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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 02&03 năm 2018 



Trưa ngày 13/03/2018, Talk 

show Thế nào thì Hạnh Phúc đã 

được diễn ra tại Trung tâm Khuyết 

tật và Phát Triển (DRD). Sử dụng 

một chủ đề gần gũi và đang được 

quan tâm, cuộc trò chuyện giữa Tiến 

sĩ Võ Thị Hoàng Yến - Giám đốc 

DRD – cùng với những khách mời 

đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như 

ca sĩ, diễn viên, v.v... đã mang đến 

những quan niệm đa dạng về hạnh 

phúc trong cuộc sống. Nếu như đối 

với nghệ sĩ Thanh Thủy: “Hạnh phúc 

là được nhìn thấy người khác cười 

và trong đó có mình”, thì với ca sĩ 

Minh Ngọc, ca sĩ Trường Thư và nhà 

thiết kế Thu Hồng, hạnh phúc có 

được là cảm giác lần đầu nghe thấy 

tiếng khóc chào đời của con mình, 

lần đầu được làm mẹ.   

Còn với những anh chị người khuyết 

tật (NKT), hạnh phúc chính là sự 

lắng nghe, sự thấu hiểu, khi được 

chia sẻ và khi được tin tưởng.  

Có thể thấy rằng, trong mỗi con 

người chúng ta đều có những suy 

nghĩ khác nhau về hạnh phúc, nhưng 

đối với NKT thì nó lại thật đơn giản. 

Ai cũng đều mong muốn mình hạnh 

phúc, và NKT cũng vậy. 

Nếu ta có thể cùng chung tay mang 

lại thêm nhiều cơ hội để hòa nhập, 

để họ có thể có thêm nghị lực và 

cảm nhận được cuộc sống này thật 

tươi đẹp, thì chính chúng ta, sẽ là 

người cảm thấy hạnh phúc. 

Thanh Phương 

Tin hoạt động 
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1 Talkshow thế nào thì hạnh phúc? 

Từ ngày 7-8/3/2018 đội dự án “Tiếp 

cận cho mọi người (AFA)” tiến hành 

phỏng vấn 18 ứng viên là người 

khuyết tật, trưởng ấp, cán bộ Hội Phụ 

Nữ và cán bộ xã hội tại vùng dự án 

thuộc phường Ninh Sơn, xã Đồng 

Khởi và xã Long Thành Bắc tỉnh Tây 

Ninh.  

Qua  2 ngày phỏng vấn đội dự án AFA 

đánh giá cao về tinh thần hợp tác và 

mong muốn tham gia hỗ trợ người 

khuyết tật của các ứng viên cộng tác 

viên truyền thông. 

DRD tin rằng nếu cộng tác viên truyền 

thông được đào tạo tốt, thông tin về 

chính sách pháp luật hỗ trợ người 

khuyết tật, đặc biệt là về quyền tiếp 

cận, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục 

sẽ đến với người khuyết tật và người 

không khuyết tật kịp thời hơn. Nhiều 

người biết và hiểu về luật của người 

khuyết tật sẽ góp phần giúp người 

khuyết tật cải thiện cơ hội bình đẳng 

và hòa nhập xã hội tốt hơn. 

Sau khi phỏng vấn và lựa chọn, đội 

dự án sẽ tiến hành hỗ trợ cộng tác 

viên truyền thông tăng cường năng 

lực thông qua các khóa tập huấn về 

Phỏng vấn cộng tác 
viên truyền thông 

dự án “ TIẾP CẬN CHO 
MỌI NGƯỜI” ( AFA) 
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kỹ năng truyền thông cá nhân và 

nhóm, về chính sách pháp luật hỗ trợ 

người khuyết tật, đặc biệt là về quyền 

tiếp cận. Tiếp đến, cộng tác viên 

truyền thông cùng đội dự án lập kế 

hoạch và bắt đầu công việc truyền 

thông cho người khuyết tật tại vùng 

dự án. 

Thanh Tùng 



Tin hoạt động 
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Với mục tiêu báo cáo tình hình hợp 

tác các bên thực hiện giới thiệu và 

cung cấp dịch vụ chỉnh hình phục hồ 

chức năng cho người khuyết tật; kết 

nối, tăng cường trao đổi, chia sẽ giữa 

các bên; đồng thời lập kế hoạch hợp 

tác năm 2018; sáng ngày 6/2/2018 

lúc 8h30 tại Nhà khách Người có 

công (Hai Bà Trưng, Quận 1) đã diễn 

ra buổi Lễ tổng kết Công tác giới 

thiệu, cung cấp dịch vụ chỉnh hình 

phục hồi chức năng và theo dõi 

người hưởng lợi năm 2017.   

