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協同組合

Nhật Bản hiện nay đang có rất nhiều cơ sở chăm sóc và quản lý sức khỏe người cao 

tuổi. Tuy nhiên, có thể tất cả nhìn  giống nhau về hình thức nhưng thật ra có nhiều 

dạng khác nhau như chủ thể điều hành là doanh nghiệp tư nhân hoặc là tổ chức 

nhà nước, với mục đích y tế hoặc với mục đích hỗ trợ cuộc sống hằng ngày.

Những tổ chức (cơ sở) thuộc thành viên liên hiệp 3R là những tổ chức nhà nước 

thuộc khu vực Kansai (Osaka, Kobe), và nằm trong sự quản lý nghiêm khắc của nhà 

nước Nhật Bản. Bên cạnh việc hỗ trợ cuộc sống hằng ngày của người cao tuổi cả 

ngày lẫn đêm, chúng tôi còn nổ lực giúp họ phục hồi những chức năng thể chất lẫn 

tinh thần thông qua lượng thuốc và các phương pháp vật lý trị liệu. 

Chúng tôi đang cùng làm việc với nhiều người
nước ngoài đến với Nhật Bản
thông qua dự án EPA. 



Cách suy nghĩ về y học và những kỹ năng của y tá ở mỗi nước 

đều có sự khác biệt. Tại Nhật Bản, với tình trạng gia tăng dân 

số người cao tuổi, những phương pháp để giúp cuộc sống ngày 

một tốt đẹp hơn hoặc những phương pháp phục hồi chức năng 

thể chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi đang tiến bộ một cách 

nhanh chóng. Số lượng người cao tuổi ở Việt Nam đang có xu 

hướng ngày càng tăng cao, và để ứng phó với tình trạng lão hóa 

dân số chúng tôi mong muốn có thể giới thiệu đến nước bạn 

những phương pháp kỹ năng dành cho hộ lý hoặc y tá mà hiện 

nay đang phát triển ở Nhật Bản.

Những thành viên của dự án này là những nhân viên chuyên môn và các nhà điều hành những 

tổ chức dành cho trẻ em và người cao tuổi ở khu vực Kansai (Osaka, Kobe), Nhật Bản. Chúng 

tôi đang tiến hành giảng dạy và thực hành kỹ năng ở những trường đại học điều dưỡng và viện 

dưỡng lão ở Việt Nam. Những nhà chuyên môn – y tá của 2 nước Việt – Nhật, là những người 

sẽ bắt đầu dự án này với nguyện vọng cùng nhau tìm hiểu, giao lưu và học hỏi sự tiến bộ của 

các kỹ năng. 
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– giáo sư - giảng viên trường đại học Kobe
Đại diện dự án

Mitsugi Shinada

Nâng cao kỹ năng hộ lý – y tá “Dự án giao lưu chuyên môn Nhật – Việt”



Cooperative

Tổ chức với  sứ mệnh phát  huy vai  trò hỗ trợ để những người  khiêm khuyết,　　　  người cao tuổi, và trẻ em có thể chung sống những ngày yên bình trong xã hội. 

Là tổ chức tư nhân với mục đích lợi ích công có nhiệm vụ phát triển và bổ sung về phúc lợi 

cho xã hội, vừa duy trì sự tôn trọng khách hàng và vừa cung cấp các loại dịch vụ đa dạng.

Theo triết lý về pháp nhân (tổ chức), là sự cống hiến cho sự phát triển và bổ sung về mặt 

phúc lợi xã hội và cùng đồng hành với những người yếu ớt về thể chất và tinh thần trong xã hội.

Tổ chức phúc lợi xã hội là gì?

Giới thiệu về các tổ chức phúc lợi xã hội thuộc
thành viên của liên hiệp chúng tôi.
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ご挨拶

Tổ chức phúc lợi xã hội 

Tinh thần 
“Yêu thương người kế bên”

Bên cạnh việc nuôi dưỡng những
đứa trẻ khỏe mạnh, chúng tôi cố
gắng mang đến cho người cao tuổi
những ngày đầy ý nghĩa sống. 

Giới thiệu

http://www.hakuaisha-welfare.net

Cooperative

Hakuaisha là một tổ chức phúc lợi xã hội tư 
nhân hợp pháp được thành lập dựa trên luật 
bảo hiểm chăm sóc, luật phúc lợi người cao 
tuổi, luật phúc lợi trẻ em nhi đồng, luật phúc 
lợi xã hội.

