
 

 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN  

“HER TURN: WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT" 

(WEE 2) 

 

I. Giới thiệu về KOTO: 

KOTO là doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo nghề nhà 

hàng – khách sạn miễn phí cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn độ tuổi từ 16 đến 22. 

Với gần 20 năm đào tạo nghề và kĩ năng sống, KOTO đã góp phần tạo ra rất nhiều câu 

chuyện thay đổi làm nên lịch sử. Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo của KOTO được 

cấp chứng chỉ nghề quốc tế bởi học viện Box Hill ở Úc và làm việc ở các nhà hàng – khách 

sạn cao cấp trong và ngoài nước. Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp là 100%. KOTO mang 

đến cho hoc̣ viên nhiều cơ hội phát triển thông qua các dư ̣án thưc̣ tiêñ, hoc̣ bổng du hoc̣ và 

kinh nghiệm làm việc ở các nước phát triển.  

Tầm nhìn của chúng tôi là taọ ra một hướng đi rõ ràng cho các hoc̣ viên, qua đó giúp bản thân 

các em thay đổi từ một thanh thiếu niên thiếu định hướng về công việc, tư ̣ ti, mặc cảm trở 

thành những người chuyên nghiệp trong liñh vưc̣ dic̣h vu ̣nhà hàng khách saṇ đầy tư ̣tin, năng 

động. Các em không những có thể tư ̣nuôi sống bản thân và hỗ trơ ̣gia đình, mà còn trưởng 

thành trong vai trò là những doanh nhân, người hướng dâñ giúp đỡ những người khác có hoàn 

cảnh giống như chính các em trong quá khứ. 

Tính đến nay, KOTO đã đào tạo gần 1000 học viên và có một mạng lưới Cựu học viên gắn 

kết mạng mẽ, và cùng xây dựng đồng hành với tổ chức. 

KOTO là đối tác đáng tin cậy và lâu dài của các cơ quan, tổ chức chính phủ và phi chính phủ 

như Đại sứ quán Úc, DFAT, UNDP, UNICEF, Save the Children, CSIP, và các tập đoàn 

khách sạn, nhà hàng và những công ty lớn như Unilever, Group M, PwC, KPMG, Deloitte. 

Thông tin thêm về KOTO, vui lòng truy cập trang web: http://www.koto.com.au/ 

 

II. Giới thiệu về Dự án “Her Turn” & Women’s economic empowerment 2” (WEE 2) 

 “Her Turn” là dự án về nâng cao năng lực nghề và khởi nghiệp cho phụ nữ yếu thế, tập trung 

vào nhóm đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số và nông thôn, vùng sâu vùng xa ở Việt Nam. Dự 

án kéo dài ba năm (2018-2021) do Bộ ngoại giao và Thương Mại Úc (DFAT) tài trợ cho quỹ 

KOTO để thực hiện. Thông qua các khóa đào tạo nghề hợp tác theo tiêu chuẩn của Úc và có 

http://www.koto.com.au/


liên quan mật thiết đến người học, những nữ học viên sẽ được trang bị sẵn sàng để tìm kiếm 

công việc trong các lĩnh vực dịch vụ, buôn bán lẻ, và lĩnh vực nhà hàng-khách sạn tại Việt 

Nam. Hoặc họ có thể tự tạo ra cơ hội khởi nghiệp cho bản thân và trong cộng đồng như kết 

quả cuối cùng của dự án. 

