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TSG4សកម្មភាពទី៣៖ ការវិនិយោគកនុង
ការច្ននប្រឌិត 
របាយការណ៍សង្ខេបសតពីីរបកគំង្ ញីសខំាន់  ៗ   នន ”ការ
ស្រាវស្រាវអំពីការថែទជំំនសួចំង្ ោះកុមារថែលកំពុខង្លច
ង្ ខីង្ៅកម្ពុា” 
សាវតារ 
គម្រោងថែទាំកុោរជាអាទិភាពចម្បង(FCF) គឺជាអងគការថែល
ទទួលការឧបត្ថមភ ម្ោយជាំនួយពីពលរែឋអាម្មរិក (USAID) កនុង
ម្ោលម្ៅម្ែើម្បីថកលមអឱ្យកាន់ថត្របម្ ើរម្ ើងនូវ ុខោលភាពកុោរ
 រោប់រយៈម្ពលថវងម្ៅកនុងរបម្ទ កមពុជា។ គម្រោងថែទាំកុោរ
ជាអាទិភាពចម្បងរប ់អងគការ ម្្គ្្ោះកុោរជួយែល់កុោរ
ទាំងឡាយណាថែលរ ់ម្ៅម្រៅការថែទាំរប ់រកុមរគួសារឬកុោរ
ថែល ថិត្ម្រកាមសាថ្នភាពថែលអាចនឹងបាត្់បង់ការថែទាំពីរកុម     
រគួសារ។ គម្រោងម្នោះខិត្ខាំរបឹងថរបង ម្ែើមប្ីបគក្រកុាំឱ្យកុោរថបកម្ចញ
ពីរកុមរគួសាររប ់ ម្គម្បើមិនចាំបាច់ និងបម្ងកើនលទធភាពកនុងការ
ទុកោក់កុោរឱ្យ ថិត្ម្ៅម្រកាមការថែទាំជាលកខណៈរគួសារឱ្យបាន
 មរ ប។ 

គម្រោងថែទាំកុោរជាអាទិភាពចម្បង(FCF) បានជួយឧបត្ថមភែល់
ការ ិក្ារសាវរជាវ និងចងរកងឯកសារ តីពីម្ វានានាពាក់ព័នធនឹង
ការម្្វើ ោហរណកមម និងការថែទាំកុោរជាំនួ ចាំម្ពាោះកុោរ  ថែល
កាំពុងែាំម្ណើរការ  ម្ោយអងគការដែគូចាំនួន៧ កនុងរបម្ទ      កមពុជា។ 
ការ ិក្ាម្នោះ ោនម្ោលបាំណងម្ែើម្បី៖ 

1. ម្លើកកមព ់ការយល់ែឹង តីពីវិ្ីសា្ តលអៗ កនុងការម្្វើ
 ោរណកមមនិងទុកោក់កុោរកនុងកមមវិ្ីថែទាំជាំនួ នានា និងម្លើក
កមព ់ការយល់ែឹងអាំពីរម្បៀបពរងឹងនិងពរងីកកមមវិ្ីបចចុបប្ននឱ្យោន
រប ិទធភាពនាម្ពលអនាគត្។ 

2. បម្ងកើត្ នងិម្លើកកមព ់ការយល់ែឹង តីពីនីត្ិវិ្ីរបត្បិត្តិតាម
បទោឋ្ន ម្ែើម្បីម្្វើ ោរណកមម និងទុកោក់កុោរកនុងកមមវិ្ីនានា
ថែលផ្តល់ការថែទាំជាំនួ ចាំម្ពាោះកុោរ ។ 

អខគការនែគូ 
ដែគូរថែលចូលរួមម្្វើការរសាវរជាវម្នោះ រួមោនអងគការហូលែ៍ (Holt) និង 
ម្ែបា ្ត្មឺ៉ង់ ងគមកិចចវិទ្ាដនសាកលវិទ្ាល័យភូមិនទភនាំម្ពញ។ អងគការដែ
គូទាំង៧ថែលអនុវត្តគម្រោង រួមោន អងគការទាំនុកចិត្តកុោរកមពុជា