Tổ chức hoạt động theo phương châm được 
đặt ra ngay từ ban đầu dựa trên tinh thần “ 
Yêu thương người kế bên” của Đạo Thiên 
Chúa, và cùng với việc nuôi dưỡng những 
đứa trẻ khỏe mạnh từng ngày, chúng tôi 
cũng luôn cố gắng mang lại cho người cao 

tuổi những ngày tràn đầy ý nghĩa sống. Ngoài những cơ sở ở khu vực chính 
như trung tâm hỗ trợ gia đình trẻ em, trung tập hỗ trợ điều dưỡng, nhà 
dưỡng lão, viện dưỡng lão chăm sóc đặc biệt, nhà trẻ, cơ sở chăm sóc trẻ em 

nhi đồng, chúng tôi còn đang trong quá trình thành lập nhà trẻ sơ sinh ở khu 
vực quận Ikuno thành phố Osaka và dự định sẽ tăng thêm sự phong phú cho 
những dự án ở khu vực này. Ngoài ra, mỗi tổ chức chúng tôi đang khai thác 
những dự án khác nhau như nhà thờ Seiaganainushi thuộc nhà thờ tôn giáo 
tư nhân, nhà trẻ tư nhân và hơn nữa là nhà Asunaro (cơ sở làm việc phúc lợi 
dành cho những nhân viên khiếm khuyết thể chất) hoặc tổng đài sinh mệnh 
(là hệ thống tổng đài dành cho những người muốn tự tử và cần lời khuyên).

Từ năm 2006 trong khuôn viên của Hakuai, chúng tôi một lần nữa nổ lực 
trong việc điều hướng lại chế độ chăm sóc đặc biệt theo phương châm 
“chúng ta chung sống một cuộc sống như những người bình thường dù 
mang bệnh suy giảm trí nhớ, khiếm khuyết”, đó là điều mà chúng tôi học 
được từ sinh hoạt hằng ngày của những người cao tuổi ở các trung tâm hỗ trợ. 

Số lượng nhân viên gia tăng (nhân viên chính thức và nhân 
viên bán thời gian) đã giúp cho số lượng công việc ở mỗi đơn 
vị được hoàn thành tốt. (hiện đang đạt chỉ tiêu tối đa 40 nhân viên) 

Đào tạo nội khóa ( thảo luận nhóm tại cuộc họp nhân viên 1 
lần/ tháng, mời giảng viên bên ngoài), đào tạo thực tập tại bộ 
phận điều dưỡng tại nhà（thời hạn 1 tháng）, báo cáo kết quả 
thực tập ( 1 lần/ năm), đào tạo ngoại khóa.

“Các ngươi hãy yêu thương nhau, như ta
đã yêu các ngươi như thế nào, thì các người 
cũng hãy yêu nhau như thể ấy”

John 13:34

写  真

Hình ảnh

Giám đốc
Yasunobu Nagano
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Kobashi Katsunosuke đã thành lập Hakuaisha như một cơ sở dạy 
học những trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo khó dựa trên tình thần
của Đạo Thiên Chúa tại Yano Uryu huyện Ako tỉnh Hyogo
(Hiện nay là thành phố Aioi)

Hoàn thành xây dựng trụ sở mới ở khu đất rộng 4,000㎡ và chuyển
đổi thành tổ chức liên đoàn tư nhân

Chuyển đổi tổ chức thành tập đoàn tài chính tư nhân

Chuyển đổi tổ chức thành tổ chức phúc lợi xã hội tư nhân

Kỉ niệm 75 năm thành lập hoàn thành tòa nhà kỉ niệm huynh đệ Kobashi

Thành lập vườn trẻ tư nhân Hakuaisha

Thành lập trường mẫu giáo

Kỉ niệm 100 năm xuất bản tập thơ

Thành lập nhà chăm sóc - viện dưỡng lão chăm sóc đặc biệt

Thành lập trung tâm hỗ trợ điều dưỡng

HAKUAISHA

Gia tăng
nhân viên

Khóa đào
tạo nhân viên

理  念

Tiêu chí
沿  革

Lịch sử thành lập
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https://www.houonkai.jp

Cooperative

Chúng tôi là những điều dưỡng viên, y tá 
chăm sóc và hỗ trợ những người cao tuổi 
hoặc những người khiếm khuyết có thể 
sống một cách vui vẻ và an tâm, hơn hết là 
được sống như chính mình. Đến với chúng 
tôi như một trang mới của cuộc đời bạn.

Chúng tôi như một hệ thống mạng lưới 
phúc lợi, và là một nơi làm việc giúp cảm 
nhận được giá trị của công việc và kết nối 
tất cả mọi người xung quanh. Chúng tôi 
luôn cải thiện từng ngày thông qua thực 

hành và chế độ theo dõi những kỹ năng và kiến thức chuyên môn. 
Chúng tôi luôn muốn hoàn thành công việc hiện tại và ủng hộ hết mình 
cho những kế hoạch và giấc mơ nghề nghiệp của tương lai. 
Hãy để chúng tôi khai thác khả năng và hình ảnh mà bạn muốn hướng tới.
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Tuân thủ việc tôn trọng mọi người.

Nỗ lực bảo vệ sự riêng tư.

