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làm việc nhóm. (Tr.4) 

 Sinh viên ĐH An Giang: 
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định (Tr.5) 
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LỜI NÓI ĐẦU 
Được thành lập vào 03/12/2005, dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford, Trung 

tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận 

của và vì nguời khuyết tật (NKT).  

DRD cùng cộng đồng thực hiện mô hình hỗ trợ dựa trên quyền của NKT, với 

nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để 

NKT tham gia đầy đủ vào các hoạt động giống như những thành viên khác 

của xã hội. 

Đến nay, DRD đã và đang hỗ trợ cho hơn 3.500 NKT trên địa bàn TP. HCM 

và hỗ trợ mạng luới hơn 30 hội nhóm NKT phía Nam. Với nhiều hoạt động đa 

dạng và phong phú như giới thiệu thực tập, việc làm, tập huấn kỹ năng, vận 

động biện hộ, hỗ trợ di chuyển, học bổng, máy vi tính, dụng cụ trợ giúp, tư vấn 

thông tin, tham vấn đồng cảnh, truyền thông, tổ chức hội thảo, sự kiện nâng 

cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật…, DRD được đánh giá là 1 

trong 20 tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động hiệu quả và là tổ chức 

hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ NKT hòa nhập xã hội.  

Ban biên tập 

Bản tin Tháng 09/2016 

Đông đảo đại biểu và sinh viên tham dự sự kiện 



Lễ phát động 
cuộc thi “phá bỏ 

rào cản 2” 
Với mong muốn góp phần thúc đẩy 

quá trình hòa nhập của người 

khuyết tật dựa trên quyền tiếp cận, 

và mong muốn ngày càng có nhiều 

công trình được cải tạo, sửa chữa 

và xây dựng đảm bảo Quy chuẩn 

quốc gia về tính tiếp cận cho người 

khuyết tật vào cộng đồng. Ngày 

24/09/2016, Trung tâm DRD phối 

hợp với Khoa Kiến trúc Nội thất 

trường Đại học Kiến trúc TP.HCM 

đã phát động cuộc thi “Phá bỏ rào 

cản 2” thiết kế cải tạo công trình 

công cộng hỗ trợ người Khuyết tật 

tiếp cận, tại Hội trường A106 

trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM.  

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt 

của PGS-TS-KTS Lê Thanh Sơn- 

Trưởng Khoa Kiến trúc nội thất 

trường Đại học Kiến trúc TPHCM, 

Ông Nguyễn Văn Cử Phó Giám 

đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển, các thầy cô và đông đảo sinh 

viên Kiến Trúc.  

Tại buổi lễ phát động PGS-TS-KTS 

Lê Thanh Sơn phát biểu: “Trường 

Đại học Kiến trúc TPHCM rất vui 

và vinh dự vì được đồng hành cùng 

trung tâm DRD tổ chức cuộc thi 

“Phá bỏ rào cản 2”, cuộc thi mang 

một ý nghĩa nhân văn rất lớn đối 

với xã hội và cộng đồng người 

khuyết tật. Đây là một cơ hội mới 

cho các bạn sinh viên trường Đại 

học Kiến trúc trong việc sáng tạo 

và thiết kế những công trình công 

cộng. Nhà trường sẽ cố gắng hỗ 

trợ các bạn sinh viên về mọi mặt 

để có được được những công trình 

công cộng thiết thực nhất, có thể 

áp dụng vào thực tiễn giúp cho 

người khuyết tật có thể dễ dàng 

hòa nhập vào cộng đồng.” 

Nhiều sinh viên đã đến tham gia và 

trải lòng về những câu chuyện thực 

tế về người khuyết tật mà các bạn 

từng gặp cũng như đặt những câu 

hỏi liên quan đến cuộc thi. Các bạn 

cũng đặt câu hỏi về việc đưa các 

công trình vào ứng dụng thực tế 

sao cho hiệu quả nhất. 

