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TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 

 Lễ hội Châu Á của các 

nghệ sĩ khuyết tật      

(Tr. 2) 

 Sống đâu chỉ nhận 

riêng mình (Tr. 2) 

 Tấp huấn kỹ năng hỗ 

trợ người khuyết tật tại 

Suối Tiên (Tr. 3) 

 Trao giải cuộc thi làm 

phim ngắn “Phá bỏ rào 

cản” (Tr. 3) 

 Quan điểm của doanh 

nghiệp tại Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc sử 

dụng lao động là người 

khuyết tật (Tr.4) 

 Chương trình “Một thế 

giới cho tất cả” tại Hội 

đồng Anh TP.HCM   
(Tr. 5) 

 

 

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 12/2014 
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Lễ hội Châu Á của các nghệ sĩ 
khuyết tật 
 

Lễ hội Đông Nam Á của các nghệ sỹ khuyết tật do Trung tâm thúc đẩy sống 

độc lập Myanmar (Myanmar Independent Living Initiative – MILI) tổ chức đã 

diễn ra tại Yangon và Naypyidaw, Myanmar vào ngày 3-7/12/2014 với sự 

tham gia của hơn 168 nghệ sỹ đến từ 10 quốc gia.  

Mục đích của Lễ hội là nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề khuyết tật 

thông qua các hoạt động nghệ thuật, thay đổi thái độ đối với vấn đề khuyết tật, 

trao quyền và truyền cảm hứng cho thanh niên khuyết tật, thúc đẩy sự hợp tác 

giữa các doanh nghiệp vì tương lai bền vững và xây dựng mối quan hệ quốc tế 

giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á.  

Lễ hội gồm nhiều loại hình nghệ thuật như múa truyền thống, nhảy trên xe lăn, 

hòa tấu nhạc cụ, hát và vẽ tranh đã thu hút hơn 2000 người tham dự. 12 tiết mục 

sôi động và sâu lắng của các nghệ sỹ khuyết tật đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong 

lòng người tham dự, một lần nữa khẳng định năng lực và quyền của người khuyết 

tật khi tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật.  

Nhận lời mời của MILI, Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển - DRD cùng 3 nghệ 

sỹ là Hà Chương, Phước Bến Tre và Quốc Đạt đã tham gia lễ hội với sự chuẩn bị 

chu đáo, tiết mục kết hợp nhạc cụ truyền thống – đàn bầu, đàn sến, đàn ghi-ta 

phím lõm, sáo – cùng âm nhạc hiện đại như piano và DJ nổi tiếng của Myanmar 

đã mang đến bản giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam và Myanmar.  

DRD có dịp giới thiệu và chia sẻ những hoạt động của cộng đồng khuyết tật tại 

Việt Nam cũng như học hỏi những kinh nghiệm của MILI và các hội nhóm khác ở 

Myanmar.  

 

CTV 

Sống đâu chỉ nhận 
riêng mình  

 

Tiếp nối thành công chương trình giáng 

sinh năm 2013, chiều ngày 21/12/2014, 

nhóm Thanh niên khuyết tật Đột Phá được 

sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) phối hợp cùng CLB Phụ nữ 

khuyết tật và nhóm tình nguyện FIAT thực 

hiện chương trình Vui Đón Giáng Sinh Lần 2 

năm 2014 tại Mái ấm Nam Hưng, 53/8 Thống 

nhất 2, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn. Với mục 

đích giao lưu chia sẻ cùng các em mồ côi 

hoàn cảnh khó khăn có một ngày Giáng 

sinh an lành bên cạnh đó phát huy đúng 

tinh thần của nhóm: người khuyết tật không 

chỉ nhận mà còn biết chia sẻ cùng xã hội.  

Không khí Giáng sinh ấm áp tràn ngập khắp 

mái ấm Nam Hưng với tiết mục văn nghệ Chiếc 

xe nai đến từ các em ở mái ấm. Ngoài việc 

giao lưu chia sẻ với các em ở mái ấm thông 

qua các tiết mục văn nghệ, trò chơi, ảo thuật, 

nhảy xe lăn, nhóm cũng trao tặng 30 phần quà, 

6 suất học bổng huy động được từ các nhà hảo 

tâm, các bạn thanh niên nhằm động viên các 

em phấn đấu trong học tập. Mỗi phần quà trị 

giá 100.000 đồng và mỗi suất học bổng trị giá 

500.000 đồng.  

Chương trình thu hút hơn 90 người tham dự. 

Huy động được gần 9 triệu tiền mặt và nhiều 

tặng phẩm khác như: Gạo, bánh, kẹo, đồ dùng 

học tập,…Qua chương trình, năng lực của ban 

tổ chức về tổ chức sự kiện, cách huy động tài 

trợ, làm việc nhóm, lập kế hoạch cũng tăng lên 

đáng kể.  

