
                                     

 

UNDP, ILO and UNICEF have been funded by the UN Partnership to Promote the Rights if Person with 
Disabilities for a 2-year project starting in 2013. The strategic focus of the project is to strengthen the capacities 
and roles of Organizations of Persons with Disabilities in the advocacy, development, implementation and 
monitoring of legal frameworks and policies, to help ensure that the current momentum around ratification of 
CRPD actually results in the empowerment of people with disabilities and enables them to claim their rights. 

Understanding your important role in the implementation of this project, the first meeting of key stakeholders of 
this joint UN project will be organized on Thursday 11 July 2013. This meeting will be a unique opportunity 
for us to meet and discuss the role of each other during the 2 years implementation of the project.  

Venue: 79 Ly Thuong Kiet, Hanoi, UNDP Compound, Rose Room 
 

Draft agenda 

08.30: Arrival and registration of participants 
08.45: Introduction of participants/organizations 
09.00: Presentation of the project and its activities  
09.15: Q&A session  
09.45:  Brainstorming on how to work effectively together  
11.00: End of the session 
 
 

Deborah Schoenmaeckers, UNDP- Email: Deborah.schoenmaeckers@undp.org, Mob: 01675452738 
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Nguyen Thi Y Duyen, UNICEF - Email: ntyduyen@unicef.org; Mob: 0912098992 

UN Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities 

ILO | UNDP | UNICEF Viet Nam  



                                     

 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Lao ñộng Quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi ñồng Liên hợp 
quốc (UNICEF) ñang thực hiện một dự án kéo dài hai năm, bắt ñầu từ năm 2013, ñược tài trợ bởi Nhóm ñối tác 
Liên hợp quốc về thúc ñẩy quyền của người khuyết tật. Trọng tâm chiến lược của dự án là tăng cường năng lực 
và vai trò của Các tổ chức vì và của Người khuyết tật trong việc vận ñộng, xây dựng, thực hiện và giám sát 
khuôn khổ pháp lý và chính sách, giúp ñảm bảo những nỗ lực hiện nay cho việc phê chuẩn Công ước Quốc tế 
về Quyền của Người khuyết tật sẽ thực sự tăng cường khả năng của người khuyết tật và tạo ñiều kiện cho họ nói 
lên tiếng nói ñể ñòi quyền của mình. 

Cuộc họp ñầu tiên của những ñối tác chính trong dự án chung của Liên hợp quốc này sẽ ñược tổ chức vào Thứ  
năm, ngày 11 tháng, 7 năm 2013. Cuộc họp này sẽ là một cơ hội quý giá ñể trao ñổi về vai trò của mỗi ñối tác 
trong suốt hai năm thực hiện dự án này. 

Địa ñiểm: 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Văn phòng UNDP, Phòng họp Rose 
 
Dự thảo chương trình 

08.30: Đón tiếp và ñăng ký ñại biểu 
08.45: Giới thiệu ñại biểu cá nhân/tổ chức 
09.00: Trình bày về dự án và các hoạt ñộng  
09.15: Phiên hỏi ñáp  
09.45: Trao ñổi thảo luận ñể hợp tác hiệu quả hơn  
11.00: Kết thúc 
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