
Cải thiện điều kiện kinh tế 
của phụ nữ
•  Tiếp cận tài sản

•  Tiếp cận dịch vụ tài chính

•  Tiếp cận dịch vụ hỗ trợ 

Dữ liệu theo giới đối với các kết quả 
đầu ra, về:
 •  Năng suất
 •  Thu nhập
 •  Tài sản

•  Đảm bảo phụ nữ hưởng lợi từ 
   hoạt động dự án

•  Thiết kế dịch vụ tính đến nhu cầu và quan
   tâm đặc thù theo giới (ví dụ: đào tạo kỹ
   thuật bằng tiếng dân tộc, ứng dụng 
   công nghệ thông tin)

•  Nhận diện các rào cản chính sách

•  Khuyến khích mô hình kinh doanh đáp ứng giới 

•  Khuyến khích mô hình kinh doanh 
   hòa nhập người khuyết tật

•  Nâng cao năng lực cho các đơn vị cung cấp 
   dịch vụ địa phương (VD: Hội phụ nữ) để cung cấp 
   các dịch vụ liên quan đến giới cho doanh nghiệp
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Tăng năng lực của phụ nữ để 
lựa chọn trong cuộc sống 
và hành động
•  Ra quyết định

•  Tự tin

•  Năng lựcThu hút phụ nữ tham gia 
mọi hoạt động dự án

•  Mời phụ nữ làm tham gia, chú trọng 
   phụ nữ dân tộc thiểu số
•  Hiểu động lực và thách thức 
   của phụ nữ
•  Giảm rào cản tham gia, 
   bao gồm ngôn ngữ
•  Đảm bảo ít nhất 50% thành viên 
   tham gia là nữ

Số lượng hoặc tỷ lệ nữ tham gia 
vào hoạt động dự án:
•  Tham gia đào tạo
•  Tham gia nhóm
•  Nhận đầu vào và dịch vụ

•  Tăng quyền quyết định của 
   phụ nữ trong gia đình 

•  Khuyến khích chia sẻ việc nhà

•  Đào tạo và huấn luyện kỹ năng 
   lãnh đạo cho phụ nữ

•  Tham gia mạng lưới để chia sẻ 
   kiến thức và kinh nghiệm

•  Khuyến khích môi trường làm việc 
   bình đẳng, an toàn và linh hoạt 
   cho phụ nữ

•  Nhận diện các vấn đề bạo lực gia đình 
   theo giới và lạm dụng trẻ em

•  Phụ nữ được tăng quyền quyết định 
   trong sản xuất, thu nhập, v.v.

•  Cân bằng khối lượng công việc

•  Phụ nữ lãnh đạo

•  Tỷ lệ bạo lực trên cơ sở giới

Cách thức GREAT Nâng quyền của Phụ nữ 
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