(CCT) អងគការជាំហានែាំបូងកមពុជា(FSC) អគក្រម្្ហវនអនតរជាត្ិ(FI)

អងគការហាការ (Hagar) អងគការមលប់ឬ ្សី  និងអងគការមលប់តាបា ្ង។ 

វិធីសាស្រសតប្សាវប្ាវ 
ការរសាវរជាវម្នោះ បានម្របើរបា វ់ិ្ីសា្ តចរមុោះ រួមទាំងការវា ់ថវង
តាមថបបបរិោណទាំងថបបគុណភាព។ កនុងម្នាោះ រួមោនការ ិក្ា
ម្ៅម្លើរបភព្នធានឯកសារថែលោនរសាប់ និងការរបមូលគាំនិត្
ម្ោបល់ពីមនុ ្ស ាំខាន់ៗ ែូចជារកុមអនកផ្តល់ម្ វា អនកកាន់ករណី 
អនកផ្តល់ម្ វាថែទាំ  និងកុោរផ្ទល់្។  ាំណួររសាវរជាវ រត្ូវបាន
ម្រៀបចាំម្ ើង ម្ែើម្បីម្្លើយត្បម្ៅនងឹ ាំណួរនានាែូចខាងម្រកាម៖ 

 ម្ត្ើអវីខលោះជាវិ្ីសា្ តអនុវត្តលអៗពីអនតរជាត្ិថែលអាចកាំណត្់
បាន ថាោនភាពម្ជាគជ័យកនុងការម្្វើថផ្នការអចិដ្នតយ៍ រោប់
កុោរ?

 ម្ត្ើរកបខណឌផ្លូវច្ាប់អវីខលោះថែលផ្តល់នូវការោាំរទ ឬជាកតាត្រាំង
ទោះចាំម្ពាោះភាពម្ជាគជ័យដនការម្្វើថផ្នការអចិដ្នតយ៍យ៍ រោប់

កុោរ? (ម្រៀបរប់ និងពន្យល់)
 ម្ត្ើអវីខលោះជាគាំរូ និងវិ្ីសា្ តលអៗថែលរត្ូវបាននិងកាំពុងអនុវត្ត

កនុងការម្្វើថផ្នការអចិដ្នតយ៍យ៍ រោប់កុោរកនុងរបម្ទ
កមពុជា? ម្ត្ើវាកាំពុងរួមចាំថណកែូចម្មតចខលោះ កនុងការជួយឱកុោរ
ោនរគួសារអចិដ្នតយ៍? ម្ត្ើអវីខលោះជាការរបឈម?

 ម្ត្ើអវីខលោះជា ូចនាករ ាំខាន់ៗដនភាពម្ជាគជ័យកនុងការការម្្វើ
 ោហរណកមមកុោរម្ចញពីមណឌលថែទាំកុោរ? 

 ម្ត្ើអវីម្ៅជាការយល់ម្ ើញរប ់កុោរ រគួសារ អនកផ្តល់ម្ វា និង
 ហគមន៍ អាំពីភាពម្ជាគជ័យដនការទុកោក់កុោរ? 

 ម្ត្ើអវីជាវិ្ីសា្ តែល៏អថែលរត្ូវយកជាអនុសា ន៍កនុងការម្្វើ
ថផ្នការអចិដ្នតយ៍ រោប់កុោរ?

