ແກ່

ອງການຈັດຕັົ້ງຂອງຄນທີ່ມຄວາມພິການດ້ວຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ

ລາວ ເຜຍແຜ່ສິດທິຂອງຄນທີ່ມຄວາມພິການ, ສົ່ງເສມເຄຼືອຂ່າຍຂັົ້ນຮາກຖານ, ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄນທີ່ມ
ຄວາມພິການໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ.
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ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊນ
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄນຂອງຄນທີ່ມຄວາມພິການ ຜ່ານການ
ພັດທະນາແບບມສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນຊຸມຊນ. ບັນດາຜ້ຈັດການດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜ້ໄດ້ຮັບຜນປະໂຫຍດ ລະບຸກຄນທີ່ມ
ຄວາມພິການ ແລະ ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານສ່ວນບຸກຄນກັບຄອບຄວ ເພຼືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງດ້ານສຸຂະພາບ,
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄມແບບສະເພາະເຈາະຈງ ພ້ອມທັງກາຈັດອຸປະສັກທີ່ກດກັົ້ນການມສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກາ
ທາງສັງຄມ. ການປະຕິບັດແກ້ໄຂ ແມ່ນລວມເອາ ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປວ ເພຼືີ່ອປັບປຸງໜ້າທີ່ການ ແລະ ການເປັນຢ່
ທີ່ດ ເຊັົ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງການແພດຟື້ນຟໜ້າທີ່ການ, ຜະລິດຕະພັນເຄຼືີ່ອງຊ່ວຍຊູ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຈິດຕະ
ສັງຄມ, ການເຂົ້າເຖິງກິດຈະກາການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ກິດຈະກາທາງສັງຄມຕ່າງໆ. ຂະນະດຽວກັນ ຍັງມການກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຊຸມຊນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພຼືີ່ອການດວິທທາງແກ້ໄຂ ແລະ ສ້າງໂອກາດ
ສາລັບການມສ່ວນຮ່ວມ - ການສົ່ງເສມປະຊາຊນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຜ່ານການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມຮ້, ທັດສະນະ
ຄະຕິ, ການປະຕິບັດທີ່ນາໄປສ່ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນແບບຍຼືນຍງ.

ຜນກະທບ ແລະ ຜນໄດ້ຮັບ
●

●

●

ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ສະໜັບສະໜນໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຜຍແຜ່ນະໂຍບາຍໃໝ່ສອງສະບັບ
ເຊັົ່ນ: ກດໝາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມພິການ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານການແພດຟື້ນຟໜ້າທີ່ການທີ່
ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຄນທີ່ມຄວາມພິການໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການບໍລິການ ແລະ ຜນປະໂຫຍດ
ຕ່າງໆ.
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ສະໜັບສະໜນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພຼືີ່ອດາເນນການປະເມນຢ່າງເປັນລະບບ
ດ້ານການແພດຟື້ນຟໜ້າທີ່ການຂອງອງການອະນາໄມໂລກ ຊຶີ່ງເປັນການປະເມນສະພາບການໂດຍອງໃສ່ຫັກ
ຖານ ແລະ ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບສະພາບການດ້ານການແພດຟື້ນຟໜ້າທີ່ການທີ່ສະໜອງຄາແນະນາທີ່ຈະແຈ້ງ
ເພຼືີ່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ການວາງແຜນດ້ານຍຸດທະສາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານການແພດຟື້ນຟໜ້າທີ່
ການພາຍໃນລະບບສາທາລະນະສຸກ
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ນາພາໃນການສ້າງຂໍໍ້ມນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ລວມທັງ
ເປັນການອອກອາກາດລະດັບຊາດທີ່ມການແປເປັນພາສາມຼືຄັົ້ງທາອິດ ເພຼືີ່ອໃຫ້ຄນທີ່ມຄວາມພິການສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງຂໍໍ້ມນດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສາຄັນ ແລະ ຮ້ຈັກວິທປ້ອງກັນຕນເອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.
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ຕິດຕໍີ່
ອງການພັດທະນາສາກນ
ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ
ຫ້ອງການຜ້ຕາງໜ້າປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ອງງການເວີລດ໌ເອດຢເຄຊັນ
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ເບນາດ ແຟງຄ໌

ທິບພະສອນ ວິໄຊສຸກ
ຜ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ສະຖານທດ ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ
ປະຈາ ສປປ ລາວ
ຫັກ9, ຖະໜນທ່າເດຼືອ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: +856-21-487 000
ອເມວ: tvixaysouk@usaid.gov

ຫວໜ້າໂຄງການ
ບ້ານເພຍວັດ, ເມຼືອງ ສສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ
ໂທ: +856 21 214-524
ອເມວ: bernard_franck@la.worlded.org
ເວບໄຊ: https://laos.worlded.org

ເວບໄຊ: www.usaid.gov/laos

ພາບຖ່າຍໂດຍ: ສຸລິຍາ ອຸນາວງ
ສາລັບຂໍໍ້ມນເພມເຕມສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ທີ່ www.usaid.gov/laos or contact infolaos@usaid.gov
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