
Hiệp hội năng lượng không biên giới 
Tiớp cớn nước, điớn, đào tớo cho ngưới dân có hoàn cớnh khó khăn 

P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
t

đệ trình 
và Mục tiêu 

Hỗ trợ cho việc neo 
dân cư tại địa phương 

Liên hệ và tổ chức 

Sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu đang đẩy ngày càng nhiều người vào cảnh nghèo đói. 
Bất bình đẳng ngày càng mở rộng.

Trong hơn 34 năm, hiệp hội nhân đạo Energies Sans Frontières đã sử dụng các kỹ năng của 
mình để phục vụ các hành động vì sự phát triển của các nước nghèo nhất. Nó góp phần cải 
thiện điều kiện sống của những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các quốc gia này. Hiệp 
hội hoạt động để làm cho cuộc sống hàng ngày của họ dễ dàng hơn bằng cách thực hiện các 
dự án tiếp cận với nước, điện hoặc đào tạo. Ví dụ, nó cũng can thiệp vào tình trạng hậu khẩn 
cấp sau thảm họa thiên nhiên ở Haiti, Croatia và Hy Lạp.

Hoạt động của Energies Sans Frontières, một hiệp hội đoàn kết quốc tế, dựa trên cam kết 
của các tình nguyện viên và sự giúp đỡ của các đối tác và nhà tài trợ, tất cả đều góp phần 
vào sự thành công của các hành động. 

Energies Sans Frontières thực hiện các dự án trên khắp thế giới. 

Đào tệo điện mệt trệi Tanzania

Ban Boumlou ở LÀO

Translated from French to Vietnamese - www.onlinedoctranslator.com



Đóng góp và Mục tiêu

Mục tiêu của chúng tôi vẫn như vậy kể từ năm 1988: việc xác định nhu cầu mà chúng tôi
thực hiện càng gần càng tốt với dân số là điều cần thiết, sự hiểu biết lẫn nhau mà chúng 
tôi tìm kiếm là điều cần thiết, việc tất cả mọi người đều phải chiếm đoạt dự án. 

Chúng tôi cố gắng thực hiện các dự án của mình dưới hình thức một địa điểm trường học 
để đảm bảo tương lai của những thành tựu và nắm bắt động lực của những người trẻ tuổi. 

Một hoặc hai năm sau khi hoàn thành, tùy thuộc vào trường hợp, một cuộc đánh giá được 
thực hiện để xem liệu các mục tiêu đã đạt được chưa, liệu các lựa chọn được đưa ra liên 
quan đến yêu cầu có phù hợp hay không và để quan sát sự phát triển. 

Những can thiệp này cải thiện khả năng tiếp cận với y tế và giáo dục và làm chậm quá trình 
di cư ra nông thôn. Họ cũng có thể thu hút người dân địa phương và thợ thủ công tham 
gia xây dựng, bằng cách thúc đẩy càng nhiều càng tốt việc mua vật liệu ở quốc gia can 
thiệp. 

Theo thời gian, chúng tôi đã xây dựng được một mạng lưới các nhà tài trợ: các nhà sản 
xuất và chính quyền địa phương, các đối tác cung cấp thiết bị và các nhà tài trợ, những 
người, thông qua lòng trung thành và sự đoàn kết của họ, giúp hiện thực hóa các dự án. 

Hỗ trợ cho việc neo dân cư tại địa phương 

Trong 34 năm, Energies Sans Frontières đã tham gia vào các quốc gia sau: Armenia, Benin, Burkina Faso, Campuchia, 
Cameroon, Cape Verde, Comoros, Congo Kinshasa, Croatia, Ecuador, Pháp, Hy Lạp, Haiti, Ấn Độ, Iran, Lào, Madagascar, 
Mali, Morocco, Mauritania, Nepal, Pakistan, Palestine, Peru, Romania, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Togo, Việt Nam, 
với Médecins Sans Frontières ở Cộng hòa Trung Phi và với Hội Chữ thập đỏ ở Indonesia.