Đến với buổi lễ gồm có sự tham dự 

của Đại diện nhà tài trợ: Ông Joel 

Nininger - Quản lý vùng Châu Á và 

Trung Á của Quỹ ICRC MoveAbility; 

Đại diện từ các đối tác chính: Bà Lưu 

Thị Ánh Loan - Quyền Giám Đốc 

DRD, Ông Huỳnh Văn Phi - Phó 

Giám Đốc Trung tâm chỉnh hình và 

phục hồi chức năng TP.HCM, Ông 

Mai Văn Trình - Quản đốc xưởng 

chỉnh hình, Bà Nguyễn Thị Mai Tâm - 

Phó Ban Tuyên huấn Hội chữ thập 

đỏ TP.HCM. Bên cạnh đó, không thể 

thiếu sự có mặt của các đại diện đến 

từ Hội nhóm, Câu lạc bộ người 

khuyết tật (NKT).   

Tại buổi lễ, Ông Joel Nininger - Quản 

lý vùng Châu Á và Trung Á của Quỹ 

ICRC MoveAbility đã phát biểu khai 

mạc và giới thiệu về chương trình 

làm việc. Đồng thời, Bà Lưu Thị Ánh 

Loan - Quyền Giám Đốc DRD cũng 

có bài chia sẻ về tình hình thực hiện 

hợp tác với DPO và khuyến nghị cải 

thiện tiếp cận dịch vụ. Tiếp theo 

chương trình là phần trình bày của 

Bà Nguyễn Thị Mai Tâm - Phó Ban 

Tuyên huấn Hội chữ thập đỏ 

TP.HCM và Ông Huỳnh Văn Phi - 

Phó Giám Đốc Trung tâm chỉnh hình 

và phục hồi chức năng TP.HCM về 

các thuận lợi, khó khăn trong quá 

trình hợp tác thực hiện. Cuối chương 

trình là phần trao đổi, chia sẻ của các 

bên, ý kiến của NKT về dụng cụ và 

những hạn chế của dụng cụ; ngoài ra 

góp ý để phát triển ứng dụng cho 

việc đăng ký, mời và theo dõi người 

hưởng lợi một cách hiệu quả hơn; và 

lập kế hoạch cho năm 2018.  

Nhìn lại 2017, DRD đã phối hợp với 

Hội NKT Bảo Lộc và Đức Trọng 

thuộc tỉnh Lâm Đồng; CLB Đoàn Kết 

ở Biên Hoà - Đồng Nai; Trung tâm 

Công tác xã hội tỉnh Bình Phước; 

Nhóm NKT ở Bình Phước và đạt mục 

tiêu 100 NKT có hoàn cảnh khó khăn 

được nhận giấy mời đi khám dụng cụ 

chỉnh hình tại TP.HCM, trong đó có 

30 người được hỗ trợ lắp chân giả và 

70 người được nhận nẹp chỉnh 

hình. DRD mong rằng trong năm tới 

đây, MoveAbility sẽ thường xuyên hỗ 

trợ DRD trong hoạt động truyền 

thông về chương trình để nhiều NKT 

đến và tham gia. 

Thanh Phương 

Họp tổng kết công tác giới thiệu, cung cấp dịch vụ chỉnh hình phục 

hồi chức năng và theo dõi người hưởng lợi tại Tp.HCM và các tỉnh 

miền Đông Nam Bộ năm 2017 
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Sáng 9/3/2018, DRD có buổi trao đổi 

với chị Lê Nguyên, giám đốc dự án, 

đại diện tổ chức JCI (Junior Chamber 

International) về cơ hội hợp tác hỗ 

trợ người khuyết tật, đặc biệt là hoạt 

động hỗ trợ xe lăn.  