Cố gắng tạo môi trường phù hợp 

Cố gắng nâng cao đội ngũ nhân viên 

Chú trọng việc hợp tác với địa phương và người thân của bệnh nhân

Tích cực thúc đẩy sự nỗ lực một cách tiên tiến, đáp ứng với tiêu 
chí “cơ sở phức hợp phù hợp dành cho phúc lợi người cao tuổi”

Cung cấp một trung tâm giao lưu kết nối những trái tim, tích cực 
thể hiện chức năng của một trung tâm của cộng đồng người cao 
tuổi tại địa phương.

Chúng tôi hỗ trợ giúp tạo nên một cuộc sống về già an tâm, an 
toàn và sung túc, đồng thời cung cấp những dịch vụ phúc lợi 
như nhiều chương trình chăm sóc đa dạng phù hợp với người 
cao tuổi về tâm hồn lẫn thể chất.

Như một cách để hỗ trợ đào tạo những người đang làm công 
việc chăm sóc hoặc điều dưỡng tại địa phương, và cũng như để 
thực hiện tiêu chí một xã hội bình thường hóa ở thế kỉ 21, chúng 
tôi và người dân địa phương cùng nhau thực hiện phúc lợi người 
cao tuổi.

ご挨拶

Giới thiệu

写  真

Hình ảnh

Tổ chức phúc lợi xã hội 

HOUONKAI

“Chúng tôi cung cấp một đại gia
đình kết nối sự ấm áp dành cho
những người cao tuổi.”

Dựa theo khái niệm của luật bảo hiểm chăm
sóc dài hạn cũng như luật phúc lợi dành cho
người cao tuổi, chúng tôi trân trọng sự liên
kết giữa con người và cung cấp
“ sự thân thiện và sự đồng cảm”
đến với người sử dụng dịch vụ.

Phương châm của chúng tôi

Thành lập tổ chức phúc lợi xã hội Houonkai tại tỉnh Hyogo thành phố Kobe.
Xây dựng cơ sở phúc lợi hợp nhất ba chức năng: nhà ở dành cho người cao tuổi,
cơ sở phúc lợi chăm sóc người cao tuổi, trung tâm hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi.

Khởi đầu dự án chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

Khởi đầu dự án hỗ trợ chăm sóc tại nhà, đồng thời khởi đầu chế độ bảo hiểm chăm sóc dài hạn.

Khởi đầu dự án trung tâm hỗ trợ toàn diện khu vực địa phương

Xây dựng cơ sở thứ hai. 
Hướng tới một quan hệ hỗ trợ bền chặt với cộng đồng địa phương, chúng tôi khởi đầu
dự án chăm sóc tại nhà hình thức đa chức năng với quy mô nhỏ, đơn vị chăm sóc đặc
biệt, và chúng tôi cho ra đời cơ sở phức hợp với hình thức giới hạn trong địa phương.

Xây dựng cơ sở thứ 3
Hướng tới việc cùng với người dân địa phương tạo nên một không gian
phúc lợi tốt hơn, chúng tôi bắt đầu dự án thêm nhà dưỡng lão vào những
hệ thống cơ sở liên kết và cho ra đời một cơ sở phúc lợi người cao tuổi.

Xây dựng cơ sở thứ 4
Mở rộng dự án nhà dưỡng lão để đáp ứng với tình trạng lão hóa trong khu vực.

Giám đốc
Kyozou Fukunaga

理  念

Tiêu chí
沿  革

Lịch sử thành lập
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http://www.shin-ai.biz
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Kagawa Toyohiko、trong suốt cuộc đời 
ông luôn mong muốn hướng tới tới một xã 
hội được truyền lại qua những thế hệ 
cùng đồng cảm. Dù cho cơ chế hoặc chế 
độ thay đổi theo thời đại, Iesu chúng tôi 
vẫn kế thừa mong muốn của ông, luôn 
tiếp tục ở bên và giúp đỡ những người 
dân địa phương. 

Xã hội ngày một thay đổi làm cho cuộc 
sống này trở nên khó khăn hơn. Chính 

đó là động lực giúp chúng tôi tiếp tục nối gót con đường của Chúa, 
sống cùng với anh em và luôn tìm kiếm một xã hội mà ở đó tất cả con 
người được tôn trọng.

Dịch vụ và cơ sở dưỡng lão Iesu-dan chúng tôi luôn cố gắng mang lại 
cho khách hàng những ngày vui tươi, bảo vệ cuộc sống và sinh mạng 
quý giá của khách hàng, nâng cao tính chuyên môn và chào đón từng 
người như những vị khách hàng đa dạng về tính cách.
Chúng tôi triển khai nhiều loại dịch vụ đáp ứng với nhu cầu của địa 
phương, như là hỗ trợ nơi ở, dịch vụ chăm sóc trong ngày, viện dưỡng 
lão chăm sóc đặc biệt.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với tiêu chí “Trân trọng thời khắc hiện 
tại của khách hàng”. Lý do để chúng tôi đặt ra tiêu này là mong muốn 
đồng nhất tiêu chí của từng nhân viên, chính vì chúng tôi nghĩ rằng 
điều quan trọng nhất đối với người sử dụng chính là việc tất cả nhân 
viên nên cùng nhau hướng cùng một mục tiêu. Khi chúng tôi tạo ra tiêu 
chí, chúng tôi khảo sát tất cả nhân viên, tiếp tục thảo luận dựa trên bài 
khảo sát ấy và hoàn thiện tiêu chí “Trân trọng thời khắc hiện tại của 
khách hàng”. Ý nghĩa bao quát của tiêu chí này chính là “Trân trọng thời 
khắc hiện tại, giúp họ được sống như chính mình và có thể đón nhận 
những khoảng khắc toại nguyện cuối đời”.
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Giới thiệu

