
Lịch sử hình thành 

◎ Ngày 13 tháng 10 năm 2005, tổ chức pháp nhân phúc lợi xã hội Epoch được thành lập. Tổ chức 

chính thức bắt đầu việc chuẩn bị để đưa cơ sở dành cho người khuyết tật nằm tại Namporo đi vào hoạt 

động.  

◎ Tháng 4 năm 2006, tổ chức đã chính thức ra mắt cơ sở dành cho người khuyết tật nhận thức 

Hanikamu ở Namporo (số lượng giới hạn: 20 người) và cơ sở chi nhánh ở Atsubetsu (số lượng giới 

hạn: 10 người).  

◎ Tháng 5 năm 2006, tổ chức bắt đầu hoạt động tiếp nhận chăm sóc tại nhà và tiếp nhận lưu trú 

ngắn hạn tại các cơ sở.  

◎ Tháng 9 năm 2006, để tập trung chức năng về tại cơ sở Namporo nên tổ chức đã dừng hoạt động 

ở cơ sở chi nhánh (ngày 30 tháng 9).  

◎ Tháng 10 năm 2006, do có sự thay đổi mới về luật hỗ trợ cho người khuyết tật, tổ chức đã chuyển 

đổi hoạt động hỗ trợ ngoại trú sang hỗ trợ chăm sóc hàng ngày cho 18 người, hỗ trợ chuyển đổi công 

việc cho 6 người, hỗ trợ rèn luyện tự lập cuộc sống cho 6 người. Đồng thời cũng bắt đầu hoạt động 

Group Home sau khi nhận được sự chuyển quyền quản lý từ tổ chức phi lợi nhuận Wakabi.    

• Group Home Orange ＜Chăm sóc, hỗ trợ đời sống sinh hoạt cộng đồng＞(Atsubetsu)  

• Group Home Honey ＜Chăm sóc, hỗ trợ đời sống sinh hoạt cộng đồng＞(Kitahiroshima） 

• Group Home Soleil ＜Chăm sóc, hỗ trợ đời sống sinh hoạt cộng đồng＞（Eniwa） 

Thành lập cơ sở tư vấn hỗ trợ Hanikamu.  

◎ Tháng 5 năm 2007, chúng tôi đã dỡ bỏ cơ sở Group Home Honey do tình trạng xuống cấp. 

◎ Tháng 2 năm 2008, chúng tôi thành lập cơ sở Care Home Atto tại Namporo – cơ sở tiếp nhận 

chăm sóc, hỗ trợ đời sống sinh hoạt cho người khuyết tật nhận thức và khuyết tật hành động.  

◎ Tháng 4 năm 2008, chúng tôi tiến hành thay đổi về số lượng giới hạn người tiếp nhận. Nội dung 

dịch vụ, chăm sóc đời sống sinh hoạt tăng lên thành 25 người; duy trì lao động B cho 10 người. 

◎ Tháng 4 năm 2011, chúng tôi thành lập cơ sở Hohoemu, hỗ trợ chăm sóc đời sống sinh hoạt cho 

10 người, duy trì lao động B cho 10 người, tiếp nhận lưu trú ngắn hạn 7 người. 

◎ Tháng 10 năm 2011, chúng tôi thay đổi tên cơ sở Care Home Atto thành Atto. Chúng tôi thành 

lập cơ sở hỗ trợ chăm sóc đời sống sinh hoạt Motto tại Namporo Midori. 

◎ Tháng 4 năm 2012, thay đổi số lượng người tiếp nhận tại Hohoemu thành 20 khách hàng. 

◎ Tháng 7 năm 2012, chúng tôi chuyển trụ sở chính từ Namporo về Kitahiroshima.   

◎ Tháng 9 năm 2012, chúng tôi quyết định đóng cửa cơ sở hỗ trợ chăm sóc đời sống Orange ở 

Atsubetsu do tình trạng xuống cấp. 

◎ Tháng 10 năm 2012, chúng tôi thành lập văn phòng hỗ trợ tư vấn lập kế hoạch và hỗ trợ tư vấn 

cho trẻ khuyết tật Azami tại Kitahiroshima.  

