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LỜI NÓI ĐẦU 
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 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. 

Ban biên tập 

Bản tin nội bộ  Tháng 3/2014 



Gieo niềm vui từ hoa của trái tim 
Trong những ngày rộn ràng chào đón Quốc tế phụ nữ 8-3, thay vì chọn 

đi chơi với bạn bè, xúng xính dạo phố như phần lớn các bạn trẻ, một số 

bạn khuyết tật lại chọn cho mình một cách “chơi” khác: Bán hoa gây 

quỹ. Đó là những thành viên của Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật, nhóm 

thanh niên khuyết tật Đột Phá và các tình nguyện viên. 

Để chuẩn bị cho đợt bán hoa lần này, vào ngày 16-2, các bạn đã có một ngày 

được chia sẻ kỹ năng gói hoa, để biết những quy tắc cơ bản về cắm hoa, và 

bó những bó hoa, giỏ hoa đơn giản nhất thường được khách hàng lựa chọn. 

Vài ngày trước ngày lễ, các bạn đã bắt đầu tất bật với việc mua hoa, cắm hoa 

và quảng cáo về hoa trên Facebook, bạn bè, gia đình… Những đơn đặt hàng 

ủng hộ đưa đến, được các bạn khéo léo, chăm chút và tỉ mẩn gói thật đẹp, 

giao tận nơi.  

Đến ngày lễ, các bạn trong nhóm Đột Phá và nhiều tình nguyện viên đã chia 

ra hai địa điểm: đối diện Thành đoàn Thành phố và góc vòng xoay Nhà thờ 

Đức Bà để bán hàng.  

Những bó hoa cuối cùng đã được các bạn dành để tặng cho những cô lao 

công, bán hàng rong tại công viên 30-4, tạo niềm vui nho nhỏ cho họ. Kết 

thúc một đợt bán hoa tuy mệt nhưng thật sự rất vui và nhiều trải nghiệm. 

Đây là lần bán hoa thứ hai của nhóm Đột Phá, sau đợt bán nhân ngày 20-10-

2013 để gây quỹ thực hiện đêm Noel dành cho trẻ khuyết tật được diễn ra ấm 

áp từ. Tất cả số tiền thu được trong những đợt bán hoa gây quỹ như thế này 

sẽ được dùng để tổ chức các chương trình từ thiện hoặc các hoạt động xã 

hội ý nghĩa. 

Thanh Hoa 

Trao tặng 30 xe lăn 
và 3 máy vi tính cho 
người khuyết tật 
Phương tiện để đi lại, học tập, mưu 

sinh và tham gia các hoạt động xã hội 

là một trong những yếu tố rất cần thiết 

để NKT chủ động hơn trong quá trình 

hội nhập cộng đồng, không còn là 

gánh nặng cho gia đình và xã hội.  

Thấu hiểu điều đó, sáng 11/03/2014, 

được sự tài trợ của Ngân Hàng HSBC và 

tổ chức Kids First Enterprise, Trung tâm 

DRD đã tổ chức trao tặng 30 xe lăn cho 

người khuyết tật đang sinh sống và học 

tập tại Tp. HCM và một số tỉnh lân cận.  

Nhân dịp này, DRD cũng trao tặng 3 máy 

tính xách tay do Công ty Diageo hỗ trợ 

nhằm giúp thanh niên khuyết tật có thêm 

điều kiện thuận lợi để học tập và làm 

việc. 

Thương Thương 

Đại diện nhà tài trợ HSBC trao tặng xe lăn 

Công tác chuẩn bị của các thành viên  



DRD chia sẻ vấn 

đề khuyết tật với 

Giảng viên ĐH 

Hoa Sen  

Sáng ngày 12/3/2014, 

Trung tâm DRD phối 

hợp Trường Đại học 

Hoa Sen Tp. HCM tổ 

chức chương trình chia 

sẻ các vấn đề về khuyết 

tật cho gần 20 giảng 

viên, sinh viên tại 

trường. Đây cũng là 

một trong những hoạt 

động mà DRD chú trọng 

trong năm 2014 nhằm 

góp phần thực hiện 

mục tiêu xây dung Một 

thế giới cho tất cả. 

Tại chương trình, bà Lưu 

Thị Ánh Loan, Phó giám 

đốc DRD đã mang đến 

cho các giảng viên những 

khía cạnh mới trong việc 

nhận thức vấn đề về 

người khuyết tật (NKT). 

Nhiều rảo cản đến từ gia 

đình, thái độ và cách nhìn 

nhận của xã hội, môi 

trường tiếp cận không 

thuận lợi và rào cản từ 

trong chính bản thân NKT 

đang là các yếu tố kiềm 

hãm sự hòa nhập của họ. 

