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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 11/2014 
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31 người khiếm thị được nhận 
mắt kính hỗ trợ di chuyển 
Sáng ngày 18/11, lễ trao tặng mắt kính hỗ trợ di chuyển cho người khiếm thị 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM đã diễn ra tại Hội quán Đời Rất 

Đẹp. Đây là hoạt động do Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố, 

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD và công ty Kiến Bình Minh phối 

hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.   

Mắt kính hỗ trợ di chuyển do Tiến sĩ Đỗ Bá Hải – Công dân trẻ tiêu biểu của 

Thành phố năm 2012, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, 

Giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cùng các cộng sự chế tạo 

ra và được gọi là "mắt thần" với cấu tạo phù hợp cho người khiếm thị sử dụng. 

Phía trước mắt thần có một cảm biến giúp nhận biết vật cản ở khoản cách 1,2m 

và ở độ cao gần 1m từ thắt lưng trở lên. Khi người khiếm thị nghiêng đầu sang 

hai bên một góc 15 độ sẽ giúp phát hiện vật cản ở 2 bên. Vật cản càng gần thì 

mắt kính sẽ rung lên báo hiệu càng mạnh, khi ra khỏi tầm của vật cản mắt kính sẽ 

ngừng rung.  

Thầy giáo Nguyễn Quốc Phong, chủ nhiệm mái ấm khiếm thị Thiên Ân, là người 

được nhận mắt kính hỗ trợ di chuyển đợt này, chia sẻ: "Đi lại là khó khăn lớn nhất 

của người khiếm thị. Gậy dò đường chỉ giúp người khiếm thị tìm được lối đi và 

những vật cản ở phía dưới nên họ có thể gặp nguy hiểm nếu có những vật cản 

cao như mái hiên, cành cây. Mắt kính này giúp chúng tôi thấy an toàn và yên tâm 

hơn. Thật vui vì xã hội ngày càng quan tâm nhiều hơn, tạo điều kiện nhiều hơn 

cho người khiếm thị".  

Sinh viên Nguyễn Quang Nhị, SV năm cuối ngành Công tác xã hội trường ĐH 

Khoa học xã hội và nhân văn, thực tập sinh tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD) chia sẻ kinh nghiệm: "Mình đã sử dụng nó được gần 3 tháng rồi. Mắt kính 

này rất hữu ích và dễ sử dụng với người khiếm thị. Trước khi sử dụng mắt kính 

mình chỉ sử dụng gậy, thường đụng phải vật cản ngang đầu, khi sử dụng mắt 

kính thì chuyện này đã giảm được rất nhiều. Thiết kế mắt kính được cải tiến nhỏ, 

nhẹ hơn trước rất nhiều. Mình tin là sẽ hữu ích và dễ sử dung." 

Được biết, đây là đợt thứ 3 Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố tổ 

chức chương trình trao tặng thiết bị hữu ích này. Đợt này, có 31 mắt kính hỗ trợ 

di chuyển được trao, đồng nghĩa với việc có 31 người khiếm thị có thêm cơ hội, 

thuận tiện hơn trong việc đi học, đi làm, tham gia các hoạt động xã hội và tăng 

cường hoà nhập xã hội.  

CTV 

Sinh viên Đại học 
Hoa Sen làm quen 
với kỹ năng hỗ trợ 
người khuyết tật  
Sáng ngày 13/11/2014, Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD) tổ chức buổi chia sẻ 

“Kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật” với sinh 

viên trường Đại học Hoa Sen. Trước đó, 

ngày 6/11/2014 sinh viên đã tìm hiểu những 

hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại DRD 

đang thực hiện.  

