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1. Cộng đồng thực hành

2. Đổi mới trong WASH -

không chỉ là một từ thật kêu

3. Mách nước cho học tập của

CSO
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Thúc đẩy kiến thức và học

hỏi để cải tiến WASH
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Chú trọng mạnh trong Quỹ CS WASH

• Tất cả các dự án đều có hợp phần Kiến thức và Học hỏi

(K&L)

Hợp phần K&L trong toàn Quỹ

• Một phương diện độc đáo trong cơ cấu thiết kế của Quỹ

nhằm:

1. Cải tiến việc thực hiện và hiệu quả dự án Quỹ CS 

WASH, nắm bắt và chia sẻ thực hành tốt

2. Kiến tạo kiến thức và đổi mới dựa vào bằng chứng

3. Chia sẻ kiến thức và học hỏi giữa các CSO và ngành

WASH nói chung
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Những người triển khai WASH
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Ta học thế nào? 



Đội ngũ thực hiện
Tổ chức xã hội dân sự (CSO)



CSO

Tổ chức đối tác

Tổ chức đối tác

Nhóm chuyên gia

kiến thức WASH

Là người thực hiện WASH chúng ta trao
đổi, học hỏi và cải tiến như thế nào?



Là người thực hiện WASH chúng ta trao
đổi, học hỏi và cải tiến như thế nào?

CSO

Tổ chức đối tác

Ví dụ. Chính quyền địa

phương
Nhóm chuyên gia kiến

thức WASH 

Ví dụ. RWSN, SuSanA

Tổ chức đối tác



Your organisation

Eg. CSO

Partner organisation

Eg. Local government 

Knowledge partner

Specialist WASH 

knowledge groups 

Eg. RWSN, SuSanA

Tổ chức đối tác

Ví dụ: chính
quyền địa
phương

Là người thực hiện WASH chúng ta trao
đổi, học hỏi và cải tiến như thế nào?

Tổ chức đối tác

Vd: chính quyền địa phương

Tổ chức của quý vị

Vd: CSO

Đối tác kiến thức

Nhóm chuyên gia

kiến thức WASH

Vd: RWSN, 

SuSanA



Your organisation

Eg. CSO

Partner organisation

Eg. Local government 

Knowledge partner

Specialist WASH 

knowledge groups 

Eg. RWSN, SuSanA

Là người thực hiện WASH chúng ta trao
đổi, học hỏi và cải tiến như thế nào?

Nhóm chuyên gia

kiến thức WASH

Vd: RWSN, 

SuSanA

Đối tác kiến thức

Tổ chức của quý vị

Vd: CSO

Tổ chức đối tác

Vd: chính quyền địa phương



Cộng đồng thực hành là những nhóm người cùng

chung quan tâm hoặc đam mê việc gì đó mà họ

cùng làm và học hỏi để thực hiện việc đó tốt hơn

khi trao đổi thường xuyên với nhau.

Thực hành của cộng đồng rất năng động và bao

gồm việc tất cả mọi người cùng học hỏi. 

Wenger, E. (2011) 
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Cộng đồng thực hành
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CSO Học hỏi để tạo tác

động

Câu hỏi nghiên cứu
1. CSO học hỏi và cải tiến

chương trình và thực hành
WASH như thế nào để theo
đúng phương thức dựa vào
bằng chứng?

2. Cơ chế truyền thông, giao tiếp, 
thể thức, đinh dạng và tư liệu
nào được ưa thích nhất để tạo
ảnh hưởng đối với việc học hỏi
của CSO? 

3. Cơ chế truyền thông, giao tiếp, 
thể thức, đinh dạng và tư liệu
nào là hiệu quả và đổi mới
nhất để nâng cao chương trình
CSO WASH cho đúng với thực
hành tốt?

CSO

Cộng đồng

Doanh nghiệp

CSOs
Cơ quan

học thuật, 

đào tạo

Chính phủ

Tư vấn

Trí khố (Nguồn ý tưởng)

Nhà tài trợ

Đối tác

Người cung cấp

dịch vụ

Nhóm chuyên gia

kiến thức WASH

Viện nghiên cứu

Các tổ chức

đa phương

Khu vực

tư nhân
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Điều gì giúp cho việc học hỏi trong CSO?