◎ Tháng 8 năm 2013 thì bắt đầu hợp tác cùng tập đoàn phúc lợi xã hội Hội phúc lợi xã hội Terumi 

(Thị trấn Terumi, thành phố Kitahiroshima) 



• Dịch vụ ban ngày Terumi ＜chăm sóc cho người mắc chứng giảm sút trí nhớ cho 10 người

＞ (tạm dừng hoạt động từ ngày 1 tháng 10 năm 2014 và dừng hẳn từ ngày 1 tháng 4 năm 

2016) 

• Cơ sở chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ Terumi ＜Chăm sóc tại nhà đa chức năng 

quy mô nhỏ cho 25 người)＞ 

• Group Home Terumi ＜Hỗ trợ chăm sóc đời sống sinh hoạt cho bệnh nhân suy giảm trí nhớ 

cho 18 người)＞ 

◎ Tháng 4 năm 2014, sự điều chỉnh về luật hỗ trợ toàn diện cho người khuyết tật buộc chúng tôi 

phải thống nhất loại hình Group và Care Home, đồng thời phải giải thể các cơ sở hỗ trợ chăm sóc đời 

sống sinh hoạt như Atto, Motto, Soleil. Chúng tôi giải thể Motto, sát nhập vào Atto (chia thành 2 cơ 

sở Group Home với 12 người).  

◎ Tháng 4 năm 2015, chúng tôi nhận được sự ủy thác từ chính quyền thành phố Kitahiroshima về 

vấn đề tư vấn hỗ trợ cho người khó khăn nên đã thành lập trung tâm hỗ trợ đời sống Kitahiroshima có 

tên là Poruto.  

◎ Tháng 11 năm 2015, chúng tôi bắt đầu đưa vào hoạt động Chương trình đào tạo công việc được 

chứng nhận với tư cách là doanh nghiệp độc lập tại Hohoemu và Hanikamu.  

◎ Tháng 4 năm 2016, chúng tôi sát nhập cơ sở phúc lợi Terumi. Sau khi sát nhập, cơ sở được đổi 

tên thành Hokoshia. Kết hợp cùng Group Home Hoshishia (Cơ sở chăm sóc đời sống sinh hoạt cho 

bệnh nhân suy giảm trí nhớ) và dịch vụ chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ Hokosshia, chúng 

tôi thành lập cơ sở trực thuộc Hohoemu hướng đến hỗ trợ chăm sóc đời sống sinh hoạt cho người 

khuyết tật thân thể và người khuyết tật nặng về mặt thể chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, chúng tôi đồng 

thời thành lập cơ sở chăm sóc tại nhà “Tetoru” cho trẻ em khuyết tật. Theo đó, với tư cách là tổ chức 

phúc lợi xã hội, chúng tôi tập trung vào 3 cơ sở Hanikamu, Hohoemu, Hokoshia để phát triển hệ thống 

vượt ra ngoài khuôn khổ của chế độ nhằm giải quyết các vấn đề về phúc lợi hết sức khó khăn, phức 

tạp mà trẻ em khuyết tật, người cao tuổi, người gặp khó khăn trong cuộc sống tại khu vực đang gặp 

phải.   

◎ Tháng 4 năm 2016, một dự án được ủy thác từ chính quyền thành phố Kitahiroshima nên tại 

Poruto, chúng tôi bắt đầu hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh bậc trung học cơ sở không thể tham 

dự các lớp học thêm vì điều kiện kinh tế.  

◎ Tháng 12 năm 2016, chúng tôi bắt đầu hoạt động đào tạo nghề có chứng nhận tại Hokoshia với 

tư cách là một đơn vị độc lập. 

◎ Tháng 4 năm 2017, chúng tôi sử dụng phương tiện thuộc sở hữu của mình để bắt đầu hoạt động 

tuần tra phòng chống tội phạm với tư cách là một đơn vị độc lập. Ban đầu, chủ yếu là tiến hành tuần 

tra khi học sinh tan trường.  



◎ Tháng 9 năm 2017, chúng tôi bắt đầu hoạt động hỗ trợ sinh hoạt tạm thời chẳng hạn như cung 

cấp nơi ăn chốn ở tạm thời cho những người sống trên đường phố, những người sống trong xe và 

những người bị mất nhà cửa. 

◎ Tháng 2 năm 2018, do to a nha  xuo ng ca p va  ca n tiế n ha nh la p đa  t hế   tho ng phun nướ c ba t 

buo  c thếo đa o lua  t đướ c sư a đo i vế  cư u ho a nế n chúng tôi đã cho ngừng hoạt động cơ sở Hanikamu.   

◎ Tháng 3 năm 2018, chúng tôi chuyển đổi 3 phòng của cơ sở chăm sóc tại nhà đa chức năng quy 

mô nhỏ, và chúng tôi bắt đầu hoạt động cơ sở chuyên cung cấp dịch vụ phúc lợi cho người khuyết tật 

Hokoshia. Với sự hỗ trợ về xe chuyên dụng cho hoạt động tuần tra từ Quỹ Nippon (Nippon 

Foundation), chúng tôi tiến hành công tác phòng chống ngăn ngừa tội phạm vào mỗi ngày thường 

trong tuần. Để triển khai được hoạt động hỗ trợ việc làm đáp ứng nhu cầu cá nhân của người đến tư 

vấn tại Poruto thì cần có sự cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm miễn phí.  