Dịp này, anh Trương Huy Vũ – Điều phối người 

hỗ trợ cá nhân đã giới thiệu với sinh viên về 

cấu tạo của chiếc xe lăn thông dụng, hướng 

dẫn cách hỗ trợ người ngồi xe lăn lên xuống 

các bậc tam cấp, con dốc, những nguyên tắc 

an toàn như luôn giữ thẳng lưng khi bồng ẵm 

NKT từ xe lăn sang vị trí ngồi khác, không đùa 

giỡn khi hỗ trợ, chú ý các vật cản có thể gây 

vướng khi hỗ trợ,… 

Bạn Phương Hiếu - Sinh viên năm II, Ngành 

Quản trị nhân lực chia sẻ: “Từ trước em có thử 

ngồi trên xe lăn, nhưng chưa bao giờ được 

ngồi cho mấy bạn đẩy còn đầy người khuyết tật 

thì em chưa đẩy đúng cách, hôm nay em được 

mắt thấy tai nghe và được thực hành cùng với 

mấy anh chị thì em thấy rất hữu ích cho em. 

Em biết được nhiều cái mới, và em nghĩ em có 

thể hỗ trợ người khuyết tật khi vô tình gặp trên 

đường…” 

Cô Đỗ Thị Thanh Thủy – Giảng viên trường 

Hoa Sen chia sẻ: “Chị thấy ngay cả bản thân 

chị trước giờ chưa có lần nào dám hỗ trợ NKT 

vì không biết họ cần gì nên mình thấy lo, không 

dám hỗ trợ họ, đôi khi mình thấy người ngồi xe 

lăn, mà mình không biết cách hỗ trợ sao cho 

họ an toàn nên mình sợ, mà mình đi luôn thì 

thấy mình vô cảm quá. Trường Hoa Sen cũng 

có vài bạn sinh viên ngồi xe lăn nên buổi chia 

sẻ này rất hữu ích, giúp các bạn sinh viên và 

mình biết cách hỗ trợ an toàn, đúng cách cho 

người ngồi xe lăn, dù thời gian không nhiều, 

nhưng mình cảm nhận được là mình có thể hỗ 

trợ gì cho họ rõ hơn…” 

Trước  đó, ngày 2/11/2014, DRD cũng  thực 

hiện buổi huấn luyện tương tự cho gần 20 sinh 

viên lớp công tác xã hội khóa 2012  trường Đại 

học Mở Tp. HCM. 

Hỗ trợ NKT đúng cách đang càng được nhiều 

người quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ. DRD 

sẵn sàng phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức 

thực hiện các hoạt động tương tự để cùng tạo 

thêm điều kiện cho NKT hòa nhập.     

Kim Phụng 

Bà Lưu Thị Ánh Loan, quyền GĐ DRD trao tặng kính cho người thụ hưởng 
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Giao lưu học hỏi 

kinh nghiệm 

giữa CLB Doanh 

Nghiệp tại 

TP.HCM và Lâm 

Đồng 

 

Nhằm mở rộng cơ hội 

giao lưu, học hỏi, chia sẻ 

những kiến thức kinh do-

anh thực tế tại một số cơ 

sở kinh doanh hàng thủ 

công mỹ nghệ khu vực 

miền Trung, ngày 5-

8/11/2014, Trung tâm 

khuyết tật và Phát triển 

(DRD) đã tổ chức chuyến 

tham quan, giao lưu với 

một số cơ sở sản xuất 

hàng thủ công mỹ nghệ 

tại Đà Nẵng – Hội An – 

Huế cho các thành viên 

CLB Doanh nghiệp NKT 

Tp.HCM và Lâm Đồng. 

Đoàn đã có chuyến tham 

quan lần lượt các cơ sở 

gồm: Cơ sở tranh thêu 

tay Ngọc Minh, trường 

dạy nghề Thanh Tâm (Đà 

Nẵng); công ty Hòa Nhập 

(Hội An); Trung tâm Hy 

Vọng và cơ sở mỹ nghệ 

Tràng Tiền (Huế).  

Chuyến tham quan do 

quỹ Irish Aid tài trợ. 
Chuyến đi thực sự là cơ 

hội để các thành viên học 

hỏi từ việc kinh doanh 

đến cách tổ chức, sắp 

xếp nhân sự, công việc 

tại cơ sở bạn từ đó có 

những định hướng mới 

cho những hoạt động của 

sơ sở mình sau này.  

