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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 6/2014 



DRD đẩy mạnh hoạt động khảo 
sát tính tiếp cận tại các công 
trình công cộng, trường học 
 

Từ 26-27/6/2014, nhận lời đề nghị từ Ban lãnh đạo trường Đại học Hoa 
Sen, Trung tâm khuyết tật và Phát triển đã thực hiện khảo sát điều kiện 
tiếp cận tại 4 cơ sở: Nguyễn Văn Tráng – Quận 1, Cao Thắng – Quận 3, 
khuôn viên công viên Phần mềm Quang Trung – Quận 12, và Tản Viên – 
Quận Tân Bình. 

Mục đích của hoạt động này nhằm góp phần giúp lãnh đạo nhà trường hiểu 
thêm những khó khăn từ các công trình chưa tiếp cận cản trở sự hòa nhập 
của sinh viên khuyết tật trong môi trường học đường, đồng thời đưa ra các tư 
vấn chỉnh sửa phù hợp. 

Căn cứ vào các thông số kỹ thuật của Bộ quy chuẩn xây dựng các công trình 
tiếp cận cho NKT 2009, nhóm thực hiện đã tiến hành đo đạc, đối chiếu các 
hạng mục thông dụng nhất như lối vào, thang bộ, thang máy, bàn tiếp tân, 
nhà vệ sinh…để đưa ra các báo cáo sát thực tế và đề xuất chỉnh sửa phù 
hợp với điều kiện và kế hoạch của trường. 

Với mong muốn cùng cộng đồng tạo dựng một môi trường tiếp cận cho tất cả 

(không chỉ riêng NKT), đến nay DRD đã phối hợp thực hiện khảo sát 5 trường 

đại học và 2 trung tâm Anh ngữ cùng một số công trình công cộng khác trên 

địa bàn Tp. HCM. Trong thời gian tới, DRD sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 

này để có cơ sở đưa ra những kiến nghị kịp thời và thực tế.  

CTV 

Tiếp cận xã có 200 
người khuyết tật tại 
huyện Hóc Môn 
 

Ngày 25/06/2014 vừa qua, đại diện Trung 

tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã có 

buổi làm việc với Ông Lê Văn Phi - Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Xuân 

Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Chị Nguyễn 

Thị Diệu phụ trách các hoạt động liên 

quan Bình đẳng giới và Trẻ em, và anh 

Nguyễn Thành Vinh Chuyên trách đoàn 

viên thanh niên. Mục đích của buổi làm 

việc nhằm phối hợp với Ủy ban để thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết 

tật tự tin sống độc lập tại gia đình và 

cộng đồng.  

Sau khi xem đoạn phim ngắn giới thiệu các 

hoạt động DRD, Ông Phi bày tỏ: “Hầu như 

200 người khuyết tật với các dạng tật khác 

nhau đang sinh sống tại địa phương rất ít 

cơ hội tham gia các hoạt động xã hội như 

tập huấn kỹ năng, hội thảo chuyên đề, giao 

lưu chia sẻ v.v… Chúng tôi hoàn toàn ủng 

hộ và phối hợp với DRD thực hiện các 

chương trình tạo sân chơi cho anh chị 

khuyết tật.”  

Trong thời gian sắp tới, DRD sẽ làm việc 

với người khuyết tật tại xã nhằm khảo sát, 

lấy ý kiến trực tiếp, và dựa vào đó thiết kế 

chương trình phù hợp, sát thực với nhu 

cầu của người khuyết tật. Hy vọng, DRD sẽ 

đem luồng sinh khí mới cho người khuyết 

tật có thêm cơ hội hòa nhập xã hội.  

CTV 

Đại diện DRD có buổi làm việc với cán bộ xã 

Hoạt động khảo sát đang được một số trường đại học hưởng ứng 



Thiết lập kênh 

phân phối sản 

phẩm  

Đây là nội dung sinh hoạt 

của Câu lạc bộ doanh 

nghiệp ngừoi khuyết tật 

tại Tp. HCM vừa diễn ra 

vào sáng 21/6/2014. Khách 

mời là ông Võ Hiệp Hiếu – 

Giảng viên trường Đại học 

Ngân hàng. Chương trình 

do quỹ Irish Aids tài trợ.  