របកគយំ ីញសខំាន់ៗ  
ធាតុផ្សសំខំាន់ៗននការអនុវតតលអ 

ម្ោងតាមការ ិក្ាអាំពីគាំរូដនការអនុវត្តពីអនតរជាត្ិ ការអនុវត្តលអ កនុងការ
ម្្វើ ោហរណកមម និងការថែទាំជាំនួ ចាំម្ពាោះកុោរោនធាត្ុផ្្សាំ 
 ាំខាន់ៗែូចខាងម្រកាម៖ 
 ការថែទាំអចិដ្នតយ៍ ផ្តល់ឱ្យកុោរកាន់ថត្ោនគាំនិត្ថាខលួនម្គ គឺជា

ថផ្នកមួយដនរគួសារ និងម្កើនភាពឯករជ្យោច ់្ការ។
 ការទាំនាក់ទាំនងម្ទៀងទត្់រវាងកោុរនិងរកុមរគួសាររប ់ោត្់     ោាំ

រទឱ្យោនការជួបជុាំ ការបរងួបបរងួមោន្ម្ ើងវិញ។ 
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 ការបគក្រកុាំឱ្យកុោរថបកពីរគួសារ ម្្វើឱ្យរបាកែថាការថែទាំជាំនួ
ចាំម្ពាោះកុោរោនលកខណៈ មរ ប ម្ហើយម្្វើម្ ើងថត្ កនុងករណី
ចាំបាច់ប៉ុម្ណា្្ោះ។

 ជាទូម្ៅ ការថែទាំម្ោយរគួសារ្ម ៌ និងសាច់ញាត្ ិ គឺជាការថែទាំ
ជាំនួ លអបាំផ្ុត្ រោប់កុោរ ។

 កុោររត្ូវថត្ចូលរួមកនុងការ ម្រមចចិត្តនានា អាំពីការម្រជើ ម្រើ ការ
ថែទាំរប ់ខលួន។ 

 វិ្ីសា្ តរគប់រគងករណី ផ្តល់ម្ វាម្ោយម្ផ្ត្ត្ម្លើត្រមូវការជា
ចាំបាច់រប ់បុគគលោន្ក់ៗ និងោនជាំនួយម្ផ្្សងៗោន្ជាម្រចើន រោប់
ជួយ។

 ការថ វងរករកុមរគួសារ ម្្វើឱ្យរបាកែថាការថ វងរកសាច់ញាត្ិកុោរ
ម្របើរគប់លទធភាព ម្ហើយសាច់ញាត្ិរត្ូវបាន ទក់ទង រោប់
ថផ្នការអចិដ្នតយ៍និងការទុកោក់កុោរ។

 ការរត្ួត្ពិនិត្្យ វាយត្ដមល និងការបា ្ន់របោណកមមវិ្ី គឺពិត្ជាោន
សារ ាំខាន់។ 

 ការថ វងយល់អាំពីបរិបទកនុងរបម្ទ  បម្ងកើត្ឱ្យបានការយល់ែឹងនូវ
អវីៗជាការអនុវត្តលអបាំផ្ុត្ថែលចាំបាច់រត្ូវម្្វើ។

វធីិាស្រសតកនុ ខការថែទ ំ
ោនគាំរូជាម្រចើនដនការថែទាំជាំន ួចាំម្ពាោះកុោរ រត្ូវបានអនុវត្ត
ម្ោយអងគការដែគូកនុងកមមវើ្ីម្នោះ៖ ការរក្ាកុោរកនុងរគួសារ ការ
ថែទាំម្ោយសាច់ញាត្ិ ការថែទាំម្ោយរគួសារ្មរ៌យៈម្ពលខលី
និងរយៈម្ពល និងការសាត្រនីត្ិ ម្បទម្ៅកនុង ហគមន៍។ 
ោ ្ងណាមិញ៖ 

 របម្ភទនីមួយៗដនការថែទាំកុោរ មិនទន់ោននិយមន័យច្ា ់
លា ់ និងម្របើរបា ់ម្ោយឯកភាពោន្ម្ៅម្ ើយ។

 ជម្រមើ ជាក់លាក់មួយចាំនួនដនការថែទាំជាំនួ  ម្ៅមិនទន់អាច
រកបានរគប់ម្ពលម្ៅម្ ើយ កនុងរោោនត្រមូវការចាំបាច់ (ឧទ.
រោប់កុោរពិការ កុោរថែលោនអាយុខុ ោន្ ឬកុោរកនុងទី