CTV 

Các đại biểu tiêu biểu tại hội nghị 

Đoàn đại biểu DRD dự hội nghị APDF 2014 
 

Th.S Lưu Thị Ánh Loan, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) 

dẫn đầu đoàn đại biểu DRD đã có mặt tại Hà Nội tham dự Hội nghị Diễn đàn Người 

khuyết tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APDF) diễn ra từ ngày 26-28/11 tại 

Khách sạn Melia Hà Nội. Diễn đàn lần này có sự góp mặt của 500 đại biểu khuyết 

tật, trong đó có 200 đại biểu quốc tế đến từ 42 quốc gia trong khu vực.    

APDF 2014 sẽ tập trung vào một số chủ đề trong điểm như; Đánh giá thực trạng về xóa 

đói, giảm nghèo liên quan đến dạy nghề, tạo việc làm dành cho người khuyết tật (NKT); 

sự tham gia của NKT vào tiến trình ra quyết định, quá trình vận động chính sách; môi 

trường tiếp cận cho NKT; giáo dục hòa nhập, can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho 

NKT. Ngoài ra, APDF 2014 cũng thảo luận về các vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động, 

tác động ảnh hưởng của NKT trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và ở từng quốc 

gia, Công ước Liên hợp quốc về quyền của NKT và Mục tiêu phát triển của Liên hợp 

quốc hướng tới năm 2015, sự tham gia của thanh niên khuyết tật (TNKT) với quyền của 

NKT.  

Đoàn đại biểu DRD gồm 14 thành viên là nhân viên DRD, nhóm TNKT Đột Phá (thành 

lập từ dự án Nâng cao năng lực cho TNKT của DRD), Hội NKT tại Bảo Lộc, Diên Khánh 

và Đức Trọng. Trong các phiên họp toàn thể của APDF 2014, Th.S Lưu Thị Ánh Loan– 

Quyền Giám đốc DRD và Th.S Nguyễn Văn Cử- Phó Giám đốc DRD sẽ có bài trình bày 

liên quan đến công tác nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường không rào cản với 

NKT và về vận động chính sách dành cho NKT tại TPHCM. Đặc biệt, trong phiên Đối 

thoại về chủ đề TNKT và quyền tự quyết của thanh niên vào chiều 28/11, Phan Thị Rát- 

trưởng nhóm TNKT Đột Phá có bài phát biểu mở đầu phiên đối thoại với nội dung 

“TNKT: Thế mạnh và thách thức” từ chính kinh nghiệm hoạt động của nhóm tại TPHCM.   

Trước thềm APDF 2014, sáng 26/11, đoàn đại biểu DRD đã có chuyến viếng thăm Đại 

sứ quán Ai-len tại Việt Nam (Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Ông Phan Đăng Cường, đại diện 

Cơ quan Viện trợ Ai-len đã nhiệt tình thăm hỏi đoàn, chia sẻ ý kiến về các hoạt động 

DRD và hội nhóm, cũng như giới thiệu về đất nước Ai-len. Cơ quan viện trợ Ai-len là một 

nhà tài trợ lâu năm của các dự án tại DRD, đặc biệt về mảng việc làm và tự doanh của 

NKT.  

Thương Thương 
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Hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao năng lực cho Thanh 
niên khuyết tật” 
Sáng 21/11/2014, tại khách sạn Ramana (323 Lê Văn Sĩ, Q.3, TPHCM), Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD (91/8E Hòa Hưng, 

P.12, Q.10, TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật và Các hoạt động hỗ trợ người 

khuyết tật (NKT) năm 2014 với sự tham dự của hơn 120 thanh niên khuyết tật, người đồng hành, các cơ quan ban ngành, đại 

diện các trường đại học, doanh nghiệp và các đơn vị tài trợ tham gia.  