Ông Nguyễn Lưu Bảo 

Đoan  - Phụ trách bộ môn 

Phát triển bình đẳng và 

phục vụ cộng đồng chia 

sẻ: “Việc hiểu rõ hơn về 

các mô hình hỗ trợ NKT 

và công tác xã hội với 

NKT tạo thuận lợi cho 

chúng tôi triển khai môn 

học mới cho sinh viên. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục phối 

hợp cùng DRD tổ chức 

chương trình các chương 

trình tương tự.” 

Thương Thương 

Thanh niên hào hứng với cách dẫn dắt dí dỏm của ông Duơng Thành Truyền 

Thanh niên khuyết tật với kỹ năng nói 
chuyện thuyết phục 
Sáng ngày 15-3, tại Hội quán Đời Rất Đẹp, hơn 30 thanh niên thuộc 

dự án Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật đã tham gia  

buổi tập huấn Kỹ năng nói chuyện thuyết phục do ông Dương Thành 

Truyền, Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Trẻ, cựu phó tổng biên tập báo 

Tuổi Trẻ dẫn dắt. 

Nói chuyện thuyết phục luôn là một kỹ năng thật sự cần thiết đối với bất 

kỳ ai và có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là các bạn 

chuẩn bị bước vào các đợt phỏng vấn tuyển dụng, thực tập, làm việc với 

các cá nhân, tổ chức... Tập huấn viên với kinh nghiệm nhiều năm của 

mình cùng lối chia sẻ hài hước, dí dỏm, đã đưa người học qua nhiều bài 

học và bài tập ngay trong buổi tập huấn mà vẫn khiến học viên hoàn toàn 

bị cuốn vào nội dung tập huấn và hào hứng thực hành cũng như góp ý 

lẫn nhau.  

Bạn Nguyễn Trung Hậu chia sẻ: “Trước khi đến đây, tôi nghĩ mình đã tự 

tin vào khả năng nói chuyện trước công chúng của mình rồi. Nhưng sau 

khi tham gia thì tôi nghĩ mình còn rất nhiều điều cần học. Tôi sẽ áp dụng 

những gì đã học được vào cuộc sống, tôi sẽ tiếp tục tham gia vào những 

buổi tập huấn vui vẻ và bổ ích như thế này tại DRD.”  

Thanh Hoa - Hồng Ân 



Những cuộc đời đáng sống 
Là tựa đề của bộ phim do hai đạo diễn  Eric Neudel và Alison 
Gilkey thực hiện vừa được trình chiếu tại Trung tâm Khuyết tật và 
Phát triển (DRD) vào ngày 12/3/2014 dưới sự hỗ trợ của Lãnh sự 
quán (LSQ) Mỹ tại TPHCM. Chương trình thu hút hơn 50 người 
khuyết tật (NKT), sinh viên, phóng viên báo chí, truyền hình,… Đây là 
hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện giao lưu văn hoá Việt- Mỹ do 
LSQ triển khai. Bộ phim kể về những mốc quan trọng của cuộc đấu 
tranh vận động cho quyền bình đẳng của người khuyết tật tại Mỹ. 

Bà Alison Gilkey đã khiến mọi người xúc động khi chia sẻ rằng thái độ 
của những người xung quanh cũng ảnh hưởng rất lớn đến NKT: “Là mẹ 
của hai đứa con trai khuyết tật, tôi nghĩ mình nên quan tâm nhiều hơn và 
hành động để vận động biện hộ cho cộng đồng NKT. Con trai đầu của tôi 
sắp tốt nghiệp truờng Đại học dành cho nguời tự kỷ, và tôi sẽ tiếp tục 
đồng hành, giúp con mình hòa nhập xã hội và tìm kiếm việc làm phù 
hợp”.  

Thạc sĩ Lưu Thị Ánh Loan (P.GĐ DRD) cũng đã cung cấp thêm cho khán 
giả những thông tin về quá trình ra đời Luật người khuyết tật tại Việt Nam 
vào ngày 1-1-2011 và việc thực hiện bộ luật này. Bà cũng chia sẻ thêm 
“DRD và các thành viên đang nổ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, 
khuyến khích và tạo điều kiện để NKT tham gia vào tất cả các hoạt động 
giống như những thành viên khác. Khi cộng đồng có cái nhìn đúng về 
năng lực và giá trị của NKT thì họ sẽ dễ dàng tạo cơ hội bình đẳng để 
NKT  tham gia vào các hoạt động xã hội”. 