តាាំងម្ផ្្សងៗោន្)។
 ការទុកោក់កុោរម្ៅមិនទន់បានរបរពឹត្តម្ៅរត្ឹមរត្ូវជាប់លាប់

តាមនិយមន័យផ្លូវច្ាប់ដនការទុកោក់អចិដ្នតយ៍។
ង្សវា និខការគសំ្ររ 

ម្ វាោាំរទខុ ៗោន្ជាម្រចើន ថែលអងគការដែគូបានផ្តល់ែលក់ុោរ
និងរកុមរគួសារ រួមោនការពមិ្រោោះម្ោបល់ ការោាំរទថផ្នកអប់រំ ការ
ោាំរទជា ោភ្រៈ និងការថែទាំ ុខភាព។ ម្ទោះជាោ ្ងម្នោះកតី៖ 

 ជាម្រឿយៗ ម្ វានានាថែលបានផ្តល់ ម្រចើនអារ ័យម្ៅម្លើ
្នធានថែលអាចរកបាន មិនថមនអារ ័យម្លើត្មរត្ូវការ
ចាំបាច់រប ់កុោរ និងរកុមរគួសារម្ទ។

 ម្ វាទាំងម្នាោះ ម្គមិនអាចរកបានែូចោន្ម្នាោះម្ទ វាអារ ័យម្ៅ
ម្លើទីតាាំងភូមិសា្ ត។ ោនភាពចម្នា្្ោះរបម្ហាងោ ្ង្ាំ កនុងការ
ផ្តល់ម្ វាថែលអាចរកបាន ម្ែើម្បីបាំម្ពញត្រមវូការចាំបាច់រប
 កុោរ និងរគួសារ។ 

 ជាទូម្ៅ រកុមអនកផ្តល់ម្ វាថែទាំជាលកខណៈរគួសារចិញ្ចឹម ម្រចើន
ម្ពញចិត្តជាមួយម្ វាថែលពួកោត្់ទទួលបាន ជាងរកុមអនក
ថែទាំថែលជាសាច់ញាត្ិ ឬរកុមរគួសារថែលោនកុោររត្ូវបាន
ោហរណកមម ។

 រកុមអនកថែទាំបានរបាប់ឱ្យែឹងថា ពួកម្គរត្ូវការម្ វានិងការោាំរទ
ម្រចើនបថនថមម្ទៀត្ ជាពិម្  ការបណ្តោះបណាត្លអាំពីការម្្វើការ
ជាមួយកុោរថែលោនត្រមូវការពិម្   និងវិ្ីអប់រំកុោរតាម
ថបបវិជជោន។

 ជាទូម្ៅ កុោរម្រចើនោនភាពរើករយ ទទួលបានការថែទាំបានលអ
បានចូល ិក្ាកនុងសាលា ោនមនុ ្ស្ាំម្ពញវ័យោន្ក់ថែលតាម
ម្មើលថែ ោនមិត្តភកតិ ម្ហើយរត្ូវបានរកុមរគួសារ និង ហគមន៍
ទទួលស្្ាល់។

ការស្រគប់ស្រគខករណី 
រគប់អងគការដែគូទាំងអ  ់ ម្របើរបា ់វិ្ីសា្ តរគប់រគងករណី និង
កាំពុងឈានម្ៅបម្ងកើត្ជាបទោឋ្នដនែាំម្ណើរការរគប់រគងករណី។ 

 ទរមង់ឯកសាររគប់រគងករណីថែទាំជាំនួ រប ់រោឋ្ភិបាលរត្ូវ
បានម្របើរបា ់ ជាមួយោន្ទរមង់បថនថមខលោះម្ទៀត្រប ់អងគការផ្ទ្ល់
ប៉ុថនតទរមង់ឯកសារទាំងម្នាោះមិនបានរត្ូវម្របើរបា ់ជាប់លាប់ែូច
ោន្ម្ទ។