写  真

Hình ảnh

理  念

Tiêu chí
沿  革

Lịch sử thành lập

Tổ chức phúc lợi xã hội 

IESUDAN

“Tìm kiếm một xã hội mà ở đó toàn
thể con người được tôn trọng”
“Một xã hội theo đuổi sự hòa bình, tôn trọng lẫn nhau.
Một xã hội vượt qua mọi rào cản của sự khác biệt.
Một xã hội toàn thể con người được tôn trọng
và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.”

Viện dưỡng lão chăm
sóc đặc biệt

Trung tâm hỗ trợ
toàn diện địa phương

Hỗ trợ chăm
sóc tại nhà

Nhà dưỡng lão ngắn hạn
đa chức năng với quy mô nhỏ

Chăm sóc trong ngày với hình
thức thông thường hoặc hình
thức chăm sóc bệnh nhân bị suy giảm trí tuệ

Cung cấp dịch vụ chăm sóc tận tâm đến với những 
người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc bản thân 
tại nhà, giúp họ có một cuộc sống thoải mái và thư giãn. 

Chúng tôi chú trọng các mối liên kết con người với con 
người và hướng đến tiêu chí là một nơi có thể tin 
tưởng và cung cấp được sự an tâm đến mọi gia đình.

Dịch vụ chăm sóc trong ngày phục vụ cho người dân 
địa phương và chú trọng đến nụ cười và niềm hạnh 
phúc của người bệnh.

Mong muốn tạo dựng một khu vực an toàn để những 
người cao tuổi có thể sống vui vẻ ở nơi mình gắn bó.

Hỗ trợ và đáp ứng nguyện vọng của từng người sử 
dụng, chúng tôi luôn cải thiện kiến thức và kỹ năng 
cần thiết cho dịch vụ chăm sóc tại nhà.

1. Trân trọng thời khắc hiện tại của khách hàng
2. Bảo vệ và giúp khách hàng sống cuộc sống bình thường
3. Đồng hành cùng khách hàng đến cuối hành trình

Được cấp giấy phép từ Bộ trưởng bộ nội vụ, và tổ chức tập đoàn
tài chính tư nhân Iesu-dan.

Nhóm Kogawa Toyohiko đã tổ chức hoạt động từ thiện để ủng hộ
hoạt động cứu trợ thảm họa động đất tại vùng Kanto.

Cấp giấy phép thành lập tổ chức phúc lợi xã hội Iesu-dan. 
Giám đốc ủy viên ban chấp hành đầu tiên là Toyohiko Kogawa.

Cấp giấy phép tổ chức trung tâm chăm sóc trong ngày Airin.

Cấp giấy phép thành lập tổ chức nhà dưỡng lão Kuzuha-shinseien.

Cấp giấy phép thành lập trung tâm chăm sóc người cao tuổi Shinai ở Kobe.

Cấp giấy phép thành lập trung tâm chăm sóc người cao tuổi Shinai ở phía tây Kawazaki.

Thành lập và xây dựng nhà dưỡng lão đa chức năng với quy mô nhỏ Yuuki.

Kỷ niệm 100 năm cống hiến của Kagawa Toyohiko.

Thành lập viện dưỡng lão Shinai-kumochi.

Thành lập nhà Residence Shinsenji Shinai.
Thành lập viện dưỡng lão Shinai Takiyama.

Giám đốc
Michio Kuroda 



Vietnam dispatch project 
of nursing staff

http://www.mikarikai.jp

Cooperative

Nếu không quan tâm thì chúng ta không 
thể nhận ra rằng dù là những công việc 
thông thường hằng ngày nhưng tất cả 
chúng ta luôn nhờ vào sự giúp đỡ của 
những người xung quanh ta. 

Chính vì thế chúng tôi mong muốn có thể 
góp sức mình cho xã hội thông qua mối 
liên kết con người với con người, để tỏ 
lòng biết ơn vì đã giúp chúng tôi trưởng 
thành được như ngày hôm nay. 

1952

1955

1958

1965

1993

2001

2002

2008

2010

2018

Tổ chức phúc lợi xã hội 

MIKARIKAI

ご挨拶

Giới thiệu

写  真

Hình ảnh

“Trưởng thành và đền ơn”

Chăm sóc bằng cả trái tim

Chăm sóc bằng cả trái tim

Tái xây dựng một xã hội trẻ em
và người già cùng chung sống

Con người không thể tự mình sinh ra, 
hơn nữa không thể tự mình trưởng thành.