◎ Tháng 4 năm 2018 hoạt động hỗ trợ đời sống sinh hoạt tạm thời trở thành dự án được ủy quyền 

bởi chính quyền thành phố Kitahiroshima.  

◎ Tháng 6 năm 2018, chúng tôi ngừng hoạt động cơ sở chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ 

Hokoshia.  

◎ Tháng 8 năm 2018, chúng tôi thành lập cơ sở hỗ trợ đời sống cộng đồng Kiratto tại tầng 1 của 

Hokoshia.  

◎ Tháng 3 năm 2019, chúng tôi đưa cơ sở Tomotto (7 nam, 7 nữ) đi vào hoạt động. Đồng thời, 

chúng tôi tổ chức lại Group Home và nhận được chỉ định trở thành một cơ sở hoạt động tích hợp (Số 

lượng hạn chế: 35 người). 

• Cơ sở Kitahiroshima (Tomotto 7 nam, 7 nữ ; Kiratto 5 nam) 

• Cơ sở Namporo (Atto 6 nam, Motto 6 nam) 

• Cơ sở Eniwa (Soleil 4 nam) 

Chúng tôi thành lập mới trung tâm hỗ trợ đời sống sinh hoạt tại khu vực. Cùng với việc quản lý vận 

hành cơ sở Group Home dành cho người khuyết tật, chúng tôi chuyển đổi chức năng của hai cơ sở 

chăm sóc tại nhà là Tetori và cơ sở hỗ trợ tư vấn đặc định chỉ định Azarea, tổ chức lại thành một cơ 

sở chuyên hỗ trợ nhiều mặt trong đời sống sinh hoạt tại khu vực.  

◎ Tháng 5 năm 2019, chúng tôi được chính quyền thành phố Kitahiroshima ủy thác dự án hỗ trợ 

chuẩn bị công việc và hỗ trợ cải thiện hộ gia đình tại Poruto.  

◎ Tháng 6 năm 2019, Poruto chuyển đến Tòa nhà Elfin trước Ga KitaHiroshima.  

◎ Tháng 10 năm 2019, việc di dời công việc của Trung tâm Cộng sinh Hatchodaira từ tập đoàn NPO 

Wakabi đã được chuyển giao và bắt đầu hoạt động. 

• Rogulan ＜Chăm sóc đời sống＞ (20 người ) 

• Ranran ＜Chăm sóc tại nhà・Chăm sóc tại nhà người bệnh mức độ nặng＞ 



◎ Tháng 5 năm 2020, chúng tôi nhận được quyết định cấp phép hoạt động với tư cách là một cơ sở 

hỗ trợ về vấn đề nhà ở từ chính quyền tỉnh Hokkaido, bắt đầu cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho 

những người có nhu cầu về nhà ở trong khu vực Sapporo và Kitahiroshima.  

◎ Tháng 6 năm 2020, chúng tôi thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ đời sống tại khu 

vực và Cơ sở 2 của Motto (hỗ trợ sinh hoạt cộng đồng: 12 nam, lưu trú ngắn hạn: 2 nam). Như vậy, 

tính đến thời điểm này thì số lượng người tiếp nhận của Trung tâm hỗ trợ đời sống cộng đồng nâng 

lên thành 49 người (hỗ trợ sinh hoạt cộng đồng: 47 người, lưu trú ngắn hạn: 2 người). 

◎ Tháng 7 năm 2020, chúng tôi thành lập Cơ sở tư vấn hỗ trợ vấn đề nhà ở hướng đến đối tượng là 

những người cần có sự đảm bảo về nhà ở. Cơ sở hoạt động chủ yếu ở khu vực Sapporo và 

Kitahiroshima. Đồng thời, chúng tôi đã bắt đầu hoạt động hỗ trợ thực phẩm trong chương trình Ngân 

hàng thực phẩm Bosuko. 

◎ Tháng 10 năm 2020, chúng tôi nhận được chỉ định từ chính quyền thành phố Sapporo cho phép 

thành lập cơ sở hoạt động hỗ trợ tư vấn chung, hỗ trợ tư vấn đặc định và hỗ trợ tư vấn cho trẻ khuyết 

tật (Tên cơ sở: Pikkuru). Cơ sở này hoạt động chủ yếu ở khu vực Atsubetsu.  

 