 អនកកាន់ករណី បានម្របើរបព័នធរគប់រគងករណីតាមកុាំព្យូទ័រ ប៉ុថនត
អនកខលោះបានរយការណ៍ថាខលួនមិនអាចម្មើលព័ត្៌ោនអាំពីករណី
បាន ម្ៅម្ពលចុោះជួបករណីតាមរគួសារ។

 ោនការថ វងរករកុមរគួសារកុោរ ប៉ុថនតអងគការនមីួយៗោនវិ្ី
សា្ តខុ ោន្។

 ការម្រៀបថផ្នការថែទាំ ម្រចើនោនលកខណៈម្ផ្ត្ត្ម្ៅម្លើម្ោលម្ៅ
រប ់អងគការជាជាងម្ៅតាមត្រមូវការចាំបាច់រប ់កុោរ ឬរគួ
សារ។



Department 

of Social Work 

 ោនការផ្តល់  ុបម្ភើវើ ុន ម្ហើយរកុមអនកកាន់ករណីបានម្កាត្
 រម្ ើរ ប៉ុថនតពួកម្គទមទរបថនថមម្ទៀត្។ 

 ករណីខលោះោនភាព មុគសាម្ញ ម្ហើយហួ ពី មត្ថភាពរប ់
អនកកាន់ករណី និងអាជាញ្្រពាក់ព័នធ។

អនសុាសន៍
ម្ោងតាមរបកគាំម្ហើញដនការរសាវរជាវម្នោះ ោនអនុសា ន៍ មួយ
ចាំនួនរត្ូវបានម្លើកម្ ើងែូចខាងម្រកាម៖

ភាពានែគូ 
1. បនតម្លើកកមព ់ និងម្្វើឱ្យបានរបម្ ើរម្ ើងនូវភាពជាដែគូ រវាងរ
ោឋ្ភិបាលជាមួយ ងគម ុីវិល ម្ែើម្បីបាំម្ពញចម្នា្្ោះរបម្ហាងដនការ
ថែទាំជាំនួ ម្ែើម្បីម្លើកកមព ់ការទុកោក់កុោរជាអចិដ្នតយ៍។

ស្របង្េរគរំនូនការថែទ ំ
2. រសាយបញ្ជ្ក់ឱ្យច្ា ់ ម្ហើយកាំណត្់និយមន័យ ក៏ែូចជា
បម្ងកើត្ឱ្យោនបទោឋ្នដនវិ្ីសា្ តការថែទាំកុោរ ែូចជាការថែទាំ
ម្ោយរគួសារ្ម ៌ការថែទាំម្ោយសាច់ញាត្ិ   មុាំកូន និងការម្្វើ
ោហរណកមមកុោរ។ ផ្តល់វគគបណ្តោះបណាត្ល និងការកសាង មត្ថ
ភាពែល់ម្នតី រោឋ្ភិបាល និងបុគគលិកអងគការ ងគម ុីវិលអាំពី
បទោឋ្នដនការថែទាំកុោរ។
3. បម្ងកើត្វិនិចឆ័យឱ្យបានជាក់លាក់ រោប់ម្រជើ ម្រើ អនកថែទាំ
កុោរ តាមរបម្ភទដនការថែទាំ រមួទាំងគុណវុឌ្ឍិ ការបណ្តោះបណាត្ល
នានាថែលចាំបាច់ និងការវា ់ ទង់ភាពម្ជាគជ័យ។ ទាំងម្នោះ រួម
បញ្ចូលទាំង ការបម្ងកើត្បទោឋ្នអាំពីែាំម្ណើរការដនការោក់ពាក្យ ុាំ
ការបា ្ន់របោណ និងការបណ្តោះបណាត្លែល់អនកទាំងម្នាោះ។
4. ម្លើកកមព ់ មុាំកូនកនុងរបម្ទ  តាមរយៈយុទធនាការ     ត្  ូ
មត្ឱិ្យោនែាំម្ណើរការផ្លូវច្ាប់ច្ា ់លា ់ ការោាំរទថផ្នកច្ាប់ និង
ការម្បើកវគគបណ្តោះបណាត្លែល់អនកជាំនាញថផ្នកច្ាប់ និងអនក
ជាំនាញកនុងការម្្វើថផ្នការអចិដ្នតយ៍ រោប់កុោរ។ 
5. បម្ងកើត្បទោឋ្ន តីអាំពីយនតការ រោប់ម្្វើឱ្យការថែទាំម្ោយ
រគួសារ្ម៌ម្ៅជា មុាំកូន ម្ែើម្បីម្លើកកមព ់ការទុកោក់អចិដ្នតយ៍។
6. ធានាឱ្យបានថាកញ្ចប់ោាំរទែល់អនកថែទាំ ោនលកខណៈរគប់
រោន់តាមត្រមូវការដនការថែទាំកោុរ។
7. ត្រមូវឱ្យោនការជួបរបជុាំអនកថែទាំកុោរ ម្ែើម្បីរបមូលផ្តុាំរកុមម្ផ្្ស
ងៗោន្ កនុងម្ោលបាំណងឱ្យពួកោត្់ផ្តល់នូវការោាំរទ និងម្រៀន ូរត្ពី
ោន។្