Bắt đầu từ tháng 6/2011 đến 11/2014, Dự án Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật (gọi tắt là Dự án) đã có gần 300 thanh niên 

khuyết tật (TNKT) được tuyển chọn với hạt nhân là nhóm thanh niên khuyết tật Đột Phá. Đa phần đây là những sinh viên đang theo học tại 

các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TPHCM, thanh niên chưa có việc làm ổn định, còn mặc cảm, tự ti, thiếu kỹ năng về giao tiếp, 

việc làm… Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho TNKT để họ tự tin tham gia vào quá trình xây dựng cộng đồng hiệu quả, thay đổi 

nhận thức của cộng đồng về các vấn đề khuyết tật và mở chiến dịch truyền thông huy động nguồn lực. Đồng thời, Dự án cũng đặt mục 

tiêu phát triển DRD thành một tổ chức phát triển bền vững.  

Sau hơn ba năm triển khai, Dự án thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong một khảo sát DRD thực hiện vào tháng 10/2014 với chính 

sự đánh giá của TNKT đã cho thấy, nếu như trước khi tham gia Dự án, năng lực giao tiếp, sự tư tin của TNKT chỉ ở mức hơn 4 (thang 

điểm 10) thì hiện tại thang điểm này đã lên gần 8. Tương tự, năng lực tham gia hoạt động xã hội và hòa nhập cộng đồng của TNKT cũng 

tăng lên rõ rệt từ khoảng 4-5 điểm đến 6-7 điểm. Trưởng thành qua môi trường Dự án, TNKT còn chủ động tham gia ở những sân chơi 

lớn như các cuộc thi của Đài truyền hình VTV4, VTV6, báo VnExpress,… Nguyễn Thị Ái Thanh, TNKT nhóm Đột Phá cho biết, từ khi tham 

gia Dự án Thanh được tăng cường kỹ năng sống độc lập, cô đã có thể tự lựa chon – tự quyết định – tự chịu trách nhiệm với cuộc sống 

của mình. Thay vì khép lòng với tất cả mọi người, Thanh biết chủ động nhờ sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp khi cần thiết. Cuộc sống 

của Thanh trở nên thoải mái, tươi vui hơn xưa rất nhiều. Và từ những người được nhận, TNKT đã chủ động trở thành những người cho đi, 

khi tổ chức các hoạt động tự gây quỹ để lấy kinh phí tổ chức chương trình giao lưu sinh hoạt và tặng quà cho những NKT khác khó khăn 

hơn mình.  

Dự án cũng thực hiện việc truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật. Thông điệp xuyên suốt của chiến lược truyền 

thông chính là “Một thế giới cho tất cả”, phá bỏ những rào cản để tạo điều kiện cho NKT hòa nhập cộng đồng, từ đó phát huy giá trị và 

năng lực của NKT. Dự án tổ chức chiến dịch “Bản đồ tiếp cận” khảo sát 1800 công trình tại TP.HCM, cung cấp một bản đồ giấy và một 

bản đồ online về các địa điểm phù hợp với NKT. Có 857 người cả khuyết tật lẫn không khuyết tật đồng ý trở thành đại sứ lên tiếng nói về 

vấn đề tiếp cận. Triển lãm “Ừ thì khiếm khuyết” đón hơn 300 lượt người tham dự, tham quan những hình ảnh cho 15 TNKT chụp và kể lại 

câu chuyện về nhu cầu tham gia các hoạt động xã hội. Dự án thành lập một nhóm task force chuyên khảo sát tiếp cận gồm 5 thành viên 

đại diện cho 5 dạng tật khác nhau; đã khảo sát và đưa ra các khuyến nghị chỉnh sửa cụ thể cho 21 công trình gồm trường đại học, doanh 

nghiệp,... Và còn nhiều kết quả khả quan khác góp phần tạo nên thành công cho dự án. 

