
Điểm tin  

     Việt Nam tích cực 

hiện thực hóa quyền 

của người khuyết tật 

     Nguyễn Minh Hảo, 

thanh niên khuyết tật 

thuộc dự án Nâng 

cao năng lực cho 

thanh niên khuyết tật 

của DRD đoạt giải 

nhất cuộc thi “Sống 

yêu vận động”. 

     DRD khởi động dịch 

vụ hỗ trợ di chuyển 

miễn phí  dành cho 

người khuyết tật. 

NKT đăng ký nhận 

hỗ trợ qua số 0935 

244 123 trước 7 ngày 

trong giờ hành chính. 

Trong số này: 

Chia sẻ để tìm giải 

pháp vấn đề 

2 

30 sinh viên Việt Nam 

và Quốc tế tìm hiểu 

mô hình hoạt động 

của DRD  

3 

DRD đón tiếp Tổng 

giám đốc Irish Aid 

4 

Chuyên đề “Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

cho phụ nữ khuyết 

tật” 

4 

“Cùng sát cánh, 

cùng thay đổi” 

5 

Nhiều hoạt động 

nghệ thuật hỗ trợ 

người khuyết tật 

6 

Được thành lập vào 3/12/2013, 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  

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

91/8E Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM 

Điện thoại: 08 3868 4858—08 3868 3149 

Fax:            08 39798815 

Email:        info@drdvietnam.com 

Website:    www.drdvietnam.org 
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Ngày 04/08/2013 Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD 

đã tổ chức chương trình Tham vấn tình huống trong 

khuôn khổ dự án Sống Độc Lập do Nippon Foundation và 

Hiệp hội Chăm sóc Con người Nhật Bản (Human Care 

Association) tài trợ. Tham vấn tình huống là hình thức 

thực hiện “Nhóm hỗ trợ”, trong đó hoặc chỉ có người 

khuyết tật hoặc có cả người không khuyết tật tham gia.  

Tham dự chương trình có 20 người gồm các thành viên dự 

án. Đặc điểm của các chương trình tham vấn đồng cảnh là chỉ 

có người khuyết tật (NKT) chia sẻ với NKT mà thôi; riêng với 

chương trình tham vấn tình huống lần này, người tham dự có 

cả NKT (user) và người hỗ trợ cá nhân (Personal assistant - 

PA). 8 trong số 20 người tham gia được chia thành 4 cặp user 

– PA với 4 tình huống gần gũi với cuộc sống hằng ngày của 

NKT.  

Những trao đổi mà người trong cuộc chưa có dịp chia sẻ thẳng thắn với nhau, những tình huống thường gặp nhưng 

chưa biết cách giải quyết, … đã được tái hiện với sự lắng nghe và chia sẻ hết sức chân thành, cởi mở. Một không gian 

thân thiện với những người đồng cảnh đã tạo nhịp cầu chia sẻ và gỡ bỏ tâm lý e ngại, giúp NKT tự tin thổ lộ suy nghĩ, cởi 

mở hơn và họ cũng hiểu nhau hơn.  

Chị X.T chia sẻ: “Những dịp gặp nhau chia sẻ cởi mở như thế này thật có ý 

nghiã, em muốn có nhiều dịp hơn thế nữa và trong tương lai tôi muốn có một 

hộp thư để những khi không gặp nhau được mọi người có thể cùng trao đổi và 

chia sẻ với nhau qua email.”  

Thời gian cuối chương trình, cặp đôi M.T và T.P đã "tranh thủ cơ hội" chia sẻ 
về đám cưới sắp diễn ra cuả mình tại Hội quán Đời Rất Đẹp, một chuyện tình 
đẹp giữa một cô gái khuyết tật xinh đẹp và chàng trai không khuyết tật có tấm 
lòng rộng mở. Mọi người đã cùng nhau trao đổi và tự “phân công công việc” 
lẫn nhau để cùng chuẩn bị cho đám cưới ấm cúng và ý nghĩa này. M.T và T.P 
đã trở thành 2 người hạnh phúc nhất buổi chia sẻ hôm nay.  

Kết thúc buổi chia sẻ là phần “Khen ngợi”, cũng là lời cảm ơn mà mọi người 

muốn dành tặng cho nhau vào ngày chủ nhật ấm áp, chân tình. 