Thông tin cuộc thi xem tại: http://

www.drdvietnam.org/

phaboraocan2/ 
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Đại diện Hiệp hội 
Chăm sóc Con người 

Nhật Bản đến thăm và 
làm việc với chương 
trình Sống độc lập 
TP.HCM 
Ngày 9, 10, 11/09/2016 vừa qua, dự án 
Sống độc lập thuộc Trung tâm DRD, 
dưới sự tài trợ của Nippon Foundation 
đã có ba ngày làm việc với ông Hiroaki 
Furihata – đại diện Hiệp hội Chăm sóc 
Con người Nhật Bản, và 12 anh chị 
khuyết tật đang tham gia các hoạt động 
tại DRD.  

Dịp này, ông Hiroaki Furihata đã trao 
đổi cùng DRD các hoạt động hiện tại 
của dự án Sống độc lập cũng như định 
hướng trong thời gian sắp tới. Bên cạnh 
đó, ông cũng dành thời gian làm việc 
với nhóm Nòng cốt tham vấn đồng 
cảnh, ông nhận xét: “Tôi khá ấn tượng 
với nhóm Nòng cốt, các bạn đã làm rất 
tốt vai trò của mình. Tôi nhìn thấy rõ sự 
tự tin của các bạn khi thực hiện những 
chủ đề quan trọng trong tham vấn đồng 
cảnh. Tôi thật sự tin tưởng rằng chính 
các bạn sẽ là những người truyền kinh 
nghiệm sống độc lập Tự chọn lựa – Tự 
quyết định – Tự chịu trách nhiệm cho 
nhiều bạn đồng cảnh khác một cách 
mạnh mẽ và sâu sắc.”  

Kết thúc ba ngày làm việc, anh P.V.A – 
đại diện nhóm Nòng cốt bày tỏ: “Chúng 
tôi chân thành cảm ơn anh Furihata, 
một người anh, một người bạn thân 
thiết của nhóm. Những lời nhận xét của 
anh hôm nay sẽ truyền thêm năng 
lượng cho nhóm Nòng cốt tự tin tiếp tục 
thực hiện tốt chương trình sống độc lập 
cũng như tham vấn đồng cảnh dành 
cho người khuyết tật, đặc biệt người 
khuyết tật nặng, những người đang 
thiếu cơ hội tham gia các buổi sinh hoạt 
tập thể để hòa nhập 
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Ảnh lưu niệm cùng đoàn 
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http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17849-dai-dien-hiep-hoi-cham-soc-con-nguoi-nhat-ban-den-tham-va-lam-viec-voi-chuong-trinh-song-doc-lap-tphcm.html


Tập huấn kỹ 
năng lãnh đạo 

và làm việc nhóm 
cho sinh viên 
khuyết tật 

Nằm trong khuôn khổ dự án 

“Tiếp cận giáo dục dành cho 

sinh viên khuyết tật” do đại sứ 

quán Ireland tài trợ, trong hai 

ngày 24-25/9/2016, Trung tâm 

DRD đã tổ chức lớp tập huấn 

“Kỹ năng lãnh đạo và làm việc 

nhóm” cho các bạn sinh viên 

khuyết tật của một số trường 

đại học tại TP.HCM. Buổi tập 

huấn với sự dẫn dắt của Th.S 

Nguyễn Thị Diễm My – Giảng 

viên khoa Tâm lý trường Đại 

học Sư Phạm TP. HCM.  