Theo ông Nguyễn Văn Cử - Phó Giám đốc DRD, bài học kinh nghiệm sâu sắc rút ra từ sau các hoạt động của Dự án là tập trung hỗ trợ 

những TNKT thật sự có quyết tâm cao, hỗ trợ toàn diện chứ không chỉ gói gọn ở một số khía cạnh như học bổng, học nghề. Song song 

với các gói hỗ trợ, cần tạo động lực để thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, tạo mối quan hệ với chính quyền địa phương, các 

cơ quan truyền thông và giúp NKT hiểu được quyền của họ. Bà Dương Hoàng Quyên- Đại diện nhà tài trợ Atlantic Philanthropies nhấn 

mạnh “Sự tham gia tích cực của TNKT đã góp phần lớn vào các thành công của dự án. Nghề công tác xã hội (CTXH) ở Việt Nam còn 

chưa phát triển, nhân viên CTXH còn nhiều thiệt thòi, dự án và DRD cần góp phần nhiều hơn nữa để phát triển nghề CTXH ở Việt Nam”  

Thương Thương   

Hội thảo thu hút hơn 120  người tham gia 
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Bế mạc hội nghị APDF 2014 
Chiều 28/11, Hội nghị Diễn đàn Người khuyết tật (NKT) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APDF) 2014 bế mạc các phiên họp chính 

thức. Đoàn đại biểu Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã có một số bài tham luận đáng chú ý tại hội nghị lần này. 

Trong báo cáo kết quả 2 năm thực hiện chiến lược Inchoen ở Việt Nam (2012-2014) của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Việt Nam ước 

tính có trên 7 triệu NKT (chiếm khoảng 7,8% dân số), trong đó 3,6 triệu NKT là nữ giới và 1,2 triệu là trẻ em. Những NKT từ 6 tuổi trở lên ước 

tính có khoảng 40% không biết chữ, gần 20% chưa tốt nghiệp tiểu học. Có đến 80% NKT tham gia hoạt động kinh tế dưới hình thức tự làm 

hoặc là lao động hộ gia đình không được hưởng tiền lương, tiền công. Đến nay theo thống kê của Bộ xây dựng cả nước chỉ có 22,6% số 

công trình y tế, 20,8% số công trình giáo dục, 13,2% nhà triển lãm, nhà trưng bày... đảm bảo tiếp cận cho NKT. Những con số biết nói trên 

cho thấy, NKT vẫn còn quá nhiều rào cản, họ mất đi cơ hội học tập, làm việc, vui chơi giải trí vì môi trường chưa tiếp cận. 

Trong phần tham luận liên quan đến việc Nâng cao nhận thức cộng đồng về một thế giới không rào cản, Th.S Lưu Thị Ánh Loan, Quyền Giám 

đốc DRD cho biết, DRD đã tổ chức nhiều đợt khảo sát công trình công cộng tại 8 quận của TPHCM, tập huấn kỹ năng hỗ trợ NKT cho người 

hỗ trợ cá nhân (PA) nói riêng và đông đảo học sinh, sinh viên nói chung. Đồng thời, DRD cũng có những chiến dịch truyền thông quy mô lớn 

như; giấc mơ tiếp cận, khoảnh khắc kỳ diệu, song song đó là triễn lãm “Ừ, thì khiếm khuyết!“ với 15 câu chuyện đại diện cho 15 NKT điển 

hình đã và đang nỗ lực vượt qua rào cản để khẳng định bản thân. Kết quả khảo sát từ DRD cho thấy, chỉ có 78/1.800 công trình thuộc các 

quận trung tâm TPHCM tiếp cận cho NKT. Đây là một con số đáng buồn. DRD đã phát hành bản đồ giấy, bản đồ online để NKT có thể tra cứu 

và đỡ vất vả hơn khi sử dụng công trình này. Bà Ánh Loan cũng đưa ra kiến nghị, mong muốn sẽ có sự đồng thuận, hợp tác giữa các cơ 

quan ban ngành khi tiến hành công tác xây dựng môi trường tiếp cận để có được hiệu quả tốt nhất và NKT được tham gia, hỏi ý kiến trong 

quá trình đó.  