Giám đốc
Makoto Tanimura 

Lượng nước

Tuân thủ sự
tôn nghiêm

Hỗ trợ giúp 
bệnh nhân tự lập

Luôn nở nụ cười Tuân thủ sự an toàn

Bữa ăn

Bài tiết

Vận động

Giao tiếp

Hoạt động

Cơ thể cần được cung cấp tối thiểu 1,5L nước mỗi ngày để kích 
hoạt não bộ và cải thiện sự bài tiết.

Tôn trọng quá khứ và những gì đã trải qua trong cuộc 
đời của bệnh nhân và ghi nhớ thực hiện việc chăm sóc 
một cách khoa học, chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ 
họ bằng cả trái tim.

Hỗ trợ việc bài tiết tương ứng với thể trạng mỗi cá thể, giúp họ duy 
trì tối đa thể lực hiện tại.

Tương ứng với từng khả năng của mỗi người, chúng tôi hỗ trợ họ 
việc vận động và sử dụng năng lực hiện tại của họ. 

Chúng tôi tận dụng mọi thứ liên quan xung quanh làm chủ đề trò 
chuyện, giao tiếp một cách lịch sự tránh gây mâu thuẫn.

Hỗ trợ những hoạt động mà bệnh nhân thường làm trước kia hoặc 
họ cảm thấy có hứng thú.

Tôn trọng nguyện vọng của bệnh nhân, chúng tôi cung cấp bữa ăn hợp 
với khẩu vị của họ. Thay vì chỉ cần ăn qua bữa, chúng tôi chú trọng hơn 
về mặt dinh dưỡng của từng bữa ăn để giúp kích hoạt não bộ. 

Ngày xưa, khi ba thế hệ vẫn chung sống với nhau trong một gia đình trẻ em có thế học hỏi được nhiều thứ từ chính những người 
lớn trong gia đình mình, và những người cao tuổi đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và giáo dục người trẻ. Tuy nhiên 
ngày nay những người trẻ đang dần rời xa cách sống đó và có xu hướng sống tách rời với gia đình. Chính vì thế chúng tôi mong 
muốn xây dựng một ngôi nhà chung để người già và người trẻ có thể cùng nhau sinh hoạt và học hỏi cũng như liên kết với nhau.  

Thành lập trường mẫu giáo Matsuho ở số 319 Matsuho Ejiri.

Di dời cơ sở đến số 19 Matsuho Ichida.

Được cấp giấy phép thành lập nhà trẻ dựa theo luật phúc lợi nhi đồng, 
và đổi tên thành nhà trẻ Matsuho.

Cải đổi tổ chức thành cơ sở phúc lợi xã hội tư nhân dựa theo luật kinh doanh phúc lợi xã hội.

Khởi đầu dự án và ủy thác kinh doanh viện dưỡng lão chăm sóc đặc biệt “Donguri no Sato” ở thị trấn Seidan.
Khởi đầu dự án “trung tâm điều dưỡng trong ngày” thứ hai ở thị trấn Seidan.
Khởi đầu dự án trung tâm hỗ trợ điều dưỡng tại nhà ở thị trấn Seidan.

Thành lập nhà trẻ “Tamu no mori”.
Khởi đầu dự án trung tâm điều dưỡng trong ngày “Tamu no mori”.
Khởi đầu dự án trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ Tamu no mori.

Mừng lễ kỉ niệm 50 năm thành lập.

Khởi đầu dự án nhà điều dưỡng phức hợp trẻ em và người cao tuổi Uizu.

Di dời viện dưỡng lão Donguri no sato đến phía nam đảo Awaji.

Dự tính xây dựng văn phòng phức hợp vườn trẻ và dịch vụ phúc lợi đặc biệt 
dành cho người khiếm khuyết với quy mô nhỏ. 

理  念

Tiêu chí
沿  革

Lịch sử thành lập



Vietnam dispatch project 
of nursing staff

http://tokogakuen.com

Cooperative

Fureai no ie được thành lập trước khi chế độ bảo chăm sóc dài hạn được 
áp dụng, và là một cơ sở phức hợp sỡ hữu Văn phòng tư vấn, dịch vụ 
chăm sóc tại nhà và cơ sở chăm sóc – phúc lợi người cao tuổi có chủ yếu 
là phòng bốn người. 