Với sự tham gia nhiệt tình của 

các bạn sinh viên cùng với sự 

cách dẫn dắt sinh động, nhiệt 

tình và tâm huyết của của 

giảng viên, thông qua các hoạt 

động như: xây tháp, xem tranh 

để truyền tải thông điệp, các 

tiết mục văn nghệ, các tình 

huống giải quyết những khó 

khăn mà sinh viên khuyết tật 

thường gặp phải đã giúp các 

bạn sinh viên khuyết tật tích lũy 

được những bài học kinh 

nghiệm cho bản thân mình 

cũng như có thêm kiến thức về 

cách làm việc nhóm, những 

khó khăn của sinh viên khuyết 

tật khi làm việc nhóm, cách 

khắc phục khó khăn và nắm 

được những tố chất cần thiết 

khi trở thành lãnh đạo của 

nhóm…  

Hi vọng thông qua đợt tập 

huấn này các bạn sinh viên sẽ 

phần nào đó áp dụng được 

những kỹ năng này vào trong 

học tập, cũng như trong cuộc 

sống để giúp bản thân thêm tự 

tin hơn trên con đường mình 

đã chọn cũng như tiếp tục 

phấn đấu để đạt được ước mơ 

của mình.  
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Tập huấn viên Th.S Nguyễn Thị Diễm My dẫn dắt lớp tập huấn  
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Ban dự án làm việc về kế 
hoạch cá nhân với sinh 

viên trường Đại học 
KHXH&NV TP.HCM 

Đại học KHXH&NV TP.HCM là một trong 

những đối tác của DRD trong khuôn khổ thực 

hiện dự án Tiếp cận giáo dục dành cho người 

khuyết tật (DARE). Dự án do đại sứ quán Ire-

land tài trợ giai đoạn tháng 1/2016 đến 

12/2017.  

Hiện tại, trường ĐH KHXH&NV có 15 sinh viên 

khuyết tật tham gia vào dự án, hơn 80% là các 

bạn sinh viên khiếm thị. Tính đến thời điểm 

hiện tại, các bạn sinh viên khuyết tật tham gia 

dự án đã được người đồng hành đánh giá nhu 

cầu và lập kế hoạch cá nhân cho những hoạt 

động và mục tiêu tiếp theo của 

mình.  
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Đội dự án làm việc với 
sinh viên khuyết tật ĐH 

Sư Phạm về kế hoạch cá 
nhân 
Cùng là một trong những đối tác với DRD trong 

việc triển khai thực hiện hoạt động dự án “Tiếp 

cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật” với 

DRD là Đại học Sư Phạm TP.HCM. 

Hiện tại, ĐH Sư Phạm có 26 sinh viên khuyết 

tật chính thức tham gia dự án, đa số là các bạn 

sinh viên khiếm thị thuộc hai khoa Tâm lý học 

và Giáo dục đặc biệt của trường. Trong giai 

đoạn hiện tại tham gia dự án, các bạn sinh viên 

khuyết tật đã được Người đồng hành là cán bộ 

giảng viên trường hỗ trợ đánh giá nhu cầu và 

hỗ trợ lập kế hoạch phát triển cá nhân trong 

tương lai của mình. 

Trong ngày 16/9/2016 đại diện DRD, ban quản 

lý dự án tại trường ĐH Sư Phạm, nhóm giảng 

viên đồng hành và các bạn sinh viên khuyết tật 

đã có buổi gặp mặt để chia sẻ về những kế 

hoạch cá nhân của mình cho các bên liên quan 

cũng như tìm ra những giải pháp để có thể hỗ 

trợ các bạn sinh viên khuyết tật 
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http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17852-ban-du-an-lam-viec-ve-ke-hoach-ca-nhan-voi-sinh-vien-truong-dai-hoc-khxhnv-tphcm.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17854-ky-nang-lanh-dao-va-lam-viec-nhom-cho-sinh-vien-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17853-doi-du-an-lam-viec-voi-sinh-vien-khuyet-tat-dh-su-pham-ve-ke-hoach-ca-nhan.html


Hơn 200 người 
khuyết tật tại tỉnh 

Tây Ninh và Bình 
Định được tập huấn 
Kỹ năng năng lãnh 
đạo và làm việc 
nhóm. 
Trong khuôn khổ của Dự án “Tiếp 

cận vì sự hòa nhập của NKT” do 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 

Ky (USAID) tài trợ, Trung tâm 

Khuyết tật và phát triển, với sự hỗ 

trợ của Sở LĐTBXH Tỉnh Tây Ninh, 

đã tổ chức 2 đợt tập huấn “Kỹ 

năng lãnh đạo và làm việc nhóm 

cho NKT” lần lượt tại Tây Ninh từ 

22-23/09/2016, tại Bình Định từ 

ngày 27-29/09/2016.  