ការស្រគប់ស្រគខករណី 

8. ធានាថារគប់ថផ្នការថែទាំ រត្វូបានបម្ងកើត្ម្ ើងកនុងម្ោល
ម្ៅ បាំម្ពញត្រមូវការជាក់លាក់រប ់កុោរនិងរកុមរគួសារ។ កុោរ
ោន្ក់ោនថផ្នការថែទាំថត្មួយប៉ុម្ណា្្ោះ ម្ហើយថផ្នការថែទាំម្នោះ
ោនម្ោលម្ៅកនុងការទុកោក់អចិដ្នតយ៍ រោប់កុោរកនុងរយៈ
ម្ពលមួយ មរ ប។
9. ម្លើកកមព ់ការបម្ងកើន មត្ថភាពអនករគប់រគងករណីអាំពីការ
ម្្វើថផ្នការអចិដ្នតយ៍ រោប់កុោរ ម្ៅតាមអងគភាពរោឋ្ភិបាល
និងអងគការ ងគម ុីវិល។
10. បនតបម្ងកើត្បទោឋ្នដនឧបករណ៍បា ្ន់របោណ នងិធានា ឱ្យ
បានថាអនករគប់រគងករណីោន មត្ថភាព និងម្ពលម្វលារគប់
រោន់ កនុងការអនុវត្តវា។
11. ការចុោះជួបករណីតាមផ្ទោះ គជឺាវិ្ីសា្ តែ៏ ាំខាន់មួយ
 រោប់អនករគប់រគងករណី កនុងការបា ្ន់របោណ ការផ្តល់ម្ វា 
និងការពិនិត្្យតាមោន…។ អនករគប់រគងករណីរត្ូវោនជាំនាញ
ច្ា ់លា ់ ម្ែើម្បីម្្វើការចុោះជួបករណីតាមផ្ទោះោនរប ិទធភាព 
ទាំងការរបមូលព័ត្៌ោនចាំបាច់ ទាំងការផ្តល់នូវមត្ិម្ោបល់ែល់
កុោរឬរគួសារ។ 
12. អនករគប់រគងករណីរត្ូវោនជាំនាញនិង មត្ថភាពកនុង ការ
បា ្ន់របោណនិងផ្តល់ការោាំរទម្ែើម្បីធានាថាការម្្វើ ោហរ
ណកមម ម្ៅកាន់រគួសារ និង ហគមន៍វិញបានទទួលម្ជាគជ័យ។
13. កាត្់បនថយចាំនួនបនទុកករណី កាលណាវាោនចាំនួនហួ 
ចាំណ ោះថែលអនករគប់រគងករណីអាចផ្តល់នូវម្ វារគប់រោន់។
14. ផ្តល់ការោាំរទែល់អនករគប់រគងករណី តាមរយៈ  ុបម្ភើវើ ុន
ថែលោនបទោឋន្រត្ឹមរត្ូវ។