Energies Sans Frontières đã can thiệp sau tình trạng khẩn cấp sau các thảm họa thiên nhiên ở Iran, Pakistan, Đông Nam Á, 
Haiti và Hy Lạp.

NEPAL
Xây dựng trung tâm hoạt động Khharmi, bao gồm xưởng và lớp học, đào 
tạo xây dựng mạng lưới điện hạ thế trên không, vận hành nhà máy thủy 
điện siêu nhỏ, vẽ đường dây điện áp thấp có lắp đặt đèn chiếu sáng trong 
nhà .

NƯỚC LÀO
Khoan 4 giếng trang bị máy bơm tay tại làng Ban Boumlou để tránh gánh 
nước lâu ngày, lắp đặt nhà vệ sinh khô cho mỗi nhà (75 nhà), nâng cao 
nhận thức của người dân trong làng về vệ sinh và bảo vệ rừng và động 
vật , thắp sáng từng ngôi nhà từ một tấm pin mặt trời và 2 bóng đèn, tạo 
điểm sạc pin, thiết lập với ủy ban quản lý đóng góp của địa phương và phí 
sạc pin, để có quỹ và cho phép thực hiện công việc tập thể và bảo trì của 
các máy bơm. 

HAITI
Một container 28m² đã được chuyển đến Port au Prince, với thiết bị 
điện, máy trộn xi măng, xe đạp, cửa ra vào và cửa sổ, hai máy xới và 
thiết bị y tế. Vùng chứa này đã được chuyển đổi tại chỗ. Công việc bao 
gồm khoan cửa ra vào và cửa sổ, lắp đặt khung, ốp bên trong và bên 
ngoài, lắp đặt mái nhà và lắp đặt hệ thống điện. Container thứ 2 mua 
tại chỗ được gắn vào container thứ nhất để tạo đủ bề mặt trên mặt đất. 
Lắp đặt 2000 điểm đèn.

Nepal: Trẻ em trong lớp học 

Điểm trường tại Việt Nam 

Huấn luyện vệ sinh tại Lào 

Container cho Haiti
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SENEGAL ASAFIN
Thành lập một trung tâm đào tạo ASAFIN, 
nơi tiến hành đào tạo cần thiết để có được 
năng lực lý thuyết cho những người hưởng 
lợi từ các hành động đoàn kết của chúng 
tôi, cho tất cả các đối tác của chúng tôi ở 
Tây Phi.

Phần bổ sung "thực tế" cho các khóa đào 
tạo này nằm ở việc tạo ra các cơ sở dành 
cho họ thông qua hệ thống "địa điểm đào 
tạo".

TANZANIA ENDULEN
Điện khí hóa bằng năng lượng mặt trời 
tại một khu biệt lập của tất cả các tòa 
nhà của trường ST.Luke ở Endulen.

CONGO LOUBASSA
Lắp đặt "Đơn vị Dịch vụ Thiết yếu" chạy bằng tuabin thủy triều nổi do Pot@ma 
ï và các đối tác thực hiện. ESF đồng hành cùng việc triển khai điện của tòa nhà 
USE với việc vận hành phòng kỹ thuật và lắp đặt máy phát điện để cung cấp điện 
liên tục và việc cung cấp các thiết bị nhỏ còn thiếu. Thành tích này được thực 
hiện dưới hình thức một trường học, ESF đã đồng hành và đào tạo các thành 
viên của "Aide à l'Enfance" trong việc lắp đặt và chuẩn bị cho họ bảo trì điện của 
tòa nhà.

Ecuador

Nhẹ
Đi Việt Nam

Campuchia

Madagascar

Burkina Faso

Ấn ĐộCamerunMauritanie

LÀO SEKONG
Điện khí hóa bằng năng lượng 
mặt trời của 3 trạm xá tại các 
làng Chaling, Tan Yenne và
Tatun tại huyện Dakjung của 
tỉnh SEKONG. 
Thực hiện đào tạo thợ điện cơ 
bản về lắp đặt trong nhà cho các 
kỹ thuật viên địa phương ở mỗi 
trạm xá để duy trì việc lắp đặt 
trong tình trạng tốt. 