Hai đợt tập huấn đều tập trung vào 

những NKT ít cơ hội tham gia hoạt 

động xã hội tại các huyện xa thuộc 

2 tỉnh, đây là dịp để dự án nâng 

cao năng lực cho NKT tại đây. Đây 

là hoạt động thuộc mục tiêu 3: 

Nâng cao năng lực cho hội nhóm 

NKT để họ trở thành lực lượng tiên 

phong và đóng góp vào phong trào 

NKT tại địa phương.  

Nhiều NKT phải nhờ người nhà 

hoặc hàng xóm chở đi tập huấn do 

đó số tham dự viên có mặt trong 

tập huấn đã cho thấy sự mong 

muốn tham dự những buổi tập 

huấn như là một cơ hội để gặp gỡ, 

giao lưu và tiếp thu những thông 

tin mới.  

Khóa tập huấn được thiết kế thông 

qua các trò chơi trải nghiệm về 

nhóm, ra quyết định trong nhóm để 

đạt được các yêu cầu mà tập huấn 

viên đề ra. Qua đó, tham dự viên 

sẽ rút ra bài học từ các trò 

chơi.Tham dự viên được chia 

thành từng nhóm và được khuyến 

khích chia sẻ những suy nghĩ của 

bản thân.  

Đa số tham dự viên cho rằng lớp 

tập huấn dùng trò chơi rất dễ hiểu 

và vui nhộn, có ích cho NKT. Rất 

nhiếu ý kiến để xuất dự án nên tổ 

chức nhiều tập huấn tương tự để 

NKT có thêm thông tin và tự tin 

hơn  

Tin hoạt động 
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Tham dự viên trình bày trước lớp bài tập nhóm mình 

3 Sinh viên ĐH An 
Giang: “Mong có câu 

lạc bộ để sinh hoạt” 

Hoạt động thuộc Dự án Hỗ trợ sinh viên 

khuyết tật nhằm mục tiêu hỗ trợ các bạn 

sinh viên tại trường ĐH An Giang hình 

thành câu lạc bộ để sinh hoạt tập thể và 

có những hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật 

theo học tại trường. 

“Đời phải trải qua giông tố, nhưng 

không được cúi đầu trước giống tố” 

Sinh ra với cơ thể tật nguyền là điều 

không ai mong muốn, vậy mà có một số 

người lại không được may mắn khi 

chào đời với thân thể không lành lặn. 

Thế nhưng họ không đầu hàng trước số 

phận mà đấu tranh vươn lên để thể hiện 

bản lĩnh và truyền cảm hứng đến những 

người cũng cảnh ngộ và giúp đỡ yêu 

thương lẫn nhau. Vì thế, khi biết được 

các bạn sinh viên khuyết tật Trường Đại 

học An Giang có mong muốn thành lập 

một CLB khuyết tật, Trung Tâm DRD đã 

có một buổi giao lưu với các bạn sinh 

viên khuyết tật để tìm hiểu và giúp đỡ 

các bạn hoàn thành mong muốn. 

“Sống trong đời sống cần có một tấm 

lòng, để làm gì em biết không? Để gió 

cuốn đi…”. Gió đã thổi những mong 

muốn của sinh viên trường ĐH An 

Giang đến DRD và nhờ đó, vào ngày 

18/9/2016, đã có một cuộc giao lưu thân 

mật được diễn ra.  
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>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

Nụ cười rang rỡ của các bạn sinh viên 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17858-hon-200-nguoi-khuyet-tat-tai-tinh-tay-ninh-va-binh-dinh-duoc-tap-huan-ky-nang-nang-lanh-dao-va-lam-viec-nhom.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17855-sinh-vien-dh-an-giang--%E2%80%9Cmong-co-cau-lac-bo-de-sinh-hoat%E2%80%9D.html
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Lê Văn Công giành 
huy chương vàng 

Paralympic 2016, phá 
kỷ lục thế giới 
Lực sỹ Lê Văn Công nâng thành 

công mức tạ 183kg, giúp Việt Nam 

lần đầu tiên trong lịch sử đoạt huy 

chương vàng ở Thế vận hội Para-

lympic 2016 dành cho người khuyết 

tật. 

