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    Ngày 31/10 tại tỉnh 

Hòa Bình, Bộ Lao 

động Thương binh và 

Xã hội tổ chức hội 

thảo “Thực trạng hệ 

thống trợ giúp xã hội 

tại Việt Nam và 

phương hướng phát 

triển”.  

    Chính phủ vừa ban 

hành Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP, 

quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã 

hội.  
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Được thành lập vào 3/12/2005, DRD 

là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi 

nhuận của và do người khuyết tật 

(NKT) điều hành và hoạt động vì 

quyền của NKT.  

DRD hiện đang 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 tất cả các hoạt động giống 

như những thành viên khác của xã 

hội. 

Đến nay, DRD đã và đang thực hiện 

hoạt động hỗ trợ cho hơn 3.500 NKT 

trên địa bàn Tp. HCM và hỗ trợ 

mạng lưới của 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.  

DRD trân trọng gửi đến quý nhà tài trợ, đối tác, quí vị thân hữu và cộng đồng người khuyết tật Bản tin 

hoạt động như một kênh truyền tải thông tin đến quí vị. 

Trân trọng! 

Mọi  góp ý ,  t in  bài  x in  gửi  về  

DRD hướng đến một xã hội không rào cản cho tất cả mọi người 

LỜI  NÓI  ĐẦU  
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Ngày 6/10, đám cưới cô gái khuyết tật Thảo Phương và chú rể 

Đình Trí đã thu hút sự chú ý của người dân nhờ có màn rước 

dâu "độc, lạ" bằng đoàn xe ba bánh trong dự án "Hỗ trợ di 

chuyển cho người khuyết tật" của Trung tâm Khuyết tật và 

Phát triển (DRD). 

Đám cưới này là kết qủa của một hành trình dài suốt 7 năm "vượt 

qua thử thách", minh chứng của "tình yêu không rào cản" . Cặp đôi 

mong muốn nhắn nhủ những bạn trẻ khuyết tật hãy mạnh dạn tìm 

và vun đắp hạnh phúc cho mình, bởi "tình yêu thì không có rào 

cản" và các bạn có quyền yêu - được yêu và xây dựng hạnh phúc 

với người mình yêu thương. 

  Những chiếc xe máy này thuộc dự án “Dịch vụ xe ba bánh cho 

người khuyết tật” do Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) 

triển khai từ cuối tháng 6/2013. Mỗi xe được trang trí bằng bong 

bóng trắng - hồng, thắt nơ, được điều khiển bởi những bạn trẻ 

khuyết tật và không khuyết tật. Hội quán Đời Rất Đẹp (91/8E Hòa Hưng, quận 10, TPHCM) được biết đến như một điạ chỉ thân quen, 

nơi giao lưu sinh hoạt của người khuyết tật và cả người không khuyết tật.   

 

 

 

 

 

 

 

Đội xe sẵn sàng cho buổi đón dâu 

Độc đáo đám cưới  rước dâu toàn bằng xe 3  bánh   
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Cô dâu Thảo Phương hạnh phúc rạng ngời bên chú rễ Đình Trí Tiệc cưới giản dị cũng được tổ chức tại Hội quán Đời Rất Đẹp 
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Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã tổ chức buổi 

“Tập huấn kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật” vào 12-10-

2013 dành cho 50 bạn TNV đến từ câu lạc bộ Sài Gòn Hot 

Pot và sinh viên ngành Marketing, trường Đại học Kinh Tế 

Tp. Hồ Chí Minh. Chương trình do dự án Sống độc lập 

thực hiện dưới sự tài trợ của Nippon Foundation và Hiệp 

hội Chăm sóc Con người Nhật Bản (Human Care 

Association). 