JCI - Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh 

Nhân Trẻ Thế Giới tuổi từ 18 đến 40, 

cùng có chung một niềm tin: để tạo 

nên những chuyển biến tích cực thì 

con người phải sát cánh bên nhau 

trong việc hoàn thiện bản thân và 

phát triển xã hội. Được thành lập từ 

năm 1915 tại Mỹ, hiện nay JCI đã có 

hơn 120 quốc gia thành viên với hơn 

6000 cơ sở và hơn 200,000 thành 

viên (còn trong độ tuổi từ 18 đến 40) 

là các Lãnh đạo, Doanh nhân và 

Công dân trẻ tích cực. Bằng cách 

tham gia, lãnh đạo và thực hiện 

những hoạt động phát triển cộng 

đồng ở trong và ngoài nước, các 

thành viên JCI đã và đang thực hiện 

trách nhiệm xã hội của mình cùng với 

việc hoàn thiện bản thân thông qua 

những việc làm đó. Họ đang hết mình 

cố gắng trở thành những người lãnh 

đạo giỏi hơn nhằm xây dựng một 

tương lai tươi sáng hơn cho tất cả 

mọi người. Những thành viên nổi 

tiếng của JCI toàn cầu có: Tổng 

thống Mỹ Bill Clinton, Tổng Thư ký 

Liên hiệp quốc Koffi Annan, Thủ 

tướng Nhật Shinzo Abe cùng rất 

nhiều nguyên thủ quốc gia và các 

Tin hoạt động 
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4 
DRD tiếp đại diện 

JCI 

Sáng 1/3/2018, DRD hân hạnh đón 

tiếp anh UWANO Toshi, nghiên cứu 

sinh từ Đại học Tokyo Nhật Bản đến 

thăm và trao đổi một số mối quan tâm 

về vấn đề tiếp cận, trong đó nhấn 

mạnh đến mức độ tiếp cận của hệ 

thống giao thông công cộng đối với 

người khuyết tật tại Việt Nam. Theo 

anh, Việt Nam có nhiều thay đổi tích 

cực trong việc tạo điều kiện để người 

khuyết tật hoà nhập xã hội, đặc biệt là 

sau khi nhà nước phê chuẩn Công 

ước Liên hiệp quốc về quyền của 

người khuyết tật (CRPD). Song, họ 

vẫn đang đối mặt với rất nhiều rào 

cản. Tiếp tục thực hiện các nghiên 

cứu tại Việt Nam, anh hi vọng có thể 

đưa ra các giải pháp thích hợp để góp 

phần nâng cao mức độ hoà nhập của 

người khuyết tật Việt Nam trong 

những năm tới.  

Thanh Phương 

Chào đón nghiên 

cứu sinh từ đại học 

Tokyo Nhật Bản đến 

DRD 
Vào sáng ngày 25/3/2018, tại phòng 

tập huấn Trung tâm Khuyết tật và 

Phát triển (DRD), 12 sinh viên đang 

nhận học bổng "Người bạn đồng 

hành" đã có buổi họp nhóm sôi nổi 

chuẩn bị cho khảo sát trạm xe buýt 

Hàm Nghi sẽ diễn ra ngày 15/4/2018.  

Ngoài ra, nhóm cũng lên ý tưởng hoạt 

động cho các tháng tiếp theo như: 

- Khảo sát và tham quan Thảo Cầm 

Viên vào ngày 20/5/2018 

- Tham vấn đồng cảnh vào ngày 

24/6/2018. 

DRD nhận thấy khả năng làm việc 

nhóm, lãnh đạo, trình bày và lập kế 

hoạch của từng thành viên nhóm học 

bổng đã và đang được nâng cao lên 

thông qua hoạt động nêu trên. 

Rát Phan 

Họp nhóm sinh viên 

học bổng DRD 

tháng 3 
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nhà lãnh đạo hàng đầu. 

Năm qua, JCI đã trao 365 xe lăn cho 

người khuyết tật tại tỉnh Đồng Tháp. Năm 

nay, JCI mong muốn hợp tác với DRD 

tiếp tục mang thêm cơ hội đến với người 

khuyết tật tại các địa phương đồng thời 

thúc đẩy triết lý hỗ trợ phát triển mà DRD 

theo đuổi từ khi thành lập đến nay. 

Thanh Tùng 

1. Chị Lan (Holly Name Church) 

ủng hộ hoạt động DRD: 500 AUD 

2.    Đỗ Thị Thu Hồng ủng hộ học bổng 

“Người bạn đồng hành” tháng 02&03 

năm 2018: 2.000.000 VNĐ  

Mạnh thường quân 

ủng hộ các hoạt động 

DRD 



Tin bốn phương 
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Tuần trước, Apple đã gửi cho Unicode Consortium 13 mẫu biểu tượng cảm xúc (emoji) mới để tổ chức này phê 

duyệt. Nếu được thông qua, 13 mẫu emoji này sẽ được cập nhật cho iPhone trong thời gian tới.  