Sénégal

Congo Loubassa: Tua bin thủy 
triều

Công-gô Loubasa

Senegal Asafin: Trường học

Nước 
Lào

Trường St Luke ở Endulen đào tạo trẻ khiếm thính bằng các ngôn ngữ cụ thể.
Nó đảm bảo việc tiếp nhận những đứa trẻ này trong suốt cả năm, những đứa 
trẻ không thể theo dõi cuộc di cư của các gia đình Masaï cùng với đàn gia súc 
của chúng, vì khuyết tật.
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Cơ quan quản lý ESF: 1030, route de St Sauveur, les Deveys, 38160 IZERON : 04 76 36 83 07 Email: esf.administration@orange.fr
Trụ sở chính của ESF: 44, đại lộ République 38170 SEYSSINET PARISET Email esf.grenoble@orange.fr 

https\: www.energies-sans-frontieres.org

Energies Sans Frontières chỉ làm việc với các tình nguyện viên, hiệp hội có 183 thành viên vào năm 2021. Hiệp hội được 
đại diện ở Rhône Alpes bởi các phóng viên của hiệp hội, hiệp hội có ba địa điểm kỹ thuật: trụ sở chính của hiệp hội ở 
Seyssinet (Grenoble) và ba xưởng chuẩn bị và vận chuyển địa điểm: Izeron , St Alban và Ampuis. 

Trang web Izeron lưu trữ quản lý hành chính và kế toán. Energies Sans Frontières là luật hiệp hội năm 1901, SIRET 425 
375 128 000 13 - Mã APE 94 99 Z được công nhận vì lợi ích chung. 

Thành phần của văn phòng ESF: 
Chủ tịch: Francis POTIN 
Phó chủ tịch: Thierry MERCADIER, Robert POULAT,
Michel PETREQUIN,
Tổng thư ký: Daniel LABEYE 
Thủ quỹ: Michel PEVET 
Trợ lý thủ quỹ:Gérald BARDIN, Marc MIGAI, 
Thư ký : Franck BAGLIONE
Trợ lý thư ký: Pierre LE PHUEZ, Pilar LINARD, 

Phóng viên của các trang web ở Rhône Alpes: 
Drôme-Ardèche:Jacques CLAUZEL
Lyon Nord-Isère: Serge TITEUX
Nam Isère: Francis POTIN
Savoie-Haute Savoie: Michel DARBELET

Liên hệ và tổ chức

LÀO: chuyến đi đoàn kết
Những chuyến đi này được tổ chức bởi Energies Sans 
Frontières thay mặt cho đối tác CCAS của chúng tôi (WC của 
các công ty điện và khí đốt) đã đưa du khách đến Lào để du 
lịch và cũng để tham quan các địa điểm mà các dự án 
Energies Sans Frontières đã thực hiện. 

Du khách tham gia lắp đặt trạm sạc pin năng lượng mặt trời 
tại làng Boumlou. 

VIỆT NAM
Từ năm 2005, Hiệp hội Energies Sans Frontières đã cung cấp các 
khóa đào tạo ngắn hạn về nghề thợ điện tại Việt Nam cho các 
bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Mười một phiên họp đã diễn ra 
trong những năm gần đây và hơn 250 thanh niên đã được ESF 
đào tạo về thương mại điện. 

Hiện tại, Energies Sans Frontières đã trang bị cho các trung tâm 
đào tạo mô hình giáo dục và các công cụ cần thiết để đào tạo, 
do đó, giáo viên của các trung tâm này tự nhân rộng các khóa 
học và ESF đặt mục tiêu đào tạo 700 thanh niên có hoàn cảnh 
khó khăn mới trong 4 năm. Energies Sans Frontières và các đối 
tác cung cấp hỗ trợ về tổ chức, vật chất và tài chính thông qua 
dự án.Ngoài ra, ESF đang mở một vườn ươm doanh nghiệp để 
giúp những người trẻ này bắt đầu với nghề.

Trạm năng lượng mặt trời ở Lào

đào tạo trẻ việt nam


