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3.66m people…

in 19 

countries…

>20,500 

tác nhân tạo sự

thay đổi trong

ngành WASH

29 projects

13 CSOs



• Projects are aligned with the Fund’s agenda to strengthen the 

enabling environment for WASH services to the poor

• Project delivery is broadly on track (with some exceptions)

• There is a heavy reliance on training government and community 

Change Agents

• There are encouraging changes in the performance of some 

Change Agents

• There are emerging impacts in target communities…

• especially in sanitation and GESI, 

• less in hygiene and water
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Key messages
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Đội ngũ

triển khai

Tác nhân

tạo sự

thay đổi

Đối tượng

dân cư

Sản phẩm

phải cung cấp

Thay đổi

kỳ vọng
Tác động
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Đội ngũ triển khai

1,172 

cán bộ

CSO & 

đối tác

Trung

bình: 40 

thành

viên
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Large 

range in 

team size…
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Sản phẩm

phải cung cấp
923 sản

phẩm phải

cung cấp

(trung bình. 

31/ dự án)

Hoàn thành

tổng thể: 

12%

Sản phẩm

phải cung cấp

Range of 

completion rates 

across projects
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Tăng cường

môi trường

hỗ trợ

40%: đào tạo

(Chính phủ & 

cộng đồng)

Sản phẩm

phải cung cấp

Sản phẩm

phải cung cấp
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Đội ngũ

triển khai

Tác nhân

tạo sự

thay đổi

Sản phẩm

phải cung cấp

Thay đổi kỳ

vọng
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Tác nhân tạo sự thay đổi

 20,500 

tác nhân tạo

sự thay đổi

trong ngành

WASH

Chủ yếu là

chính phủ và

cộng đồng
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Thay đổi kỳ vọng

Thay đổi kỳ

vọng Gần 1/3 gắn với

cải tiến dịch vụ

vệ sinh 

20 trong 29 dự

án có sự tham

gia hỗ trợ của

chính quyền

với CLTS

Chủ yếu chú

trọng đến môi

trường hỗ trợ
727 thay đổi

kỳ vọng
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Thay đổi kỳ vọng: is there progress?

Khu vực tư

nhân: 45% 

không thay

đổi

Thay đổi kỳ

vọng

Chỉ tiêu tăng 5% các

ban WASH hoạt động

tốt lên tới 2.326 (đạt

65% vào giữa kỳ)

Chỉ số hoạt động đạt cao

nhất là với chính quyền

(52%) và giáo viên (57%)

727 thay đổi

kỳ vọng
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Đội ngũ

triển khai

Tác nhân

tạo sự

thay đổi

Sản phẩm

phải cung cấp

Thay đổi kỳ

vọng

Đối tượng

dân cư

Tác động
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Đối tượng dân cư

3.66 triệu

người thuộc

các cộng

đồng nghèo

1.42 triệu

(39% người

hưởng lợi của

Quỹ)



Tác động: are there benefits?

495 Tác

động

Impacts

Hầu hết tác

động là về vệ

sinh và Giới

và hòa nhập

xã hội (GESI)

56% trong

1,704 cộng

đồng mục tiêu

WASH có

>50% phụ nữ
560k with 

Improved 

san (23% 

of target)

724 nghìn

(34% chỉ

tiêu) là

ODF
Chỉ tiêu rửa tay

trong trường

học đuợc điều

chỉnh xuống

43%; và chỉ đạt

29% vào giữa

kỳ

Chỉ 7 trong 29 

dự án đảm

bảo người

khuyết tật

tham gia

quyết định về

WASH



Tác động: hygiene benefits?

495 

Impacts

Impacts

26 trong 29 

trường mục tiêu

của dự án; 

187,000 sinh 

viên

1.3 triệu (54% 

chỉ tiêu) được

tăng cường

kiến thức

736 nghìn

HWWS 

(39% chỉ

tiêu)

Chỉ tiêu rửa tay trong

trường học đuợc điều

chỉnh xuống 43%; và

chỉ đạt 29% vào giữa

kỳ



• Projects are aligned with the Fund’s agenda to strengthen the 

enabling environment for WASH services to the poor

• Project delivery is broadly on track (with some exceptions)

• There is a heavy reliance on training government and community 

Change Agents

• There are encouraging changes in the performance of some 

Change Agents

• There are emerging impacts in target communities…

• especially in sanitation and GESI, 

• less in hygiene and water
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Key messages
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