Chủ đề hội thảo số 2, phiên họp toàn thể số 1 về Sự tham gia của NKT trong việc đưa ra quyết định và vận động chính sách thu hút sự quan 

tâm của đông đảo đại biểu. Khi giới thiệu về công tác Vận động chính sách cho NKT tại TPHCM, anh Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc DRD 

nhấn mạnh, vận động chính sách cần lấy đối tượng đích làm trọng tâm và tạo điều kiện để họ trực tiếp tham gia vào quá trình vận động. 

Chẳng hạn, TPHCM có hơn 3.250 xe buýt hoạt động trên 200 truyến đường. Năm 2012, UBND TPHCM phê duyệt đề án đổi mới 1.680 xe 

buýt đến năm 20127. Ngay lập tức, đội ngũ nhân viên DRD đã cùng ngồi lại tìm hiểu vấn đề, vạch kế hoạch và đưa NKT trực tiếp sử dụng xe 

buýt, khảo sát tiếp cận tại các nhà chờ, trạm dừng. Thông tin, hình ảnh, cảm nhận của chính NKT dùng xe buýt được DRD thu thập một cách 

tỉ mỉ, rõ ràng và trở thành căn cứ trong bản kiến nghị gởi các cơ quan chức năng tại TPHCM. Kết quả, đến tháng 7/2012, TPHCM có 2 xe 

buýt hoàn toàn tiếp cận cho NKT, một số xe khác được thiết kế sàn thấp, chạy các tuyến nội thành để phụ vục tốt hơn nhu cầu đi lại của NKT. 

Đầu năm 2013, Ban quản lý dự án Metro 1 cũng đã đến DRD khảo sát ý kiến và nhờ tư vấn về vấn dề tiếp cận trên các hạng mục chuẩn bị 

xây dựng. Đầu năm 2014, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị DRD góp ý cho Bộ Quy chuẩn xây dựng mới phù hợp với NKT.  

Đặc biệt, trong phiên Đối thoại về chủ đề thanh niên khuyết tật (TNKT) và quyền tự quyết của thanh niên vào chiều 28/11, Phan Thị Rát- 

trưởng nhóm TNKT Đột Phá (thành lập từ dự án Nâng cao năng lực cho TNKT của DRD) có bài phát biểu “TNKT: Thế mạnh và thách thức” 

từ chính kinh nghiệm hoạt động của nhóm tại TPHCM. Bài phát biểu này nhấn mạnh rằng việc tăng cường sự tham gia của TNKT vào các 

hoạt động liên quan đến NKT sẽ giúp TNKT thể hiện được năng lực, khẳng định giá trị bản thân, đó cũng là cách trao quyền cho TNKT. Từ đó 

TNKT sẽ là lực lượng đi tiên phong trong nhóm NKT để thúc đẩy cộng đồng NKT phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của 

xã hội.  

Trong cuộc đối thoại trực tiếp với Nguyễn Trọng Đàm – Thử trưởng Bộ LĐTBXH và Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Th.S Lưu Thị Ánh Loan, Quyền Giám đốc DRD đặc biệt nhấn mạnh 

“DRD và cộng đồng NKT rất vui mừng khi Quốc hội phê chuẩn Công ước Quyền của NKT. TNKT ngày càng trở thành một lực lượng vững 

mạnh, và các bạn cần phải thể hiện nhiều hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc đóng góp cho cộng đồng“  

Thương Thương   

Đại biểu DRD trình bày tham luận tại hội nghị 
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Cơ hội du học Australia cho người khuyết tật 
 

Chiều 9/11, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD phối hợp Văn phòng học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards 

Scholarships) thực hiện buổi giới thiệu chương trình học bổng du học tại Australia năm học 2016 với hơn 50 thanh niên 

khuyết tật và không khuyết tật. Đến dự chương trình có bà Vũ Thị Thanh Hoa - Phó Giám đốc chương trình.  