ង្សវាឯកង្រស 
15. ផ្តល់នូវជម្រមើ ម្ វាឯកម្ទ នានា ថែលម្្លើយត្បម្ៅនឹង
ត្រមូវការរប ់កុោរ និងរគួសារ។ ឧទហរណ៍មួយចាំនួន ែូចជា 
ការអប់រំកុោរតាមថបបវិជជោន ការព្ាបាលការម្ញៀនម្រគឿងម្ញៀន 
ការផ្តល់របឹក្ាម្ោបល់ថផ្នក ុខភាពផ្លូវចិត្ត ការព្ាបាលតាមរយៈ
ការម្លង ការពិភាក្ារកុម រកុមជួយខលួនឯង និងម្ វាម្ផ្្សងម្ទៀត្។ 

ការស្រាវស្រាវ ពិនិតយតាម្ដាន និខការវាយតនម្ៃ 
16. ម្រៀបចាំឱយ្ោនការរសាវរជាវនាម្ពលអនាគត្ ម្ែើម្បីថ វង
យល់ឱ្យកាន់ថត្ច្ា ់ពីម្យនឌ័រនិងការម្្វើថផ្នការអចិដ្នតយ៍។
17. ពិនិត្្យតាមោន និងវាយត្ដមលកមមវិ្ីឱ្យបានម្ទៀងទត្់ ម្ៅ
តាមរបម្ភទដនការថែទាំនីមួយៗ។
18. ិក្ារសាវរជាវ ម្ែើម្បីម្លើកកមព ់ការយល់ែឹងអាំពី លទធ
ផ្លរយៈម្ពលថវង រោប់កុោរថែលរ ់ម្ៅតាមការថែទាំជាំនួ ។
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TSG4 Action 3: Investing in Innovation 

Emerging Practice of Alternative Care for 
Children in Cambodia Research Findings - 
Summary Report 

Background 

Family Care First (FCF) is a USAID supported project with 
the goal of making lasting improvements in the well-being 
of Cambodia’s children. FCF, led by Save the Children, 
assists children outside of family care or those at risk of 
losing family care. It seeks to prevent unnecessary 
separation of children from their families and enable 
children to be placed in appropriate family care.  

FCF supported the study and documentation of existing 
reintegration and alternative family care services 
provided by seven implementing partners in Cambodia. 
These services included: family reintegration services, 
kinship care; long and short-term foster care; and semi-
independent supported living. The objectives of the 
research were to:  

1. Enhance understanding of best approaches to
reintegrating and placing children in alternative care
programs and how to effectively scale and strengthen
them in the future
2. Establish and enhance the understanding of scalable
standard operating procedures to reintegrating and
placing children in alternative care programs

Partners 

The research partners were Holt International and the 
Royal University of Phnom Penh Department of Social 
Work. The implementing partners were Cambodia 
Children’s Trust, Children in Families, First Step, Friends 
International, Hagar, M’lup Russey and M’lop Tapang.  

Methodology 

The research design employed a mixed methodology 
approach using both qualitative and quantitative 
measures. This included a desk review of existing 
resources and evaluative input from key informants 
including service providers, case workers, care providers, 
and children. The research questions were designed to 
answer the following questions: 

 What international good practice models are
identified as successful in permanency for children?

 What/how are current laws/regulations support or are
barriers to successful permanency planning?

 What are the approaches and models currently being
implemented for permanency for children in
Cambodia? How are they contributing to permanency?
What are the challenges?

 What are the specific indicators of success for
reintegration from residential care?

 What is the point of view of the child, family, service
provider, and community in the success of the
placement?

 What is the recommended model and approach for a
pathway to permanency for children?

Key Findings 

Common Elements in Good Practices 

Based on a review of international models the following 
common elements were identified as good practice in 
reintegration and alternative care. 

 Permanency of care provides a greater sense of
belonging and indepence for children.

 Regular contact between the child and their family
supports reunification.

 Gatekeeping ensures that alternative care is
appropriate and only occurs when needed.

 The best alternative care for children is usually family
or kinship care.