Kết quả nghiên cứu

1.Cơ hội học tập lẫn nhau (đồng đẳng)

2.Thời gian để suy ngẫm, phản ánh

3. Lãnh đạo thúc đẩy văn hóa học hỏi

4.Nhiệm vụ về kiến thức và học hỏi được xác định

trong kế hoạch công tác

5.Thời gian tham gia các mạng lưới

6. Nguồn lực thỏa đáng (thời gian và kinh phí)
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Loại hình truyền thông, giao tiếp ưa thích

0 5 10 15 20 25

Conferences, presentations and face-to-face networking

Reports and working papers

Fact sheets and case studies

Toolkits and training materials

Manuals, field guides and "how to" guidance notes

Briefing and policy notes

Social media

Videos (e.g. TED talks, animations)

D-groups and e-discussions

Peer reviewed literature

Webinars and web forums

Massive open online courses (MOOC)

First choice Second choice Third choice Fourth choice Fifth choice

Hội thảo, thuyết trình và kết nối trực diện

Cẩm nang, sổ tay, hướng dẫn

Bộ công cụ và tài liệu tập huấn

Phương tiện đại chúng, mạng xã hội

Dữ liệu và nghiên cứu điển hình

Video (vd các buổi nói chuyện được ghi hình, hoạt hình)
Báo cáo và tài liệu chuyên đề

Chính sách

Nhóm thảo luận qua mạng e-discussion

Tài liệu thẩm định chéo

Hội nghị, diễn đàn qua mạng webinar, v.v.

Khóa trực tuyến mở đại chúng (MOOC)

Lựa chọn số 1 2 3 4 5
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Loại hình giao tiếp, truyền thông được coi là

cải tiến thực hành được nhiều nhất

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Conferences, presentations and face-to-face networking

Manuals, field guides, and "how to" guidance notes

Toolkits and training materials

Social media

Fact sheets and case studies

Videos (e.g. TED talks, animations)

Reports and working papers

Briefing and policy notes

D-groups and e-discussions

Peer reviewed literature

Webinars and web forums

Massive open online courses (MOOC)

Số người trả lời

A lot of improvement

Hội thảo, thuyết trình và kết nối trực diện

Cẩm nang, sổ tay, hướng dẫn

Bộ công cụ và tài liệu tập huấn

Phương tiện đại chúng, mạng xã hội

Dữ liệu và nghiên cứu điển hình

Video (vs các buổi nói chuyện được ghi hình, 

hoạt hình)

Báo cáo và tài liệu chuyên đề

Chính sách

Nhóm thảo luận qua mạng e-discussion

Tài liệu thẩm định chéo

Hội nghị, diễn đàn qua mạng webinar, v.v.

Khóa trực tuyến mở đại chúng (MOOC)



Hỗ trợ đổi mới
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1. Khuyến khích rửa tay ở trường. Save 

the Children Bangladesh

2. Giải pháp chi phí thấp về quản lý cặn

bể phốt. Water for People Uganda

3. Giải pháp VSMT cho cộng đồng vạn

chài. Wetland Work! Campuchia.

Giải thưởng đổi mới Xã hội dân dự5 đề án được cấp kinh phí hiện đang

được triển khai

2 tập trung vào VSMT

• Doanh nghiệp nạo vét thông ống cơ

động -Zimbabwe. Welthungerhilfe/IRC

• Trợ cấp thông minh cho VSMT nông

thôn - Campuchia. iDE/ Casual Design

Một đề án nữa ở khu vực Đông Á

• Tác động giới chiến lược trong WASH 

– Việt Nam. Plan/ISF UTS 

Giải quyết thách thức ưu tiên về WASH: 

Cấp kinh phí đổi mới và tác động
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Thông điệp chính

• Tận dụng tối đa cơ hội này để trực diện học hỏi

lẫn nhau và chuyên gia trong ngành

• Tìm kiếm bằng chứng và đổi mới để cải tiến thực

hành

• Cân nhắc xem cơ quan của quý vị có thể đạt

hiệu quả cao nhất như thế nào trong việc tạo

điều kiện cho cơ quan học hỏi, nắm bắt K&L và

chia sẻ phát hiện
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Thank you

Trân trọng cảm ơn

www.cswashfund.org