Thanh Tùng 

Doanh nghiệp người khuyết tật 
Tp. HCM với chiến lược đổi mới 
sản phẩm 

 

Sáng 22/3/2014 tại Hội quán Đời Rất Đẹp, 

CLB Doanh nghiệp NKT TP.HCM sinh hoạt  

chủ đề “Thay đổi, sáng tạo mẫu mã sản 

phẩm mới và chăm sóc khách hàng”. Buổi 

sinh hoạt diễn ra với sự tham gia chia sẻ 

của Th.S Võ Hiệp Hiếu – Giảng viên 

trường Đại học Ngân Hàng, ông Ted 

Nguyễn – Giám đốc công ty mực in Opal 

và nghệ sĩ Phi Long (Sàn Art), là những 

người có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm 

trong công tác kinh doanh và sáng tạo 

cùng 25 thành viên đến từ 11 doanh 

nghiệp NKT.  

Buổi sinh hoạt đã mang đến nhiều chia sẻ 

thực tế về ứng dụng sáng tạo trong sản xuất, 

kinh doanh và các kỹ năng chăm sóc khách 

hàng cơ bản. 

Dịp này CLB DN NKT đã thiết lập hình thức 

tư vấn trực tiếp “1 kèm 1” hàng tháng giữa 

các chuyên gia trên với các doanh nghiệp 

NKT, bắt đầu từ tháng 4/2014. Hoạt động này 

hứa hẹn tạo ra nhiều bài học thực tế và sự 

thay đổi tích cực đối với các DN NKT. 

Chương trình được tài trợ bởi Quỹ Irish Aid.  

 

Quyên Nguyễn 

Hai đạo diễn chụp hình lưu niệm cùng khán giả xem phim tại DRD 



Công tác xã hội và 

hoạt động từ thiện 

Đó là chủ đề sinh hoạt  

do dự án Sống độc lập 

thuộc Trung tâm Khuyết 

tật và phát triển DRD 

dưới sự tài trợ của quỹ 

Nippon Foundation và 

Hiệp hội Chăm sóc Con 

người Nhật Bản (Human 

Care Association) thực 

hiện vào sáng 16/3/2014.  

Hơn 25 tham dự viên 

nhận biết hoạt động từ 

thiện chủ yếu xuất phát 

từ lý do cá nhân muốn 

làm điều tốt để giúp đỡ 

người khác. Các hình 

thức của hoạt động từ 

thiện thường là tặng quà 

(nhu yếu phẩm, quần áo, 

bánh kẹo…) hoặc xây 

nhà, xây cầu... Tuy nhiên 

thời gian thực hiện ngắn 

và nhằm giải quyết 

những trường hợp khẩn 

cấp như thiên tai, lũ lụt...   

NKT vẫn cần đến công 

tác xã hội, một ngành 

khoa học có phương 

pháp nhằm giúp cá nhân 

hay cộng đồng tự giải 

quyết những vấn đề của 

họ. Theo đó, Công tác xã 

hội quan tâm đến nhiều 

đối tượng khác nhau 

như: người khuyết tật, 

người cao tuổi, người 

nghèo, bệnh nhân, người 

lao động, học sinh, tội 

phạm…   

Những sinh hoạt chủ đề 

tương tự thế này góp 

phần giúp NKT có thêm 

kiến thức và cách nhìn 

mới trong phong trào 

NKT. 

Kim Phụng 

Tiết mục flashmob của thanh niên 

“Một thế giới cho tất cả” tiếp tục hành 
trình qua các trường đại học 
Chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Ngày người 

khuyết tật Việt Nam 18/4, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) phối 

hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP.HCM tổ 

chức đêm giao lưu "MỘT THẾ GIỚI CHO TẤT CẢ" vào tối 25/3 số 97 Man 

Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9.  

Không khí vui tươi, sôi nổi đã thu hút sự tham gia của gần 200 sinh viên. Họ 

được lắng nghe các câu chuyện xoay những khó khăn của NKT từ chính 

những người trong cuộc. Từ đó hiểu hơn về những rào cản mà NKT phải 

vượt qua trong cuộc sống.  Đồng thời, sinh viên cũng được dịp chia sẻ những 

sang kiến trong việc tạo điều kiện thích hợp cho sinh viên khuyết tật tại 

trường.   

Dịp này Trung tâm đào tạo chuyên gia mạng New Star cũng trao tặng 10 suất 

học bổng tham dự các khóa học lập trình và công nghệ thông tin tại 2 cơ sở 

của trung tâm cho 10 bạn thanh niên khuyết tật sinh hoạt tại DRD. 

Một thế giới cho tất cả sẽ còn tiếp tục đi qua nhiều trường đại học trên địa 

bàn thành phố vào thời gian tới.  