 Children should participate in decisions about their
care.

 A case management approach provides services based
on individualized needs and offers a variety of
assistance.

 Family tracing ensure all possible kin has been found
and contacted for permanency and care placement.

 Monitoring, evaluation and assessment of programs is
important.

 Understanding the national context establishes the
what best care practices will be needed.

Approaches to Care 

A range of alternative care models were implemented by 
partners in this study: family preservation, kinship care, 
short and long-term foster care and community 
rehabilitation. However,  

 The different types of care were not clearly defined or
consistently used.

 Specific alternative care options were not always
available when needed (e.g. for children with
disabilities, of different ages or in other locations).

 Placements did not consistently meet the legal
definition of permanency.

Services and Support 

A wide range of support services were provided to 
children and families by partners including, counselling, 
education support, material support and health care. 
However,  

 Services provided were often based on what was
available, not on the needs of the child and family.



 Services were not consistently available, depending on
location. There is a significant gap in available services to
meet the needs of children and families

 Foster care providers were generally more satisfied with
the services they received than kinship carers or family
reunification.

 Carers stated that they needed more services and
support, in particular training on working with children
with special needs and positive parenting.

 Children were generally happy, well cared for, attend
school, have an adult in their life that looks out for them,
have friends and are accepted in their family and in the
community.

Case management 

All partners use a case management approach and 
standardized processes are beginning to be established.  

 The government Alternative Care Forms were used along
with additional agency forms, but the tools were not
used consistently.

 Case workers are using computerized case management
systems, but some report lack of access to information
when in the field.

 Family tracing is occurring, but each organization has a
different system.

 Care plans are more commonly linked to the goal of the
organization than the needs of the child or family.

 Supervision is occurring, and case workers highly
appreciate it but more is needed.

 Some cases are complex and beyond the capacity of the
case worker and relevant government authority.

Recommendations 

Based on the finding from this research, the following 
recommendations have been made: 

Partnership 

1. Promote continued and improved partnership between
government and civil society to address gaps in
alternative care to promote permanency for children.

Care Models 

2. Clarify and standardize care definitions and models of
care for foster care, kinship care, adoption and
reintegration practices. Provide training and capacity
building to government and civil society on these
standards of care.

3. Develop consistent criteria for types of care, entering
care, qualifications and training required for care
providers and measures of success. This should include
standardized application processes, assessment and
training for care providers.

4. Promote domestic adoption through advocacy
campaigns, a clarified legal process, legal support and

training to legal and permanency planning 
professionals. 

5. Develop a standard Foster to Adopt mechanism to
promote permanency for children.

6. Ensure the package of support to care providers is
adequate to care for the child.

7. Require care provider meetings to bring together
different groups for support and learning.

Case Management 

8. Ensure that all care plans are targeted to meet the
specific needs of the child and family; there is only one
care plan per child; and the plan has the goal that will
move the child into permanency in a reasonable
timeframe.

9. Promote increased competency for case workers on
permanency planning in the government and in civil
society organizations.

10. Further standardize assessment tools and ensure case
workers have the competencies and time to carry
them out.

11. Home visits are a significant tool for case workers for
assessment, service provision, follow-up, etc. Case
workers should have skills to effectively conduct home
visits both gathering the information needed from the
case worker perspective and providing feedback to the
family/child.

12. Case workers should have the skills and capacity to
assess and provide support to ensure successful
reintegration of children into families and
communities.

13. Reduce caseloads when they are too much for case
workers to adequately provide services.

14. Provide more support to case workers through
standardized supervision.

Specialized Services 

15. Provide specialized services options that address the
needs of children and families. Some example of
service or service modalities are positive parenting,
drug treatment, mental health counseling, play
therapy, group discussion, self-help groups, and
others.

Research, Monitoring and Evaluation 

16. Conduct future research to better understand the
gender dimensions to permanency planning.

17. Conduct regular monitoring and program evaluations
in each type of care.

18. Conduct research to promote better understanding
of long-term outcomes for children in alternative
care.
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