
Kể từ ngày bắt đầu hoạt động,  với sự hỗ trợ và đồng hành của các nhà tài trợ và các đối tác, 
DRD đã đạt được nhiều kết quả trong nỗ lực nâng cao năng lực và hòa nhập xã hội cho cộng đồng 
người khuyết tật. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp và đồng hành từ 
quý vị để duy trì và phát triển những hoạt động vì cộng đồng. Sau đây là một số kết quả đạt được 
trong những năm qua (tính đến 06/2018):

93%  NKT được nâng cao 
            nhận thức,

92%  tự tin vào bản thân,

83%  NKT tăng khả năng tự lập,

81%  NKT tăng khả năng 
            ứng phó với tình huống,

93%  NKT được tăng năng lực.

HÒA NHẬP XÃ HỘI
TIẾP CẬN VÀ KẾT NỐI

273  máy tính đã được trao tặng cho các bạn thanh niên 
khuyết tật.
544  NKT nhận xe lăn, xe lắc, nạng, nẹp,…

500
 
NKT được học Luật giao thông đường bộ và có giấy 

chứng nhận.

3,103  lượt tham vấn đồng cảnh.

47,342
 

lượt dịch vụ hỗ trợ motobike taxi cho 480 NKT 
với nhiều dạng tật khác nhau đi học, đi làm, tham gia 
sinh hoạt đội nhóm và khám chữa bệnh.
38

 

hội nhóm NKT khắp miền Nam Việt Nam được kết 
nối và trở thành mạng lưới bao gồm

 

3500
 

thành viên.

5,301  NKT và các lãnh đạo của tổ chức NKT tham gia 
các chương trình tập huấn, hội thảo, và chia sẻ kinh 
nghiệm do DRD thực hiện.

26

 

công trình được cải tạo.

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN
     311K8 Đường số 7, Khu tái định cư Thủ Thiêm,
     Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam 
     (+84-28) 6267 9911 - 6267 9922 
     (+84-28) 6267 9933 
     info@drdvietnam.com 
     drdvietnam.org -1forchange.vn

DRD VỚI CÔNG CHÚNG
12,448  lư ợt truy cập vào trang web của DRD 
mỗi tháng. (http://www.drdvietnam.org)

8,547  lượt Like trên Fanpage DRD. 
(https://www.facebook.com/drdvietnam)

1,050,670  lượt xem trên kênh youtube của 
DRD và có 1,154  người đăng ký theo dõi kênh 
thường xuyên. (https://www.youtube.com/us -
er/videodrdvietnam)

Khoảng 2,093  tin bài, phóng sự, trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng.

5  giải thưởng quốc tế, 16  giải thưởng/bằng khen 
cấp thành phố.

HỌC TẬP VÀ VIỆC LÀM
388  sinh viên khuyết tật được hỗ trợ học 
bổng hàng tháng cho đến lúc ra trường, 
tập huấn các kỹ năng xã hội, tạo điều kiện 
đi thực tập và tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
1,884  NKT được hướng nghiệp, tập huấn 
về kỹ năng tìm việc, giới thiệu và giúp duy trì 
việc làm mỗi năm.

448  NKT có được việc làm.

426  doanh nghiệp tham gia mạng lưới tuyển 
dụng NKT tại DRD.

24  doanh nghiệp NKT ở TP.HCM và Lâm 
Đồng được tư vấn kỹ thuật kinh doanh
24  dự án nhỏ về phát triển kinh doanh được 
tài trợ.

62 Sinh viên của các trường ĐH, CĐ thực tập mô hình 

hỗ trợ NKT của DRD, trong đó có 8 SV Quốc tế.

84         Kiến nghị/đề xuất của DRD và các đối tác được đề 

xuất đến các cơ quan chức năng, trong đó 40 được chấp nhận