 

 

Toàn cảnh buổi chia sẻ 

Chia  sẻ  để t ìm giả i  pháp vấn đề  
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Tái hiện một tình huống khó xử giữa người khuyết 

tật và người hỗ trợ cá nhân 
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Sáng 4/8/2013, 30 sinh viên Việt Nam và Quốc tế đã 

đến và tìm hiểu mô hình hoạt động của DRD. Đây là 

một trong chuỗi hoạt động của chương trình hợp tác 

giữa DRD và Dự án SEALnet Việt Nam diễn ra từ 3-

18/8/2013. Cũng trong mối hợp tác này, 10 thanh niên 

của dự án Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết 

tật sẽ có những hoạt động sát cánh cùng SEALnet 

nhằm thu hút nhiều hơn nữa các bạn trẻ quan tâm 

đến vấn đề khuyết tật tại Việt Nam.  

15 ngày với gần 50 sinh viên, thanh niên sẽ xoay quanh 
các hoạt động hướng đến việc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sử dụng nghệ thuật công chúng như nền tảng để người khuyết tật có thể nêu lên tiếng nói của mình trong một buổi 

biểu diễn (dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/8/2013 tại 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1) theo hình thức tương tác với khán 
giả, nhờ đó giúp khán giả hiểu hơn về người khuyết tật. 

 

 Nâng cao kĩ năng lãnh đạo cho các thành viên thông qua các gian hàng kỹ năng và hoạt động thực hành theo mô 

hình mentor-mentee. 
 

 Hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại địa phương để thúc đẩy hơn nữa hành động của cộng đồng, hướng tới giúp đỡ 

giải quyết các vấn đề người khuyết tật hòa đang gặp phải, đặc biệt là những rào cản về thái độ, môi trường...đang 
gây trở ngại cho người khuyết tật hòa nhập xã hội. 

 

SEALnet sẽ cùng thanh niên khuyết tật trải nghiệm 15 ngày hoạt động sôi nổi 

30 s inh viên Việt  Nam và Quốc tế  t ìm hiểu mô hình 

hoạt  động của DRD  
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Sáng ngày 18/08/2013 Câu lạc bộ Phụ nữ Khyết Tật 

(CLB PNKT) đã tổ chức chuyên đề “Sức khỏe sinh sản” 

cho 20 chị em phụ nữ. Chương trình được tài trợ bởi 

Nippon Foundation và Hiệp hội Chăm sóc Con người 

Nhật bản (Human Care Association).  

Đa số chị em có tâm lý khá chủ quan khi chưa thấy biểu 
hiện bệnh thì chưa đi thăm khám và rất hiếm khi khám định 
kỳ tại các cơ quan y tế vì ngại ngùng và mắc cở… Do đó, 
những thông tin, kiến thức về sức khoẻ sinh sản đáp ứng 
đúng nhu cầu của tham dự viên. 

Bằng kiến thức và kinh nghiệm làm việc về sức khoẻ sinh 

sản hơn 20 năm – Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Mỹ Xuân đã khéo 

léo trình bày và giải thích hết sức cặn kẽ những câu hỏi, 

thắc mắc mà chẳng dám hỏi ai của tham dự viên nhằm giúp 

họ hiểu biết hơn về cơ thể học của người phụ nữ, đặc biệt 

các bộ phận liên quan đến chức năng sinh sản để từ đó chú 

ý hơn trong việc bảo vệ và chăm sóc bản thân nhiều hơn. 

Một thành viên chia sẻ: “Ban đầu tôi hơi e ngại khi nói về vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, nhưng khi được hướng 

dẫn viên cũng như các chị em khác chia sẻ khá cởi mở nên tôi cũng dễ dàng tham gia vào buổi nói chuyện, thu nhận 

thêm kiến thức và kinh nghiệm “bỏ túi” cho bản thân mình.”  

DRD đón t iếp Tổng giám đốc I r ish Aid   

Chăm sóc sức khỏe sinh sản được rất nhiều chị em quan tâm  

Chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe s inh sản cho phụ nữ 

khuyết  tậ t”  

Chiều ngày 15/8/2013, Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD) đã có buổi 

đón tiếp Ngài Brandon Rogers, tổng giám đốc tổ chức Irish Aid và ngài 

Đại sứ Cộng Hòa Ailen tại Việt Nam, Damien Cole. DRD đã giới thiệu tổng 

quan và báo cáo sơ lược những thành công đạt được trong thời gian qua 

trong việc hỗ trợ việc làm và tự doanh cho người khuyết tật qua dự án 

Build (giai đoạn 6/2009 – 8/2012) và Brave (giai đoạn 2012 – 2013).  