Ngay trong ngày thi đấu chính thức 

đầu tiên của Paralympic 2016, lực sĩ 

Lê Văn Công đã mang về cho thể 

thao Việt Nam chiếc huy chương 

vàng lịch sử ở hạng cân 49kg nam 

môn cử tạ. 

Một tháng trước tại Rio de Janeiro, 

Hoàng Xuân Vinh đã giành HCV 

đầu tiên ở Thế vận hội cho thể thao 

Việt Nam sau một trận chung kết 

kịch tính. Ở đấu trường giành cho 

các VĐV khuyết tật, Lê Văn Công 

cũng phải trải qua những giây phút 

căng thẳng tương tự mới giành 

được chiến thắng trước đối thủ 

người Jordan Omar Qarada. 

Ngay ở lượt cử đầu tiên, Lê Văn 

Công đã phá kỷ lục Paralympic với 

mức tạ 175 kg. Tuy nhiên ở lượt cử 

sau đó anh lại thất bại ở mức 179kg 

và tụt lại phía sau Qarada, người đã 

thành công với con số 177. 

Cả 2 VĐV cùng đăng ký mức tạ 

181kg ở lượt quyết định, và lần này 

đô cử Việt Nam đã thành công. 

Nhưng anh và người hâm mộ vẫn 

phải chờ đối thủ thực hiện phần thi, 

vì nếu thành công thì Qarada mới là 

chủ nhân tấm HCV (do trọng lượng 

cơ thể thấp hơn). 

Sau những phút nín thở, niềm vui 

đã đến với Lê Văn Công khi lực sĩ 

của Jordan thất bại. Điều này đồng 

nghĩa với việc thể thao Việt Nam đã 

lần đầu tiên giành huy chương vàng 

ở thế vận hội dành cho người 

khuyết tật. 

Thành công của Lê Văn Công còn 

được nhân đôi sau khi anh thực 

hiện thêm một lần cử nữa (không 

tính vào kết quả chung cuộc) để phá 

kỷ lục thế giới do chính mình lập ra. 

Anh tiếp tục thành công ở mức tạ 

183kg, cao hơn 1kg so với thành 

tích trước đó.  
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Không cho người 

khuyết tật làm thẻ 

ATM là trái quy định 

Liên quan tới thông tin báo chí vừa 

qua có đăng tải một chi nhánh của 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam (Vietcombank) ở Hà Nội 

đã từ chối làm dịch vụ thẻ ATM cho 

khách hàng bị câm điếc bẩm sinh vì 

cho rằng, họ không đủ năng lực 

hành vi dân sự và theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), 

đại diện NHNN khẳng định: Đây 

không phải là quy định của NHNN 

mà chỉ là ý kiến của cá nhân cán bộ 

Vietcombank trong quá trình tác 

nghiệp. 

Tại văn bản số 6954 ngày 15/9 của 

NHNN gửi Vietcombank về năng 

lực hành vi dân sự của khách hàng 

khi thực hiện phát hành thẻ có 

nêu: Theo quy định tại Thông tư 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

quy định về hoạt động thẻ ngân 

hàng và Bộ luật Dân sự năm 2005 

thì những người khuyết tật (bị câm 

điếc) không nằm trong diện mất 

hoặc hạn chế năng lực hành vi dân 

sự, do đó họ vẫn thuộc đối tượng 

được xem xét để phát hành và sử 

dụng thẻ. 

