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Chương trình Gia đình Vững mạnh được xây 
dựng và thí điểm ở Afghanistan nhờ sự hỗ trợ hào 
phóng của US-INL. Đến nay, chương trình này đã 
tiếp tục được thí điểm ở Trung Mỹ, Trung Á và Tây 
Á, Đông Phi và Tây Phi nhờ sự hỗ trợ của Thụy 
Điển, Pháp và US-INL. 

Cấu trúc của Chương trình Gia đình Vững mạnhChương trình hoạt động  
NHƯ THẾ NÀO?

Quy trình của chương trình nhằm giải quyết các nguyên nhân cơ bản
Giảm thiểu các yếu tố rủi ro: Thái độ tán thành đồi với chiến lược nuôi dạy con 
cái mang tính cưỡng ép; kỹ năng quản lý gia đình kém; Căng thẳng ở mức cao; Môi 
trường tạo thuận lợi cho việc sử dụng ma túy sớm cùng xung đột và bạo lực

Tăng các yếu tố mang tính bảo vệ: Tương tác gia đình được cải thiện; Tăng 
cường mối quan hệ, Kỷ luật không dùng bạo lực, tham gia hoạt động xã hội, hỗ 
trợ xã hội dành cho cha mẹ

Giảm bạo lực Giảm lạm dụng chất 
kích thích

Giảm các hành vi nguy 
hiểm

Cải thiện sức khỏe tâm thần cho cha 
mẹ và trẻ em

Tác động lâu dài

Mục tiêu: Bình thường hóa và 
kiểm soát căng thẳng; Nâng cao 
sự tự tin và kỹ năng làm cha mẹ 
để xây dựng các chiến lược nuôi 
dạy con cái tích cực; Tăng cường 
nguồn lực để đối phó với căng 
thẳng

Mục tiêu:  Cải thiện sức khỏe tâm 
thần; Đối phó với căng thẳng tốt 
hơn; Giảm các hành vi bất thường 
về văn hóa

Mục tiêu: Giao tiếp và các mối 
quan hệ được cải thiện; Kiểu nuôi 
dạy con cái mang tính ép buộc 
được giảm thiểu

hần dành cho cha mẹ
Hợp phần của Chương trình

Phần dành cho trẻ em Phần dành cho gia đình

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3
    
Trước Phần dành cho cha mẹ
Hiểu về Điểm mạnh và Căng 
thẳng

Phần dành cho cha mẹ 1
Dùng tình thương và Giới 
hạn

Phần dành cho cha mẹ 2
Dạy trẻ điều gì là đúng

Phần 1 Trẻ em
Tìm hiểu về căng thẳng

Phần 2 Trẻ em
Tuân thủ quy tắc và Biết ơn cha mẹ

Phần 1 Gia đình
Tìm hiểu về nhau

Phần 2 Gia đình
Ủng hộ các giá trị và ước mơ
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Người tham gia ngắn hạn và tác động đến gia đình
Cha mẹ thêm tự tin trong các kỹ 
năng quản lý gia đình

Cải thiện việc chăm sóc trong kỹ 
năng nuôi dạy con cái

Hành vi của trẻ được cải thiện

Giảm các hành vi gây hấn và chống 
đối

Cải thiện sức khỏe tâm thần ở cả 
trẻ em và cha mẹ

Tăng khả năng đối phó với căng 

Một chương trình dự phòng về kỹ năng gia đình dành cho các gia đình sống 
trong môi trường đầy thử thách



Chương trình Kỹ năng Gia 
đình giúp người chăm sóc 
trở thành những cha mẹ tốt 
hơn đồng thời củng cố chức 
năng gia đình và tương tác 
gia đình tích cực ở từng độ 
tuổi cụ thể và phù hợp với độ 
tuổi. Những chương trình này 
thúc đẩy cách nuôi dạy trẻ 
ấm áp khi cha mẹ đặt ra quy 
tắc cho những hành vi được 
chấp nhận, giám sát chặt chẽ 
thời gian rảnh rỗi và những 

kiểu bạn bè, đồng thời là tấm gương tốt về vai trò và giúp con cái học được 
những kỹ năng để đưa ra quyết định sáng suốt. Nhờ vào những thay đổi 
như vậynhững chương trình này đạt hiệu quả trong việc dự phòng một 
loạt các vấn đề xã hội và sức khỏe, bao gồm ngăn ngừa sử dụng chất, bạo 
lực đối với trẻ em và bạo lực đối với thanh thiếu niên, và tội phạm Chương 
trình Kỹ năng Gia đình mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe 
tâm thần của cha mẹ đồng thời giảm căng thẳng trong việc làm cha mẹ và 
căng thẳng nghề nghiệp, và hỗ trợ sự phát triển của trẻ em với ít những 
vấn đề về hành vi và cảm xúc hơn. Lấy cảm hứng từ vốn tri thức này, 
Phòng Dự phòng Ma túy và Sức khỏe của UNODC, Ban Dự phòng, Điều trị 
và Phục hồi chức năng đã tích cực thúc đẩy và thí điểm các chương trình 
dựa trên bằng chứng như vậy ở hơn 30 nước thu nhập thấp và thu nhập 
trung bình trên toàn cầu kể từ năm 2010.