Australia Awards Scholarships gồm: học bổng Chính phủ Australia (ngắn hạn và dài hạn do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia – 

DFAT quản lý), học bổng Endeavour (Bộ Giáo dục Australia quản lý), ACIAR (Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế của Aus-

tralia quản lý). Tiền thân của Australia Awards Scholarship là học bổng phát triển Australia (Australia Development Scholarship – 

ADS). Học bổng này là một cấu phần quan trọng của chương trình viện trợ song phương mà Australia dành cho Việt Nam và được 

trao hàng năm nhằm đáp ứng các nhu cầu nguồn nhân lực và phát triển ưu tiên của Việt Nam, đồng thời tăng cường sự liên kết giữa 

Việt Nam và Australia. Giá trị học bổng lên tới A$300.000 (tối đa 4 năm cho bậc Tiến sĩ) và A$150.000 (tối đa 2 năm cho bậc Thạc sĩ) 

bao gồm vé máy bay khứ hồi, sinh hoạt phí hằng tháng, học phí bắt buộc, bảo hiểm y tế cơ bản… 

Bà Thanh Hoa nhấn mạnh, trong Chiến lược phát triển, Chính phủ Australia cam kết  hỗ trợ và tạo điều kiện cho người khuyết tật 

(NKT) có cơ hội tiếp cận bình đẳng tới Australia Awards Scholarships. Vì thế, trong những năm gần đây, học bổng này đặc biệt quan 

tâm và ưu tiên cho vấn đề về bình đẳng giới và NKT. Theo đó, yêu cầu tiên quyết khi nộp hồ sơ xét cấp học bổng Australia Awards 

Scholarships là phải có bằng đại học chính quy (đối với bậc Thạc sĩ, bằng Thạc sĩ đối với bạc Tiến sĩ) và ít nhất hai năm kinh nghiệm 

làm việc tại Việt Nam (riêng NKT thì chỉ cần một năm kinh nghiệm). 

Từ năm 2011 đến nay, đã có 19 ứng viên là NKT Việt Nam được trao học bổng này. Trong đó, có một số gương mặt tiêu biểu của 

NKT Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Australia như: chị Võ Thị Hoàng Yến (GĐ và người sang lập DRD), chị 

Nguyễn Thị Từ An... 

Tại buổi nói chuyện, nhiều bạn trẻ là NKT nêu thắc mắc: nếu bằng đại học không chính quy hoặc muốn theo học một ngành khác trái 

với ngành đã học trong nước liệu có thuộc đối tượng ưu tiên không? Bà Thanh Hoa khẳng định, mặc dù ứng viên là NKT được ưu 

tiên nhiều mặt khi xét cấp học bổng nhưng bắt buộc đằng đại học của ứng viên phải là chính quy, đồng thời các ngành học lựa chọn 

cũng phải phù hợp với kinh nghiệm, năng lực của bản thân thì mới được xét. Và nhiều ý kiến khác cũng được trao đổi và ghi nhận tại 

buổi giới thiệu. Đại diện Australia Awards Scholarships, bà Thanh Hoa cam kết sẽ báo cáo một số điểm cần điều chỉnh cho phù hợp 

với đối tượng là NKT để họ được tiếp cận cơ hội bình đẳng trong học tập. 

Văn phòng học bổng Chính phủ Australia nhận hồ sơ đăng ký xét học bổng từ ngày 1/2/2015 – 31/3/2015. Mọi chi tiết có thể truy cập: 

http://australiaawrdsvietnam.org hoặc gởi email về địa chỉ info@australiaawardsvietnam.org và điện thoại đến đường dây nóng (04) 

39387375 (từ 8h30 – 16h30).   

Thương Thương   

Bà Vũ Thị Thanh Hoa - Phó Giám đốc chương trình trao đổi tại hội thảo 

http://www.drdvietnam.org/tag/43/drd.html
http://www.drdvietnam.org/tag/78/nguoi-khuyet-tat.html
http://australiaawrdsvietnam.org/
mailto:info@australiaawardsvietnam.org
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