Hồng Ân 

http://www.drdvietnam.org/vi/drd-song-doc-lap/tin-hoat-dong/15220-chuyen-de-cong-tac-xa-hoi-va-hoat-dong-tu-thien.html
http://www.drdvietnam.org/vi/drd-song-doc-lap/tin-hoat-dong/15220-chuyen-de-cong-tac-xa-hoi-va-hoat-dong-tu-thien.html


Ba ngày sống 

độc lập cùng 

miền biển 

Vào những ngày đầu tiên của 

tháng Ba, khi thời tiết Sài Gòn 

dần chuyển sang oi bức, nóng 

nực và ngột ngạt, hơn 30 

người (bao gồm người khuyết 

tật và P.A- người hỗ trợ cá 

nhân) đã được tham gia vào 

chuyến đi dã ngoại đến vùng 

biển Mũi Né xinh đẹp và mát 

lành.  Đây là chương trình do 

dự án Sống độc lập thuộc 

Trung tâm khuyết tật và phát 

triển DRD tổ chức, dưới sự tài 

trợ của Nippon Foundation và 

Hiệp hội Chăm sóc Con người 

Nhật Bản (Human Care Asso-

ciation). 

Chuyến đi nhằm mục đích 

nâng cao nhận thức cho cộng 

đồng để mọi người hiểu hơn 

về nhu cầu được tiếp cận các 

công trình công cộng, khu vui 

chơi giải trí của NKT.  

Đúng 6h30 sáng ngày 1/3, cả 

đoàn đã có mặt đầy đủ tại Ga 

Sài Gòn để bắt đầu khởi 

hành. Nhưng phương tiện cho 

chuyến dã ngoại lần này 

không phải là buýt 104 quen 

thuộc, cũng không phải là tàu 

lửa, mà là chiếc xe 45 chỗ 

ngồi của hãng du lịch VYC 

Travel. Đây cũng chính là một 

trải nghiệm vô cùng mới mẻ 

và thú vị không chỉ với đoàn 

Sống độc lập mà còn đối với 

cả 5 thành viên của công ty du 

lịch này bởi theo như chia sẻ 

của họ thì đây là lần đầu tiên 

đoàn phụ trách chuyến đi cho 

nhiều NKT đến vậy.  

Một số hình ảnh của chuyến đi 

Gần 10 chiếc xe lăn mang theo, được PA và phụ xe xếp gọn gàng vào thùng xe, để 

tiện cho việc hỗ trợ di chuyển cho các anh chị khuyết tật nặng. Chuyến đi này không 

làm mất sức của tình nguyện viên phụ trách quản trò cho cả đoàn chơi trò chơi trên 

xe, bởi anh hướng dẫn viên du lịch- với chất giọng lúc trầm ấm lúc hóm hỉnh cùng 

những kiến thức thú vị về lịch sử dẫn đến tên gọi của nhiều vùng miền của đất nước 

và câu chuyện về những mối tình của thi sĩ Hàn Mặc Tử đã thu hút được sự chú ý 

của tất cả mọi người. Hầu như không ai thấy mệt mỏi trên suốt chặng đường dài 

220km từ TP HCM đến Mũi Né. 

Thời gian 2 ngày 1 đêm tại Mũi Né, Phan Thiết, mọi người đã có được khoảng thời 

gian ngập tràn tiếng cười và nhiều trải nghiệm.  

Trên đường về, mọi người lại ghé thăm trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ đã tham gia 

giảng dạy trước đây. Đoàn còn được đến giao lưu với những người khuyết tật đang 

làm việc tại xưởng tranh cát Phi Long, xây dựng mối quan hệ và giới thiệu mô hình 

Sống độc lập mà DRD đang thực hiện. Mọi người cùng nhau chia sẻ những câu 

chuyện, quá trình thành lập cơ sở tranh cát này và cách làm sản phẩm tranh cát nổi 

tiếng này.  

Đến 19h30 ngày 3/3, cả đoàn đã có mặt tại thành phố mang tên Bác, kết thúc chuyến 

hành trình đầy thú vị và nhiều niềm vui.  

Chuyến đi đã đáp ứng yêu cầu ban đầu mọi người đưa ra là “yêu thương – an toàn – 

tôn trọng”. Như đã hẹn trước, Sống độc tập luôn hứa hẹn những chuyến đi, và những 

chuyến đi ngày càng nhiều trải nghiệm hơn, để luôn được mọi thành viên mong 

ngóng và chờ đợi! 

Thanh Hoa 

 



Liên hệ 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm khuyết tật và phát triển 

91/8E Hòa Hưng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM 

Điện thoại: 08 3868 4858  -  08 3868 3149 

Fax: 08 3979 8815 

Email: info@drdvietnam.com 

Website: www.drdvietnam.org 