Nội dung của buổi chia sẻ 

đã giúp các anh chị trong 

CLB nắm bắt được những 

cách thức để chọn lựa kênh 

bán hàng phù hợp cũng như 

những kênh phân phối sản 

phẩm cho từng doanh 

nghiệp, ngoài ra còn giúp 

các anh chị hiểu rõ hơn 

những ưu và nhược điểm 

của các kênh phân phối để 

từ đó biết cách lựa chọn 

phương pháp tối ưu cho cơ 

sở sản xuất của mình, góp 

phần cho quá trình kinh  

doanh của doanh nghiệp đạt 

hiệu quả hơn. 

Buổi chia sẻ còn là cơ hội 

để các anh chị được giải 

đáp những thắc mắc có liên 

quan và lắng nghe những 

chia sẻ hữu ích từ chính các 

thành viên, từ đó biết cách 

vận dụng, kết hợp những 

kiến thức đã học, giúp cho 

cơ sở sản xuất của mình 

phát triển và mở rộng hơn 

nữa.  

Tú Quyên 

Người khuyết tật trải nghiệm các phiên phỏng vấn thử 

Câu lạc bộ tìm việc kỳ 35: Kỹ năng trả lời 
phỏng vấn 
 

Buổi sinh hoạt CLB Tìm việc lần thứ 35 tại Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) sáng ngày 29 tháng 6 năm 2014 với chủ đề “Kỹ năng phỏng 

vấn” đã thu hút được sự quan tâm của hơn 30 bạn khuyết tật cùng các bạn 

Cộng tác viên và những bạn không khuyết tật khác tham gia. Buổi sinh hoạt 

được sự tài trợ của Arish Aid.  

Tham gia chia sẻ chủ đề này, khách mời - chị Bàng Kim Ngân - nhân viên Tập 

đoàn Unilever với vốn kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình làm việc liên quan 

đến khâu phỏng vấn và tuyển chọn nhân viên, những chia sẻ cụ thể, chi tiết của 

chị liên quan đến cách thức chuẩn bị và tham gia một cuộc phỏng vấn tìm việc, 

những điểm cần lưu ý trước và trong một cuộc phỏng vấn… những chia sẻ phần 

nào đó giúp các bạn hình dung và cơ bản có thể chuẩn bị hoàn tất cho mình 

trước khi tham gia buổi phỏng vấn.Theo chia sẻ của chị Ngân, để hòan thành tôt 

một cuộc phỏng vấn không đơn giản chỉ chuẩn bị một bản CV tìm việc hoàn hảo 

mà cần có thêm những yếu tố khác nữa như: Sự tự tin; sự nhạy bén trong việc 

trả lời các câu hỏi, giải quyết các tình huống; sự thành thật và nhiệt huyết bên 

trong con người bạn… 

Đặc biệt hơn nữa, buổi sinh hoạt lần này là cơ hội để chính các bạn khuyết tật 

được tham trực tiếp vào cuộc phỏng vấn, có cơ hội được trải nghiệm một môi 

trường phỏng vấn thực sự, và nhận được những ý kiến đóng góp từ chính những 

anh chị tham dự viên có kinh nghiệm cũng như những đóng góp thực tế của 

khách mời… 

Trong thời gian tới, nhóm dự án cũng mong muốn nhận được những sự đóng 

góp của các bạn Cộng tác viên cũng như các bạn khuyết tật để có thể tiếp tục 

duy trì và tổ chức hoạt động của CLB trong thời gian sắp tới.   

 

CTV 



Ứng dụng chức năng tối ưu của 
công cụ trình chiếu 
  

Với mục tiêu nâng cao năng lực nhóm người đồng hành cùng thanh 
niên khuyết tật, sáng ngày 22/06/2014 dự án “Nâng cao năng lực cho 
thanh niên khuyết tật” đã có buổi chia sẻ về cách sử dụng power point 
2007.  

Power point không mới lạ với những ai thường xuyên sử dụng máy tính để 
làm việc, học tập. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết về các tính năng của 
power point 2007 (chỉnh sửa, cắt hình ảnh, chèn âm thanh...). Chính vì vậy, 
buổi chia sẻ đã củng cố thêm các kiến thức đối với các anh chị đồng hành 
trong việc sử dụng công cụ trình chiếu hiệu quả này. 