Từ ngày thành lập chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động giao 
lưu như lễ hội Toko hoặc lễ Noel cùng với các trẻ em của Tokogakuen. 
Trong một môi trường thiên nhiên đầy màu xanh và cùng với tiếng cười 
của những đứa trẻ, và nhờ vào sự giúp đỡ từ những người dân địa 
phương, chúng tôi đã và đang có thể điều hành đúng với phương châm 
“Tình yêu và hòa bình, an tâm và an toàn, thân thiện và tiếng cười”. 
Hiện nay, chúng tôi luôn được người dân địa phương gọi với cái tên 
“Fureai san (những người kết nối yêu thương)”. Hiện nay, từ thế hệ 
bùng nổ trẻ em đang trở thành thời đại lão hóa dân số, và không phụ 
lòng yêu thương của người dân địa phương, chúng tôi luôn mong muốn 
có thể triển khai những hoạt động với tiêu chí tôn trọng suy nghĩ của mỗi 
người và mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. 
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Tổ chức phúc lợi xã hội 

TOUKOUGAKUEN

ご挨拶

Giới thiệu

写  真

Hình ảnh

理  念

Tiêu chí
沿  革

Lịch sử thành lập

Cơ sở phức hợp dành cho người cao tuổi 
“Fureai no ie” được thành lập như một dự 
án hỗ trợ người cao tuổi tại địa phương 
vào năm 1996, và cũng để kỷ niệm 80 
năm thành lập tổ chức phúc lợi xã hội 
Tokogakuen. Tổ chức của chúng tôi hiện 
đang có những cơ sở như Viện dưỡng lão 
chăm sóc đặc biệt (bao gồm cả những 
bệnh nhân chăm sóc ngắn hạn là 100 
người), Trung tâm hỗ trợ chăm sóc trong 
ngày (tối đa 40 người), Cơ sở chăm sóc 

ngắn hạn (tối đa 16 người), Trung tâm trợ giúp công việc nhà, Phòng 
khám và chữa bệnh tư nhân, Trung tâm hỗ trợ toàn khu vực cơ sở thứ 
2 tại thành phố Sakai. 

“Hoa, màu xanh của lá, và cùng những đứa trẻ”

An tâm và an toàn.
Thân thiện và tiếng cười.
Tình yêu và hòa bình. 

 (ngôi nhà kết nối yêu thương)
Viện dưỡng lão chăm sóc đặc biệt  Fureai no ie

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ chăm sóc tương ứng với tình trạng 
thể chất và tinh thần của từng khách hàng, cũng như lên kế hoạch chăm 
sóc cơ bản như hỗ  trợ giúp bệnh nhân tự lập và luôn tôn trọng ý kiến 
của khách hàng. 

Giám đốc
Jyun Watanabe

Nhà truyền giáo người Anh Gorge Dempsey là người quan tâm tìm
hiểu về vấn đề phụ nữ Nhật Bản, là người nhiệt huyết với triết lý chủ
nghĩa nhân đạo mang tính quốc tế và tinh thần bác ái của đạo Thiên Chúa.
Ông đã cho ra đời hội cứu tế Nhật Bản tại thành phố Glasgow, Scotland. 

Được cấp giấy phép thành lập cơ sở chăm sóc trẻ em dựa theo luật phúc lợi trẻ em.

Cấp giấy phép tổ chức phúc lợi xã hội dựa theo luật phúc lợi xã hội.

Khởi đầu xây dựng Viện dưỡng lão chăm sóc đặc biệt “Fureai no ie”
từ tháng 4 với sự hỗ trợ của nhà nước và thành phố Sakai, Osaka.

Cấp giấy phép như một cơ sở phúc lợi chăm sóc người cao tuổi thi hành
chế độ bảo hiểm chăm sóc dài hạn theo chỉ định của thành phố Osaka.

Cấp phép áp dụng dịch vụ hỗ trợ giúp đỡ trong ngày, hỗ trợ giúp đỡ tại nhà,
hỗ trợ sinh hoạt ngắn hạn dựa theo sự cải tiến của chế đố bảo hiểm chăm sóc.

Hoàn thành xây dựng toà nhà cơ sở chăm sóc trẻ em Shiroamu.

Dựa theo sự tái sửa đổi dự án bao quát khu vực thành phố Sakai,
chúng tôi nhận ủy thác điều hành trung tâm hỗ trợ toàn diện khu vực cơ sở 2. 

Xem xét dự án hỗ trợ tổng thể sinh hoạt hằng ngày. 



Vietnam dispatch project 
of nursing staff

https://www.shinkouen.or.jp

Cooperative

Shinkoen thành lập vào tháng 1 năm 
1951, là cơ sở dưỡng lão tư nhân đầu 
tiên ở thành phố Kobe. Từ đó đến nay 
chúng tôi đã và đang cống hiện hết 
mình cho sự phát triển của phúc lợi địa 
phương. Hiện nay, chúng tôi có 6 trụ sở 
chính trong 4 khu vực thành phố (quận 
Nishi, quận Kita, quận Suma, quận 
Tarumi) với hơn 30 cơ sở kinh doanh với 
nhiều hoạt động đa dạng: từ trung tâm 
hỗ trợ toàn diện khu vực địa phương 

(Anshin Sukoyaka Center) đến văn phòng hỗ trợ điều dưỡng tại nhà 
(văn phòng Egao), dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà (Home Help, 
Day Service, Short-stay), dịch vụ điều dưỡng lưu trú (cơ sở phúc lợi 

dưỡng lão, trung tâm chăm sóc điều dưỡng, nhà dưỡng lão), trụ sở 
y tế, nhà trẻ. Chúng tôi mong muốn có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
của từng khách hàng cũng như sự phát triển hình thức kinh doanh 
tổng hợp có thể duy trì sự chăm sóc mang tính lâu dài và toàn diện 
nhờ vào việc liên kết và phát huy được tính năng của từng nội dung 
kinh doanh. 