Ngài Brandon Rogers cho biết rất ấn tượng và đánh giá cao mô hình hỗ trợ 

người khuyết tật toàn diện của dự án nói riêng và DRD nói chung. Dịp này, ngài 

cũng tiếp xúc, trao đổi và lắng nghe ý kiến từ các anh chị là người thụ hưởng, 

đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục đồng hành cùng DRD trong việc 

thúc đẩy bình đẳng cơ hội và hòa nhập cho người khuyết tật tại Việt Nam.  
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Đó là thông điệp của chương trình giao lưu học tập kéo 

dài hai ngày (24, 25/8/2013), vừa diễn ra tại Cần Thơ. 

Chương trình đã thật sự mang lại những trải nghiệm thú 

vị, ý nghĩa cho gần 60 thanh niên khuyết tật đến từ 

nhóm Đột Phá (TPHCM), Chung Sức (Đồng Tháp) và 

CLB Sinh viên khuyết tật Trường ĐH Cần Thơ.  

 
Mục tiêu của chương trình là tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm 
phát triển hai mô hình sinh hoạt của Câu lạc bộ sinh viên 
Đại học Cần Thơ và Đồng Tháp, học hỏi kinh nghiệm giải 
quyết những khó khăn, tận dụng nguồn lực cộng đồng, gây 
quỹ trong quá trình hoạt động và phát triển hội nhóm, tìm 
hiểu mô hình sống độc lập đang được phát triển tại Cần Thơ 
và Tp. HCM  đồng thời là dịp để thanh niên giao lưu, tham 
quan và mở rộng mối quan hệ.  

Thảo luận nhóm tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn 

“CÙNG SÁT CÁNH -  CÙNG THAY ĐỔI”   
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Toàn cảnh chương trình giao lưu học tập 



Tối 15-8, buổi biểu diễn nghệ thuật “Con đường tới sự 
kết nối” đã diễn ra tại trường ĐH Khoa học Xã hội & 
Nhân văn TP.HCM (quận 1, TP.HCM). Chương trình diễn 
ra với sự góp mặt của các thành viên là sinh viên Việt 
Nam, sinh viên quốc tế và người khuyết tật đến từ DRD. 
Bên cạnh đó, các ca khúc: Ngọn lửa trái tim, Cám ơn 
tình yêu, Giấc mơ Chapi, Chợt thấy em khóc... Được 
các ca sỹ khách mời thể hiện thành công trong chương 

trình. 

Cuối buổi diễn, bức tranh “Circle of love – Vòng tròn yêu 

thương” bán đấu giá được 1000USD, góp vào quỹ Trung 

tâm ngiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật, gọi 

tắt là Trung tâm  Khuyết tật và Phát triển (DRD). 

Trước đó, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều cùng ngày, triển lãm 
tranh và ảnh “Cuộc sống của người khuyết tật” đã diễn ra 
tại sảnh D (trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn 
TP.HCM) thu hút hàng trăm lượt sinh viên và người quan 
tâm đã ghé xem. 

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh, ảnh trong buổi triển lãm và quyên góp của khán giả theo dõi buổi biểu diễn sẽ 
được sử dụng cho các hoạt động của DRD. 

Các hoạt động trên nằm trong dự án SealNet Việt Nam 2013 (từ 3-8 đến 18-8-2013). 

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng 

Hoạt  động nổi  bật  tháng 9 /2013  

Bức tranh “Circle of love – Vòng tròn yêu thương” được bán đấu 

giá trong buổi biểu diễn  

Nhiều hoạt  động nghệ thuật  hỗ t rợ người  khuyết  tậ t  

 Invesco trao xe lăn, xe lắc hỗ trợ người khuyết tật vào 12/9/2013 tại DRD 

 Tập huấn DET (Disability and Equality Training) và Advocacy vào 21 & 22/9/2013 tại DRD 

 Chương trình học qua phim sẽ bắt đầu khởi động từ 22/9/2013 tại Hội quán Đời rất đẹp 

 Câu lạc bộ doanh nghiệp người khuyết tật họp định kỳ lần 2 vào 21/9/2013 

 Nhóm hoạt động vì người khuyết tật tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề trẻ tự kỷ vào 25/9/2013 tại DRD 

 Đêm nhạc “Hoài Thu” diễn ra vào tối thứ Sáu, 27/9/2013 tại Hội quán Đời Rất Đẹp 

Cùng nhiều hoạt động khác được cập nhật thường xuyên trên: www.drdvietnam.com 

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

Số ra ngày 31 tháng 8 năm 2013 Số 1 

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG Số 1 Tháng 8/2013 

http://sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2013/8/325879/
http://www.drdvietnam.org/vi/nang-cao-nang-luc/bai-viet-khac/14308-nhieu-hoat-dong-nghe-thuat-ho-tro-nguoi-khuyet-tat.html