Dịp này, TNV được chia sẻ những thông tin về chương trình 

Sống Độc Lập như: mục tiêu, triết lý, hoạt động, đối tượng của 

chương trình Sống Độc Lập. Trải nghiệm những khó khăn của 

người khuyết tật vận động, cùng thảo luận về khó khăn và 

những điều có thể làm để hỗ trợ NKT ở các dạng tật, thực 

hành các kỹ năng như tháo lắp xe lăn, di chuyển xe lăn lên 

xuống dốc hay bậc tam cấp, di chuyển NKT từ xe lăn sang vị 

trí khác,...  

 

Nhằm giúp người khuyết tật có cơ hội chia sẻ và lắng nghe những trải 
nghiệm với các bạn đồng cảnh, ngày 20/10/2013, dự án Sống Độc Lập thuộc 
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD đã tổ chức “Tham vấn đồng cảnh” 
cho 17 anh chị đang sinh sống trên các quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh, 

đây là hoạt động khá quen thuộc do dự án thực hiện hàng tháng.  

Xuyên suốt chương trình là các phiên tham vấn được tiến hành theo nhiều chủ đề 

khác nhau cùng với sự tương tác giữa các bạn đồng cảnh. Sự tương tác này đòi 

hỏi tham vấn viên khơi gợi khả năng của khách hàng, vì khách hàng là người có 

đầy đủ sức mạnh để nhận ra tiềm năng cũng như là người tự chịu trách nhiệm cách 

thức giải quyết vấn đề của bản thân.  

Khép lại chương trình là phần lượng giá, các thành viên “nồng cốt” đã chỉ rõ điểm 

mạnh, điểm yếu của từng người…Tất cả đều mong muốn chương trình tham vấn 

đồng cảnh ngày càng tốt hơn và lan rộng với các bạn đồng cảnh khác.  

Bạn trẻ trải nghiệm khó khăn của NKT và được hướng dẫn cách hỗ trợ phù hợp 

Tiếp tục các khóa tập huấn Kỹ năng hỗ t rợ người  khuyết  tật    
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Sự tương tác giữa người  đồng cảnh  
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Sâu lắng và thắm thiết những tình cảm chứa chan dành cho những người cha, người mẹ là không khí chung của đêm nhạc 

“Trăng khuya” vừa diễn ra tối ngày 19/10 tại Hội quán Đời Rất Đẹp đáp ứng yêu cầu thư của hơn 80 anh chị khuyết tật gửi về. 

Gửi người tôi yêu với chủ đề “Trăng khuya” lần này chính là chiếc 

cầu để những người con khuyết tật được thể hiện sự biết ơn với 

đấng sinh thành, nhưng cũng là dịp để xã hội có một cách nhìn 

khác về người khuyết tật và mang đến thông điệp: chỉ có tình yêu 

thương vô bờ bến thôi vẫn chưa đủ, cần thêm sự thấu hiểu và tin 

tưởng vào khả năng của đứa con khiếm khuyết của mình. Có như 

vậy mới có thể tạo thêm điều kiện và cơ hội để đứa con ấy có cuộc 

sống trọn vẹn. Bởi, không phải người khuyết tật nào cũng may 

mắn nhận được sự yêu thương, tin tưởng, khích lệ của gia đình để 

vượt qua khó khăn, vững tin bước vào đời như trường hợp của 

Chung Tú, bao nhiêu năm con đến trường là bấy nhiêu năm lưng 

mẹ thay đôi chân con đi tìm con chữ. Có người “luôn chịu cảnh 

nhốt mình trong nhà, hàng xóm ai thân thiết lắm mới biết đến sự 

tồn tại của mình, mới biết mình là người con thứ 3. Đến 20 tuổi đời 

mà trong người không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, ngay cả giấy 

chứng minh nhân dân cũng không, cứ tưởng mình đang sống 

ngoài vòng pháp luật” như chia sẻ của bạn Lê Thị B, cô gái khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ bị cha mẹ giao cho bà ngoại nuôi dưỡng.  Có 

người thèm được nghe tiếng gọi thân thương “con ơi” thay vì tiếng “mày” từ bà nội mà mãi mười mấy năm sau mới một lần được gọi. 