Tất cả các nhân viên đang công tác tại các cơ sở của chúng tôi đều 
dựa trên quy tắc vàng được coi là triết lý cơ bản của tổ chức “Làm 
tặng người khác những việc mà bản thân nghĩ rằng sẽ muốn được 
nhận” để hỗ trợ và chăm sóc khách hàng với sự tôn trọng từng cá 
thể.
Chúng tôi không hướng về hiện tại mà luôn nỗ lực hơn nữa trong 
việc cống hiến trong tương lai, mỗi nhân viên của chúng tôi đều tự 
hào với quy tắc vàng của tổ chức và có trách nhiệm cố gắng cung 
cấp đến khách hàng những dịch vụ chất lượng cao một cách chân 
thành. 

“Làm tặng người khác những việc mà bản thân nghĩ rằng mình sẽ muốn được nhận”

Điểm mốc quan trọng trong những hoạt động của chúng 
tôi chính là quy tắc vàng được coi là triết lý cơ bản của tổ chức. 

Shinkoen chúng tôi luôn hỗ trợ với nhiều hình thức khác 
nhau để giúp tất cả khách hàng có thể hài lòng.

“Quy Tắc Vàng”
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Thành lập pháp nhân tập đoàn tài chính Shinkoen/ xây dựng “Nhà dưỡng lão Shinkoen”

Chuyển thành tổ chức pháp nhân phúc lợi xã hội “Shinkoen”
Chuyển đổi sang cơ sở mới [Nhà dưỡng lão Shinkouen] 

Xây dựng việc dưỡng lão chăm sóc đặc biệt “Shinkoen Sylvia Home”/ xây dựng trạm y tế Shinkoen

Xây dựng viện dưỡng lão chăm sóc đặc biệt “Shinkoen Shiawase No Ie”

Mở rộng “Khu vực Shinkoen Shiawase No Ie Group Home”

Xây dựng việc dưỡng lão chăm sóc đặc biệt “Shinkoen Sunny Life Shirakawa”
Thành lập Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc Người Cao Tuổi Shirakawa

Bổ sung “Chế độ bảo hiểm chăm sóc”/ thành lập “Trung tâm Care Plan”/ thành lập nhà chăm sóc Care House “San Shinkoen”
Nhận ủy thác quản lý viện dưỡng lão có thu phí “Chung cư San Maiko” từ thành phố Kobe 

Nhận ủy thác quản lý “Trung tâm hỗ trợ toàn diện khu vực địa phương” (Anshin Sukoyaka Center”)

Thương mại hóa dưới sự quản lý trực tiếp “Chung cư San Maiko”

Mở rộng “Khu viện Shinkoen Sylvia Home”/ thành lập “Shinkoen Anshin Sukoyaka House Kande”

Mở rộng viện chăm sóc “San Maiko Shinkoen South Building”
Thành lập viện dưỡng lão chăm sóc đặc biệt “San Maiko Shinkoen Ikoi No Ie” 

Thành lập nhà trẻ tư nhân “nhà trẻ Shiawase No Mura”

Triết lý cơ bản chính là điểm mốc quan trọng 
trong những hoạt động của chúng tôi.

“Làm tặng người khác những việc mà bản 
thân nghĩ rằng sẽ muốn được nhận”

“Yêu quý người khác giống như yêu quý 
chính bản thân mình” 

Tổ chức phúc lợi xã hội 

SHINKOUEN

ご挨拶

Giới thiệu

写  真

Hình ảnh

理  念

Tiêu chí
沿  革

Lịch sử thành lập

Giám đốc
Masako Takaya



Vietnam dispatch project 
of nursing staff

http://www.kibounoie.org

Cooperative

Tổ chức phúc lợi xã hội Kibo No Ie được xây dựng trong thành phố 
Takarazuka của tỉnh Hyogo, tròn 58 năm thành lập tính đến năm 2018. 
Tổ chức chúng tôi hoạt động với 3 cơ sở chính dành cho bệnh nhân 

khiếm khuyết cơ thể, 6 văn phòng chi 
nhánh dành cho bệnh nhân chậm phát 
triển hoặc khiếm khuyết từ trẻ em đến 
người lớn, 2 văn phòng chi nhánh hỗ trợ 
tư vấn bệnh nhân khiếm khuyết. 
Mặc dù có những bệnh nhân hiện đang 
sống và sinh hoạt tại cơ sở của chúng tôi 
nhưng mức độ cần hỗ trợ ngày càng nặng 
hơn do tuổi tác, hoặc cũng có nhiều bệnh 
nhân cần hỗ trợ ở mức độ nặng vào sinh 
hoạt ở cơ sở cùng lúc khiến mức độ chăm 
sóc của các nhân viên gia tăng, nhưng 