Chị Xuân Huy chia sẻ: “Đồng hành cùng một số bạn khuyết tật thấy các bạn 
không có nhiều kiến thức về làm power point; các anh/chị đồng hành cũng có 
nhu cầu được hướng dẫn lại cách làm, trình chiếu sile… Làm power point 
không khó, ngược lại rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm 
những sile có hình ảnh đẹp, bắt mắt, nội dung dễ hiểu; chèn âm thanh, hình 
ảnh phù hợp để minh họa vào bài sinh động có hiệu quả khi truyền thông”. 

Xen kẽ buổi họp là họat động chia sẻ của người đồng hành về các thanh 
niên. Các anh/chị cho biết, các thanh niên mà các anh chị đang đồng hành có  
nhiều tiến bộ, có thể tự lập trong suy nghĩ và định hướng bản thân mình; đây 
là lúc để các anh chị chuyển vai trò đồng hành của mình sang các thanh niên 
khác. 

Theo lịch, nhóm người đồng hành sẽ có buổi làm việc tiếp theo vào ngày 27/7 
để nhận chuyển giao các thanh niên mới, đồng thới xác định kế hoạch hoạt 
động 6 tháng cuối năm 2014.   

CTV  

Phát động “năm 
thanh niên tình 
nguyện 2014”  
 

Ngày 22/06/2014 vừa qua, Trung tâm 
Khuyết tật và phát triển (DRD) đã được 
mời làm đại sứ tình nguyện tại buổi lễ 
phát động “Năm thanh niên tình nguyện 
2014” do Hội Liên Hiệp Thanh niên Quận 
10 tổ chức. Tham gia lễ Phát động, Bà 
Lưu Thị Ánh Loan – Giám đốc Trung 
tâm cùng trao xe lăn cho 3 NKT tại Quận 
10.   

Dịp này, Trung tâm DRD còn tổ chức buổi 
tập huấn “Kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật” 
cho 30 đoàn viên, thanh niên đang sinh 
hoạt trên địa bàn Quận 10. Buổi tập huấn 
với mục tiêu cung cấp thông tin liên quan 
các vấn đề về người khuyết tật, hướng dẫn 
cách hỗ trợ người khuyết tật đúng cách. 
Đây là hoạt động của dự án Sống độc lập 
dưới tài trợ của Nippon Foundation và Hiệp 
hội Chăm sóc Con người Nhật Bản 
(Human Care Association). 

Các bạn đoàn viên thanh niên rất năng 
động và chia sẻ nhiều suy nghĩ của các 
bạn về người khuyết tật. Buổi tập huấn 
diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. 

Các nhân viên của Trung tâm DRD đã 
chia sẻ những kinh nghiệm và cách hỗ 
trợ người khuyết tật đúng cách để đảm 
bảo an toàn cho cả người hỗ trợ và 
người khuyết tật.  

Trung tâm DRD rất mong sẽ tiếp tục phối 
hợp với Hội Liên Hiệp Thanh niên cũng 
như Quận 10 trong việc tổ chức thêm 
các buổi tập huấn nhằm giúp các bạn 
đoàn viên thanh niên nâng cao kỹ năng 
làm việc với người khuyết tật.  

Nhân viên DRD hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ NKT ngồi xe lăn 

Người đồng hành chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cho nhau 



Ngôi sao bóng rổ Kelly 

Olynyk và những khoảnh 

khắc thiện nguyện tại 

DRD 

Chiều 12/6, ngay khi đến TP.HCM, 

ngôi sao trẻ của Giải bóng rổ nhà 

nghề Mỹ (NBA) Kelly Olynyk đã 

tham gia một buổi làm việc và giao 

lưu với các bạn trẻ khuyết tật tại 

Trung tâm Khuyết tật và phát triển. 

Tại đây, Kelly Olynyk đã được bà Lưu 

Thị Ánh Loan, Phó Giám đốc DRD 

giới thiệu sơ lược về các hoạt động 

của DRD hướng tới mục tiêu hỗ trợ 

người khuyết tật về việc làm, học tập, 

sinh hoạt và hoà nhập cộng đồng. 

Mặc dù trời mưa khá lớn, Kelly Olyn-

yk vẫn kiên trì dọn dẹp, lau chùi và 

chặt, tỉa cây giúp DRD. 