Và còn nhiều, nhiều lắm những chia sẻ cho thấy người khuyết tật gặp nhiều rào cản ngay trong chính gia đình mình. Quá yêu thương 

đến độ chở che, bảo bọc hay ruồng bỏ vì lời ra tiếng vào đều vô tình tạo nên chướng ngại, biến những đứa con khuyết tật trở thành 

“tàn tật”.  

Ca sĩ Phương Dung ngọt ngào với “Gặp mẹ trong mơ” và những tâm sự chân tình lấy nước mắt người xem 

Xúc động những t ình cảm dạt  dào của "Gửi  Người Tôi  Yêu"  
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Sáng chủ nhật 27/10/201, tại công viên Lê Thị Riêng, Q.10, hơn 

30 tham dự viên gồm anh chị khuyết tật, người hỗ trợ cá nhân, 

tình nguyện viên đã tập trung khá đông để chuẩn bị cho 

chuyến đi “Về thăm Đất Thép”. Mục đích của chuyến đi là 

nâng cao nhận thức cho người khuyết tật và cộng đồng hiểu 

hơn về nhu cầu được tiếp cận đối với các công trình công 

cộng, khu vui chơi giải trí…  

Điểm đến thứ nhất của đoàn là Thư viện mini Cô Ba – thư viện cá 
nhân đầu tiên do bạn Huỳnh Thanh Thảo một người bị bệnh 
xương thủy tinh sáng lập vào tháng 3 năm 2009. Thư viện mới 
được xây lại nên không gian rộng và khá thoáng mát với gần 3.000 
đầu sách, báo các loại.  

Điểm đến kế tiếp - Khu Du Lịch Sinh Thái Củ Chi có diện tích khá 

rộng (cách thư viện mini Cô Ba khoảng 45 phút). Đường đi khó 

khăn đối với các bạn khuyết tật (vì đường lát toàn đá sỏi, gập 

ghềnh…) nhưng điều đó không làm các bạn vơi đi niềm vui thích 

mà những bước chân khập khiểng ấy vẫn cứ háo hức giữa đoạn 

đường rát bỏng vì nắng bởi ai cũng đang hướng đến mục tiêu: 

xuất hiện càng nhiều ở nơi công cộng, những nơi chưa tiếp cận để lên tiếng nói, góp phần thúc đẩy một môi trường tiếp cận dành cho 

tất cả mọi người, không riêng gì người khuyết tật. 

Một ngày trải nghiệm, vui chơi ở khu vực ngoại thành đã khép lại trong tiếng cười giòn tan. Tuy mệt và vất vả đối với những người 

khuyết tật nhưng cứ mỗi lần được trải nghiệm là thêm một lần bản thân họ hiểu hơn về giá trị của chính mình, hiểu hơn việc để có 

được những công trình tiếp cận trước đây họ đã đi qua cần lắm sự quan tâm của nhà nước, cộng đồng qua các chính sách, luật và sự 

dám lên tiếng nói của người khuyết tật. 

  

Giá như những bậc thềm cao như thế này được thay bằng những con dốc thoải, 

người hỗ trợ cá nhân và tình nguyện viên sẽ không vất vả, NKT cũng hòa nhập dễ 

dàng hơn 

Tham quan thư viện và t ìm hiểu văn hoá các dân tộc thiểu số tại  

Củ Chi   
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Đó là mục tiêu của UBND TP tại Kế hoạch số 161 về việc thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật TP Hà Nội giai đoạn 2013 - 
2020. 
 