chúng tôi vẫn luôn cố gắng theo đúng quy trình thiết đặt mục tiêu của 
năm cho từng bệnh nhân, ngoài ra các nhân viên luôn làm mới các hoạt 
động trong ngày hoặc tạo cơ hội giao lưu tại khu vực địa phương để giúp 

mỗi ngày của bệnh nhân trở nên đầy sức sống và năng lượng. Hơn nữa, 
chúng tôi đang cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn 
thiện hơn đối với khách hàng theo tiêu chí ISO09001.
Ngoài ra, tổ chức chúng tôi xây dựng các văn phòng chi nhánh như 
trung tâm hỗ trợ hoạt động địa phương, văn phòng loại A/ loại B hỗ trợ 
duy trì việc làm, văn phòng hỗ trợ chuyển đổi việc làm để tập luyện hoặc 
phục hồi chức năng cho các trẻ em hoặc người chậm – khiếm khuyết 
phát triển cũng như hỗ trợ giúp cuộc sống họ trở nên suôn sẽ hơn. Ngoài 
ra, chúng tôi còn hướng tới việc cải thiện phúc lợi dành cho người khiếm 
khuyết tại địa phương và cùng họ tạo nên một xã hội đầy nhiệt sống nhờ 
vào sự hoạt động của các văn phòng hỗ trợ tư vấn dành cho tất cả trẻ 
em hoặc người lớn mắc khiếm khuyết, trung tâm hỗ trợ dành riêng cho 
người chậm hoặc khiếm khuyết phát triển. 
Chúng tôi mở các lớp đào tạo nhân viên mới chuyên ngành điều dưỡng 
như “Kenko Fukushi Academy Takarazuka” hoặc lớp “hỗ trợ ôn luyện” và 
xem đây là 1 trong những nghĩa vụ cống hiến cho xã hội. Trong tương 
lai, chúng tôi mong muốn có thể phát triển thêm nhiều dịch vụ khác 
nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu của xã hội

“Tôn trọng toàn diện từng cá thể dù họ ở mức độ cần hỗ trợ nhẹ đến mực độ nặng, hỗ trợ khách 
hàng cùng họ chung tay tạo nên một xã hội đầy nhiệt sống với tư cách là 1 thành viên của xã hội”

Thành lập [Kibo No Ie]

Thành lập trung tâm nghề nghiệp dành cho người khiếm khuyết cơ thể [Kobi No Ie Nishi Tani]

Thành lập [Văn phòng in ấn Kibo No Ie] (sau này đổi thành [Trung tâm việc làm Kibo No Ie]

Thành lập trung tâm nghề nghiệp dành cho người khiếm khuyết cơ thể mức độ nặng [Kibo No Ie Green Home]

Thành lập trung tâm nghề nghiệp dành cho người khiếm khuyết cơ thể “Kibo No Ie Green Home]

Thành lập văn phòng chi nhánh hỗ trợ tư vấn (được ủy thác của thành phố Takarazuka, chỉ định của tỉnh Hyogo).

「 Thành lập [Chi nhánh hỗ trợ người chậm hoặc khiếm khuyết phát triển Hyogo Global Takarazuka] (được ủy quyền từ tỉnh Hyogo)

Thành lập [Văn phòng hỗ trợ trẻ khiếm khuyết Kiboko]

Thành lập [Văn phòng loại A/ loại B hỗ trợ duy trì việc làm cho người khiếm khuyết Job Support Kibo]
Thành lập [Trung tâm hỗ trợ hoạt động xã hội Hinata]

 Tách [Văn phòng hỗ trợ trẻ khiếm khuyết Kiboko] thành 2 chi nhánh 
[Văn phòng hỗ trợ phát triển nhi đồng Kiboko Apia] và [trung tâm chăm sóc sau giờ 
học Kiboko Saka Segawa]

Thành lập [Trung tâm chăm sóc sau giờ học Kiboko Yamamoto]
Thành lập [Văn phòng hỗ trợ chuyển đổi việc làm JCC Kibo]
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1) Tôn trọng nhân quyền và tư tưởng
　 của từng khách hàng. 

2) Hỗ trợ khách hàng cùng chung tay tạo 
　 nên một xã hội đầy nhiệt sống với tư 
　 cách là một thành viên của xã hội.

3) Xây dựng một ngôi nhà, một xã hội mà ở đó 
 　từng thành viên có thể sống và sinh hoạt 
　 vui vẻ, hòa đồng và hạnh phúc” 

Tổ chức phúc lợi xã hội 
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Giới thiệu
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Lịch sử thành lập
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