Giá trị của chương trình Kỹ năng Gia đình

Gia đình sống trong môi trường thử thách

Mục đích, mục tiêu và triết lý của Chương trình Gia đình Vững mạnh Những kết quả sơ bộ
Chương trình Gia đình Vững mạnh (SF) là một chương 
trình kỹ năng gia đình dành cho môi trường đầy thử 
thách, cung cấp những ứng phó dự phòng đầy đủ, phát 
triển các kỹ năng gia đình nhằm đem lại lợi ích cho sức 
khỏe và sự phát triển an toàn của trẻ em cả em nam và 
em nữ. Chương trình có thể dễ dàng điều chỉnh để phục 
vụ các gia đình sống trong môi trường khó khan trong 
những bối cảnh khác nhau.

SF giúp những người chăm sóc và trẻ em, khi sống trong 
môi trường đầy thử thách như vậy, đối phó với những 
khó khăn, căng thẳng và thách thức hàng ngày. Một hợp 
phần chính của chương trình là nhằm tăng cường cấu 
trúc và chức năng gia đình với mục tiêu giúp những gia 
đình này ngăn chặn việc con cái sử dụng ma túy, bạo lực, 
và các hậu quả xã hội tiêu cực khác. Đây là một mục tiêu 
phổ biến trong nhóm nhỏ các gia đình được lựa chọn và 
phù hợp nhất là cho những gia đình có trẻ trong độ tuổi 
từ 8 đến 15 tuổi.

Chương trình SF được UNODC phát triển nhằm thỏa mãn 
những đặc điểm sau:
1.  Ngắn gọn về số lượng các buổi: Những gia đình sống 
trong môi trường thử thách khó có thể tham gia một số 
buổi với thời gian dài khoảng 90 phút. Do vậy, SF đã được 
xây dựng thật ngắn gọn (phiên bản đơn giản) bao gồm 3 
buổi tổng thể trong 3 tuần liên tiếp liên quan đến người 
chăm sóc, và 2 buổi cho người chăm sóc và con cái cùng 
tham gia, đầu tiên là buổi dành cho cha mẹ và con cái 
song song với nhau, sau đó là buổi cả gia đình cùng tham 
gia.
2.  Được cung cấp bằng chứng: Phù hợp với khuyến nghị 
của Tiêu chuẩn Quốc tế về Ngăn ngừa Sử dụng Ma túy 
của UNODC và WHO, và tận dụng kinh nghiệm thu được 
từ sáng kiến toàn cầu của UNODC trong việc điều chỉnh 
và thí điểm chương trình kỹ năng gia đình dựa trên bằng 
chứng ở các nước thu nhập thấp và thu nhâp trung bình 
từ năm 2010.
3.  Khả thi đối với hạ tầng nhân lực hiện có ở các điều kiện 
nguồn lực ít: Chương trình yêu cầu một hạ tầng dễ dàng 
cho việc huy động và đào tạo. Người hướng dẫn tài liệu 
(được chỉ định) không cần phải có kỹ năng kỹ thuật cụ thể 

và có thể được đào tạo trong 2 ngày bởi các giảng viên 
đã được chứng nhận. Điều này khiến cho chương trình 
dễ được tích hợp hơn trong điều kiện hạ tầng hiện có của 
những môi trường như vậy. Hướng dẫn dành cho điều 
hành viên được thiết kế đơn giản để dễ thực hành nhằm 
bảo đảm sự chính xác trong thực hiện với điều kiện giám 
sát kỹ thuật tối thiểu.
4.  Có chọn lọc nhưng bao gồm một chuỗi các gia đình: 
Chương trình tập trung vào những kỹ năng gia đình thiết 
yếu nhất đối với những người sống trong điều kiện thiếu 
thốn như vậy, theo đó, nó cho phép tiếp cận nhiều gia 
đình mà không bị hạn chế đối với các gia đình có nhu cầu 
đặc biệt. Đồng thời, chương trình có tính đến việc phổ 
biến thông tin về những nơi mà gia đình có nhu cầu đặc 
biệt có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc.
5.  Đơn giản về nhu cầu tài liệu: Việc triển khai yêu cầu 
tài liệu tối thiểu và chi phí thấp nên dễ dàng trong khâu 
chuẩn bị cho mỗi buổi (như giấy, bút, bóng bay, dây,…) và 
không yêu cầu các trang thiết bị hỗ trợ nghe nhìn như đĩa 
DVD, máy phát đĩa DVD, màn chiếu v.v...
6.  Nguồn mở nhằm khuyến khích và tạo điều kiện bền 
vững hơn nữa: Không giống như các chương trình kỹ 
năng gia đình ở các nước có thu nhập cao, Chương trình 
này miễn phí bản quyền và các khoản chi phí khác, cho 
phép các đối tác hưởng lợi có quyền sở hữu cấp quốc gia 
nhân rộng chương trình với mức chi phí thấp nhất.