NHNN yêu cầu Vietcombank khẩn 

trương kiểm tra lại thông tin báo chí 

đã phản ánh và thực hiện đúng 

theo quy định của NHNN về hoạt 

động thẻ ngân hàng và các quy 

định của pháp luật có liên quan.  
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>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

Lê Văn Công trên bục vinh quang (Ảnh: Reuteurs)  

 Ảnh minh họa 

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17840-the-thao-vn-lai-lap-ky-tich--le-van-cong-gianh-huy-chuong-vang-paralympic-2016-pha-ky-luc-the-gioi.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17843-khong-cho-nguoi-khuyet-tat-lam-the-atm-la-trai-quy-dinh.html
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Tuyển dụng nhân viên sửa 
hình ảnh sử dụng Photoshop  

Địa chỉ làm việc: Điện Biên Phủ, P .25, Q. Bình 

Thạnh, Tp. HCM (Gần chân cầu Sài Gòn) 

Thời gian làm việc: Làm theo ca (3 ca/ngày), mỗi 

tháng đổi ca 1 lần: 

- Ca sáng: 7h00  - 15h30 

- Ca chiều: 15h30  - 23h00 

- Ca tối:  23h00  - 7h00 

Số lượng: 10 người (Nam/nữ) 

Mô tả công việc: Chỉnh sửa hình ảnh sử dụng phần 

mềm Photoshop 

Yêu cầu: 

- Khuyết tật vận động 

- Biết căn bản về Photoshop  

- Về trình độ tiếng Anh, ưu tiên ứng viên có khả 

năng nghe, hiểu và giao tiếp được với người 

nước ngoài 

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công 

việc, chịu được áp lực công việc  

- Ham học hỏi, ưu tiên những bạn có mong muốn 

làm việc lâu dài với công ty 

Mức lương: Mức lương nhận học việc trong ba 

tháng là 2.500.000 đồng/tháng, ca hành chính. Nếu 

đào tạo đạt yêu cầu về tốc độ và chất lượng công 

việc cơ bản, thì lương cơ bản ký hợp đồng là 

3.750.000 đồng/tháng đến 5.500.000 đồng/tháng 

(chưa bao gổm tiền cơm). Ngoài ra, vị trí này còn 

được hưởng tiền thưởng theo số lượng sản phẩm. 

Lưu ý:  

- Các bạn ứng tuyển sẽ được kiểm tra đầu vào và 

được đào tạo lại hết về kỹ năng photoshop để phù 

hợp với công việc của công ty 

- Không nghỉ lễ và Tết nguyên đán vì khách hàng 

là người nước ngoài 

- Môi trường làm việc: Thuận tiện cho các bạn đi 

xe lăn/nạng/nẹp… 

Thời hạn tuyển dụng: Tháng 10 – 12/2016 
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Thông tin chi tiết liên hệ: 

Bộ phận Việc làm - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD). 

Đ/c: 311K8 Đường số 7, Khu TĐC Thủ Thiêm, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM 

SĐT: (08) 62 67 99 22 nhánh 113 hoặc 114 găp Tú Quyên hoặc Phan Thị Rát  

Email: vieclam@drdvietnam.com  

mailto:vieclam@drdvietnam.com


Lời kết thúc: 

Bản tin DRD là ấn phẩm mà Trung tâm Khuyết tật và Phát triển phát hành định kỳ gửi đến quý nhà tài 

trợ, đối tác, quý vị thân hữu và NKT với mong muốn cập nhật những tin tức, hoạt động mới của DRD 

cũng như của các tổ chức khác liên quan đến NKT.   

DRD luôn mong sẽ nhận được những phản hồi góp ý và cộng tác của quý vị để Bản tin DRD ngày 

càng phong phú và hữu ích hơn.  

Mọi ý kiến xin gửi về: 

Email: kimphung@drdvietnam.com 

SĐT: (08) 62 67 99 11 (phím lẻ 131) 

Địa chỉ: Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), 311K8 đường số 7, Khu tái định cư Thủ 
Thiêm, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM.  

Trân trọng, 

Ban biên tập. 

 