Kelly Olynyk (23 tuổi) hiện đang thi 

đấu cho CLB Boston Celtics của giải 

NBA. Kelly Olynyk đã được trao tặng 

danh hiệu NBA All-Rookie Team dành 

cho những tân binh xuất sắc nhất của 

giải NBA năm 2014. 

Lần này, Kelly Olynyk đến TP.HCM 

để tham gia Hội trại huấn luyện quốc 

gia Jr.NBA Vietnam 2014 (từ 13/6- 

15/6 tại Nhà thi đấu Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng) nhằm khuyến khích 

sự phát triển của bộ môn bóng rổ và 

tìm kiếm tài năng trẻ bóng rổ tại Việt 

Nam. 

Trích dẫn Báo Phụ nữ  

Nhân vật của tháng: Nguyễn Trí Tính 

Hiểu mình để ước mơ vươn xa hơn 
 

Hiền lành trong một đám đông, đó là điều dễ nhận thấy ở cậu 
sinh viên khiếm thị Nguyễn Trí Tính. Nhưng bên trong đó lại ẩn 
chứa một nỗ lực mạnh mẽ bước ra đời, trước hết là tìm kiếm, tự 
hiểu chính bản thân mình… 

năm trước đây, Tính là một cậu học sinh vô tư, hồn nhiên, dù đôi mắt 
mình không sáng. Nhưng chỉ sau một lần đi chơi bị bạn bè, người 
lớn xung quanh đem đôi mắt Tính ra làm trò cười, Tính thấy rất đau, 
rồi co mình sống cách biệt với xung quanh hẳn. Vào đại học, Tính 
khao khát thoát ra khỏi số phận khuyết tật của mình. Sau một năm 
học ngành Anh Văn Đại học Mở TP.HCM, nhận thấy bản thân không 
thích và không có năng khiếu, Tính mạnh dạn chuyển sang học 
ngành Tâm lý của Đại học KHXH&NV TP.HCM. “Mình thấy đa số 
người khiếm thị như mình đều làm nghề mát xa hoặc bán vé số, 
nhưng mình không muốn vậy. Mình muốn được học ngành mình 
ham thích”, Tính bộc bạch. Tính cũng muốn được học kiến thức tâm 
lý để tự mổ xẻ, giải thích được nguyên căn vấn đề của bản thân; sau 
nữa là muốn giúp đỡ những người đồng cảnh. 

Nhưng Tính thú thật: hiểu được vấn đề của mình là một chuyện, còn 
thoát ra được nó hay không là một vấn đề khác. Nỗi tổn thương bao 
năm qua vẫn đeo đẳng, dày vò cậu sinh viên hiền lành này. Khi có 
điều kiện tham gia các khoá học của DRD, sinh hoạt tại đây, cậu 
nhận ra những giá trị riêng của bản thân mình, mình không phải kẻ 
vô dụng. “Mình không còn đôi mắt nhưng mình còn nhiều năng lực 
khác. Khuyết tật cũng không phải điều quá bất hạnh. Họ không kêu 
la, đau khổ, tại sao mình vùi dập mình như vậy?”, Tính tâm sự.  

Sự thay đổi sâu sắc, tưởng đơn giản này đã giúp Tính mạnh mẽ hơn 
rất nhiều. Cậu biết học hành khoa học hơn, có định hướng và hoạch 
định rõ ràng cho tương lai mình. Đối với cậu, người khuyết tật cũng 
cần sự hỗ trợ, nhưng chỉ khi cần thiết. Nếu không, lâu dần những hỗ 
trợ đó vô tình khiến họ cảm thấy mình vô dụng. Vì vậy, dù luôn phải 
nỗ lực và mất sức hơn khi theo học đại học so với nhiều người, thì 
Tính cũng không thấy làm nản lòng. Tính chia sẻ: năm sau ra 
trường, cậu sẽ làm việc ở một mái ấm và tranh thủ làm thêm bên 
ngoài. Và xa hơn, mục tiêu của cậu là đi du học thạc sĩ ngành Tâm lý 
là để vươn xa hơn với ước mơ của mình…  



Liên hệ 
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Điện thoại: 08 3868 4858  -  08 3868 3149 

Fax: 08 3979 8815 
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