Dù ban đầu, Chương trình Gia đình Vững 
mạnh được thiết kế và thí điểm ở   Af-
ghanistan, sau đó nó đã được phát triển 
lên thành phiên bản toàn cầu có thể 
được áp dụng (và thử nghiệm) ở các gia 
đình sống trong điều kiện đầy thách thức 
ở nhiều nước khác. Dữ liệu sơ bộ về các 
giai đoạn triển khai ban đầu ở Afghani-
stan và tại các trung tâm tiếp nhận người 
tị nạn Afghanistan ở Serbia  chỉ ra những 
thay đổi đáng kể trong vấn đề suy giảm 
hành vi và hạnh phúc ở trẻ em, như vấn 
đề cảm xúc và cách cư xử và chức năng 
làm cha mẹ được cải thiện, chẳng hạn sự 
nhất quán trong nuôi dạy 
 

con hay những khích lệ mang tính tích 
cực. Những phát hiện này phản ánh tác 
động tích của của chương trình đã được 
mô tả lúc trước đối với người chăm sóc 
khi tăng sự tự tin trong các kỹ năng quản 
lý gia đình, cải thiện kỹ năng làm cha mẹ, 
tăng khả năng đối phó với căng thẳng, 
hành vi của trẻ tốt hơn, giảm những hành 
vi gây hấn và thù địch, nhờ đó cải thiện 
sức khỏe tâm thần ở trẻ em và cha mẹ 
nói chung. Chương trình Gia đình Vững 
mạnh cho thấy những tác động quan 
trọng đối với cả trẻ em gái và trẻ em trai 
cùng với người chăm sóc của các em.

Hình:  Trong số những trẻ em có tổng điểm khó khăn cao hoặc rất cao (≥17) trong Bảng hỏi SDQ (Bảng hỏi về Điểm mạnh và Khó khăn) ở đường 
cơ sở ban đầu, được đánh giá bởi cha mẹ trong nghiên cứu thí điểm tại 3 thành  phố ở Afghanistan (n=41 đánh giá trong tổng số 72 gia đình) và 
tại 3 trung tâm tiếp nhận người tị nạn Afghanistan ở Serbia (n=9/21 gia đình) trong năm 2018, đã có sự suy giảm đáng kể trong điểm số trước và 
sau khi thực hiện Chương trình SF, thậm chí tổng điểm còn giảm nhiều hơn nữa sau thời gian 6 tuần từ khi chương trình kết thúc [Các phát hiện 
đã được nộp để bình duyệt]

Trên toàn cầu, nhiều gia đình đang sống trong những điều kiện đầy thử thách, đặt ra những 
khó khăn vô cùng lớn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Thách thức có thể là sống ở khu 
vực nông thôn hoặc nơi chưa được cung cấp các dịch vụ công khi không được tiếp cận với 
nước sạch sinh hoạt, hệ thống vệ sinh, điện, hoặc trường học, tỷ lệ thất nghiệp cao v.v… 
Những thách thức khác gồm cả lịch sử xâm lược và chiến tranh đã khiến nhiều gia đình phải 
di chuyển trong nội địa, di cư sang nơi khác, sống trong trại tị nạn hoặc hoàn cảnh xung đột/
hậu xung đột. Kỹ năng làm cha mẹ đúng cách trong những hoàn cảnh này thậm chí còn quan 
trọng hơn và các kỹ năng gia đình cụ thể được điều chỉnh để đối phó với những căng thằng 
càng phải được ưu tiên.

Triết lý của Gia đình Vững mạnh

1. Tất cả các gia đình đều có điểm mạnh và kỹ năng.
2. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, cha mẹ luôn cố gắng 
hết sức để yêu thương và chăm sóc con cái.
3. Gia đình trở nên mạnh mẽ hơn qua việc chia sẻ về những khó 
Khăn thử thách cũng như những thứ hiệu quả đối với họ.
4.  Những thử thách mà gia đình phải đương đầu thường khiến họ 
mạnh mẽ hơn và mang lại cho họ sự kiên cường và khôn ngoan hơn.
5. Chương trình nêu ra những cách chăm sóc trẻ em đơn giản và 
hiệu quả hơn.
6. Mỗi gia đình tự biết phương pháp nào có thể hiệu quả  nhất trong 
hoàn cảnh của họ.
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Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh 
và tăng cường phúc lợi cho mọi 
người ở mọi độ tuổi
SDG 3.5

Đảm bảo giáo dục chất lượng, 
toàn tiện và công bằng và thúc 
đẩy cơ hội học tập suốt đời cho 
mọi người
SDG 4.1, SDG 4.5, SDG 4.7

Đạt được bình đẳng giới, trao 
quyền cho mọi phụ nữ và trẻ em 
gái  
SDG 5.2

Thúc đẩy xã hội hòa bình và toàn 
diện để phát triển bền vững, cung 
cấp quyền tiếp cận công lý cho tất 
cả mọi người, và xây dựng các thế 
chế hiệu quả, có trách nhiệm và 
bao trùm ở tất cả các cấp
SDG 16.1, SDG 16.2