Đối tượng chính của dự án WEE 2 

Nhóm phụ nữ dân tộc thiếu số, nông thôn, vùng sâu vùng xa, độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi có khả 

năng tham dự các khóa tập huấn và đào tạo nghề ngắn hạn (6 tháng)  

Nội dung dự án WEE 2 Tập huấn nghề nghiệp và Nâng cao năng lực tìm việc trong thời 

gian sáu tháng cho nhóm đối tượng phụ nữ yếu thế độ tuổi từ 18-25.  Các hoạt động của 

chương trình bao gồm: 

1. Đào tạo dạy nghề: tổ chức các khóa dạy nghề miễn phí và chuyên sâu trong vòng sáu 

tháng với mục tiêu sau sáu tháng, học viên nắm vững tay nghề và có thể bắt đầu công 

việc mà mình đã học. Các môn học dự kiến sẽ dạy: 

• Làm bánh 

• Nấu ăn (món Á) 

•  chế đồ uống 

• Phục vụ nhà hàng 

2. Đào tạo tiếng Anh và kỹ năng mềm: song song với việc học nghề, các học viên sẽ được 

học tiếng Anh căn bản và các kỹ năng mềm (quản lý cảm xúc, lên kế hoạch, quản lý 

ngân sách, viết CV và thư xin việc, v.v) để phục vụ cho nhu cầu công việc và phát triển 

bản thân.  

3. Hỗ trợ tâm lý: các học viên được đánh giá tâm lý, làm bảng hỏi trước và sau chương 

trình, được theo dõi và nhận được sự tư vấn từ đội ngũ Chăm sóc học viên của KOTO 

và các tổ chức đối tác trong suốt quá trình học. 

4. Phụ cấp tài chính: nhờ vào nguồn quỹ tài trợ từ Chính phủ Úc, các học viên của 

chương trình sẽ được hỗ trợ tiền đi lại và học tập ở mức 1.500.000 đồng/ người/ tháng. 

5. Giới thiệu việc làm: học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp bằng chứng 

nhận từ KOTO và được hỗ trợ tìm việc làm trong mạng lưới đối tác nhà hàng – khách 

sạn – dịch vụ của KOTO trong khắp cả nước. 

Tiêu chí tuyển sinh: 

▪ Các bạn nữ tuổi từ 18-25 tuổi, thuộc nhóm dân tộc thiểu số hoặc người 

nhập cư từ các vùng miền nông thôn lên thành phố tìm việc và/hoặc 

không có công việc ổn định, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, không có điều 

kiện học hành bài bản và khó khăn về tài chính; 

▪ Có mong muốn được học nghề và tìm kiếm công việc trong lĩnh vực 

dịch vụ - nhà hàng – khách sạn; 



▪ Cam kết tham dự chương trình đầy đủ trong suốt sáu tháng và thực 

hiện các hoạt động đi kèm (vd: các bài tập về nhà, khảo sát, bảng hỏi, 

v.v). Các khóa học sẽ được tổ chức trong địa bàn thành phố Hà Nội, có 

hỗ trợ chi phí đi lại. 

Kết quả của khóa học: 

- 100% học viên hoàn thành khóa học có được công việc làm ổn định; cải thiện cuộc 

sống cho bản thân và gia đình; 

- Ngành dịch  vụ - nhà hàng – khách sạn có thêm nguồn nhân lực chất lượng; 

- KOTO và các tổ chức đối tác có thêm kinh nghiệm làm việc và hỗ trợ nhóm phụ nữ 

yếu thế cho các dự án tiếp theo về phụ nữ; 

 

III. Đề xuất hợp tác 

KOTO mong muốn xây dựng những mối quan hệ chiến lực và phối hợp với các doanh 

nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân để đảm bảo rằng những giá trị xã hội được tạo 

ra từ dự án “HER TURN” có thể được nhân rộng và mô hình của dự án có thể tiếp cận với 

cộng đồng trong và ngoài nước để cùng trao quyền phát triển kinh tế cho các chị em phụ nữ 

yếu thế, thiếu may mắn cần được quan tâm và hỗ trợ.  

Mọi chi tiết xin liên hệ:  

- Chị Nguyễn Thanh Thúy –  Cán bộ phụ trách tuyển sinh Dự Án 

o Email: Tas.recruitment@koto.com.au 

o SĐT: 0976 511 236 

- Anh Nguyễn Chí Tần  - Các vấn đề về đào tạo và học viên  

o Email: tan@koto.com.au  

o SĐT: 096 380 55 58 

mailto:tan@koto.com.au