TP phấn đấu đến năm 2020, có 100% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 100% trẻ khuyết 
tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 100% trẻ em và người khuyết tật có nhu cầu được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi 
chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp; 100% người khuyết tật trong độ tuổi lao động được học nghề và tạo việc làm phù 
hợp; 80% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật… 
 
Trọng Nghĩa  
Nguồn: kinhte   

Tích cực t rợ giúp người  khuyết  tật  t iếp cận các dịch vụ y tế   

http://www.drdvietnam.org/vi/drd-song-doc-lap/tin-hoat-dong/14688-tham-quan-thu-vien-va-tim-hieu-van-hoa-cac-dan-toc-thieu-so-tai-cu-chi.html
http://www.drdvietnam.org/vi/drd-song-doc-lap/tin-hoat-dong/14688-tham-quan-thu-vien-va-tim-hieu-van-hoa-cac-dan-toc-thieu-so-tai-cu-chi.html
http://www.ktdt.vn/xa-hoi/doi-song/2013/10/810206f0/tich-cuc-tro-giup-nguoi-khuyet-tat-tiep-can-cac-dich-vu-y-te/


Sáng ngày 30/10/2013 Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) hân hạnh đón tiếp đoàn KOICA đến thăm lần thứ 2.  

Trong đoàn làm việc lần này, ngoài ông Kang, DaeGu - Quản lý 

Chương trình Tình nguyện viên kiêm Quản lý văn phòng KOICA 

Tp. HCM và Cô Đào Thị Huyền Trang – Điều phối viên chương 

trình tình nguyện viên của KOICA còn có Bà Kim, Hyekyung – 

Giáo sư trường Đại học Ewha, hiện là tư vấn cho các tổ chức 

NGO của KOICA, với 15 năm kinh nghiệm công tác với các NGOs 

tại Hàn Quốc. Bà Kim mong muốn lắng nghe những khó khăn 

cũng như muốn tìm hiểu sự phối hợp giữa hai nước trong thời 

gian qua thông qua dự án “Hỗ trợ di chuyển” tại Trung tâm DRD.  

Cuộc gặp ngắn trong vòng 2 tiếng cũng là dịp để DRD trình bày 

những nguyện vọng cũng như đề xuất liên quan tới dự án “Hỗ trợ 

di chuyển” trong thời gian tới. DRD mong muốn được KOICA cùng 

hỗ trợ và đồng hành với các công tác vì người khuyết tật tại Việt 

Nam.  

Sau cuộc gặp, chị Hoàng Yến – Giám đốc trung tâm cũng tặng bà Kim tập sách ảnh “Họ đã sống như thế” của nhiếp ảnh gia Nguyễn 

Á, tập sách là những câu chuyện đời thường của những người khuyết tật đang sống tại nhiều vùng khác nhau của Việt Nam.    

Trung tâm Khuyết  tật  và  Phát  t r iển đón t iếp đoàn KOICA lần 2   

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

Số ra ngày 31 tháng 10 năm 2013 Số III 

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG Số 3 Tháng 10/2013 

Nhằm chung tay ủng hộ đồng bào Miền trung vượt qua cơn bão lũ,  tối 25/10 tại Hội quán  Đời Rất Đẹp đã diễn ra đêm 

nhạc “Cũng sẽ chìm trôi”  với sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ và khách mời.  

Trong không gian nhỏ, ấm cúng  của Hội quán hơn 90 khán  giả cùng hòa mình vào những ca khúc nhạc Trịnh trữ tình qua sự 

trình bày của  các ca sỹ: Thanh Hằng, Thanh Hà, Thủy Tiên, Phương Dung, Tuyết Trinh, Nhóm hát Nói Vòng Tay Lớn, Nhóm hát 

Đời Rất Đẹp…..  

Chương trình khép lại thành công tốt đẹp, với số tiền 15.900.000 đồng  và quần áo quyên góp được trong chương trình sẽ được 

Hội quán Đời Rất Đẹp  chuyển đến tận tay các anh chị em khuyết tật tại Quảng Bình. Mong anh chị em có thể vượt qua giai đoạn 

khó khăn này.  

 

Hội  quán Đời  Rất  Đẹp hướng đến đồng bào miền Trung ruột  th ị t  

http://www.drdvietnam.org/vi/tin-hoat-dong/132-drd-tin-hoat-dong/14667-trung-tam-khuyet-tat-va-phat-trien-don-tiep-doan-koica-lan-2.html