Unicode Consortium là tổ chức có trách nhiệm phê duyệt và ban hành các ký tự và emoji cho điện thoại iPhone, 

Android và các loại máy tính khác.  

Nếu đề xuất của Apple được Unicode Consortium thông qua, 13 mẫu emoji mới sẽ chính thức có mặt trên iPhone 

và một số smartphone Android vào năm 2019.  

13 emoji này có chủ đề về người khuyết tật. Apple đã làm việc với Hội đồng người Khiếm thị Hoa Kỳ, Quỹ Celebral 

và Hiệp hội Người khiếm thính quốc gia để thiết kế những emoji mới này.  

Tất cả 13 emoji mới “đại diện cho những người bị khuyết tật”, Apple cho biết. “Từ trước tới nay, các emoji đã mô tả 

hầu hết các hoạt động của con người, nhưng chưa hề đề cập đến cuộc sống của người khuyết tật”. 

 Đây không phải là sự mô tả đầy đủ về người khuyết tật, nhưng nó là những hình vẽ đầu tiên bổ sung vào thế giới 

đa dạng của emoji. 

 

Cùng xem 13 biểu tượng cảm xúc mới mà Apple muốn cập nhật cho 
iPhone 

1. Ngày 9,10&11/04/2018: Tập 
huấn cộng tác viên truyền thông 
tại Tây Ninh 

2. Ngày 15/04/2018: Khảo sát tiếp 
cận tại nhà chờ xe buýt Hàm 
Nghi, Quận 1. 

3. Ngày 17/04/2018: Ra mắt ứng 
dung trợ giúp pháp lý cho Người 
khuyết tật. 

Lịch hoạt động sắp 

diễn ra tháng 04/2018 

Chó dẫn đường Người khiếm thị với gậy dẫn đường Dấu hiệu người khiếm thính 

Chó phục vụ với dây buộc Người đi xe lăn tay Người đi xe lăn điện 

Dụng cụ hỗ trợ người khiếm 

thính 

Tay giả Chân giả 
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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  

Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Các vị trí tuyển dụng: 

1. Nhân viên Ủi - 05 người (Nam/nữ), từ 18- 45 tuổi 

Yêu cầu: 

* Bộ phận Ủi máy 

Công việc cụ thể: Đã có máy tự ủi - Nhân viên chỉ gấp xếp đồ đã ủi 

Thời gian làm việc: 2 ca 

+ 6h00 – 1500 

+ 14h00 - 24h00 

* Nhân viên Ủi tay 

Thời gian làm việc: 3 ca 

+ 7h – 17h 

+ 10 - 22h 

+ 14h – 24h 

Thời gian thử việc cho vị trí này là 1 tuần, mức lương thử việc 1 ngày là 150.000 VNĐ. Sau 1 tuần thử việc 
lương trả theo thành phẩm (ủi nhiều tiền nhiều) 

2. Nhân viên giặt – 02 người (Nam) 

Công việc cụ thể: Nhận đồ, phân loại và cho vào máy giặt. Đợi máy giặt xong lấy ra giỏ. 

Thời gian làm việc: 2 ca 

+ 8h00 - 18h00 

+ 15h00 - 24h00 

Mức lương: 5-8 triệu/tháng 

3. Tạp vụ - 04 người (Nữ) 

Tuổi từ 25 – 50 tuổi 

Nhanh nhẹn, thật thà 

Thời gian làm việc: 6h00 – 16h00 

Mức lương: 5 – 6 triệu/tháng 

4. Tổ sấy – 02 người (Nam) 

Tuổi từ18 – 45 tuổi 

Công việc cụ thể: Nhận đồ đã giặt từ bộ phận giặt, đem đồ tới bộ phận sấy, chờ sấy xong lấy đồ ra 

Thời gian làm việc: 2 ca 

+ 6h00 – 15h00 

+ 14h00 - 24h00 

Lương: 5-8 triệu/tháng 

* Lưu ý các hỗ trợ khác khi làm việc: 

Hỗ trợ cơm giữa ca làm việc 

Có tiền thưởng chuyên cần 200.000/tháng 

Có trợ cấp tiền nhà trọ 250.000/tháng 

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH sau khi kí hợp đồng chính thức 

Thưởng lễ, Tết đầy đủ 

Môi trường làm việc tầng trệt 

Hạn tuyển dụng: Đến khi đủ số lượng 

Việc làm cho người khuyết tật 

Công ty TNHH giặt ủi Xanh tuyển dụng người khuyết tật 

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: thanhphuong@drdvietnam.com  

SĐT: (028) 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. 

 