Với thông điệp người khuyết tật không chỉ 

nhận, họ có thể cho đi bằng nhiều cách khác 

nhau, phát huy tinh thần đó, chương trình Vui 

đón Giáng sinh lần 3 sẽ vẫn được tổ chức vào 

năm sau.  

Kim Phụng 

Đại diện của Việt Nam trong một tiết mục tại lễ hội gây ấn tượng cho người xem 
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Tấp huấn kỹ 

năng hỗ trợ 

người khuyết tật 

tại Suối Tiên 

Ngày 27/11/2014 vừa qua, 

đại diện trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD) đã đến 

Suối Tiên tập huấn kỹ năng 

hỗ trợ cho 100 tình nguyện 

viên (TNV) hỗ trợ chương 

trình “Thiện tâm thân ái”. Sự 

kiện do Công ty du lịch văn 

hóa Suối Tiên và Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội 

tổ chức nhân dịp kỉ niệm 

ngày Quốc tế người khuyết 

tật 3/12.  

Đã 15 lần tổ chức chương 

trình lớn dành cho rất nhiều 

người khuyết tật, công ty du 

lịch văn hóa Suối Tiên dần 

chú ý hơn đến những khó 

khăn của người khuyết tật 

(NKT) khi sử dụng các tiểu 

mục công trình trong khuôn 

viên Suối Tiên, và đã lắp đặt 

thêm các con dốc nhỏ để 

tạo lối lên xuống cho người 

sử dụng xe lăn.  Đây là một 

trong những nét tiến bộ nổi 

bậc của Ban lãnh đạo khu 

du lịch Suối Tiên. 

Trao đổi với anh Lê Tiến – 

Trung tâm Công tác xã hội 

Thành Đoàn, DRD mong 

muốn năm sau, BTC và 

DRD sẽ có thời gian làm 

việc sớm, cũng như có 

nhiều thời gian tập huấn kỹ 

năng hỗ trợ cho các TNV 

bên cạnh việc cung cấp 

những kỹ năng cho các bạn 

sinh viên trong khi hỗ trợ 

NKT. Điều này còn giúp 

NKT thoải mái hơn khi tham 

gia các hoạt động trong 

ngày hội.  

 

CTV 

Các tác phẩm đạt giải 

Trao giải cuộc thi làm phim ngắn “Phá bỏ rào 
cản” 
Sáng 21/12, tại Hội trường 204 Đại học Hoa Sen (8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, 

TP.HCM), Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi 

làm phim ngắn “Phá bỏ rào cản” (PBRC). Đây là cuộc thi mở ra cơ hội mới cho 

những người làm phim trẻ, đồng thời góp tiếng nói chân thực, xúc động về vấn đề 

tiếp cận cho người khuyết tật (NKT).  

Đến tham dự Lễ trao giải có các đại biểu đến từ Hiệp hội chăm sóc con người Nhật Bản 

Sở Xây dựng TP.HCM, Liên hiệp Hợp tác xã Giao thông vận tải TP.HCM, Trường Cao 

đẳng Phát thanh truyền hình 2, Ban tổ chức (BTC) PBRC, Ban giám khảo (BGK) PBRC, 

các đội dự thi, người khuyết tật và đông đảo các bạn sinh viên.  

Sau 2 tháng phát động, BTC và BGK đã nhận được 31 tác phẩm dự thi từ 22 đội thi là 

người khuyết tật, sinh viên và các nhóm làm phim bán chuyên nghiệp.   

Đạo diễn Văn Công Viễn, đại diện BGK chia sẻ “Trong 31 tác phẩm, có tác phẩm dự thi 

mà giới làm phim chuyên nghiệp xem xong cũng phải nể và thích thú, có nhiều tác phẩm 

khác có thủ pháp điện ảnh tốt, thể hiện nhiều câu chuyện rất thực tế và cảm động. Huy 

động được sự nỗ lực và tham gia của cộng đồng như vậy là một điều vượt quá mong đợi 

và tưởng tượng của cá nhân tôi, BGK và cả BTC. Thông qua cuộc thi chính tôi cũng hiểu 

cụ thể hơn khó khăn của NKT trong vấn đề tiếp cận. Thay mặt BGK, tôi rất cảm ơn DRD 

đã tạo điều kiện cho chúng tôi được làm công việc chuyên môn của mình và đóng góp 

công sức cho cộng đồng hiểu hơn về NKT” . 

Kết quả chung cuộc: Giải nhất thuộc về phim ngắn “Khóc ngược” của nhóm 17 Produc-

tion; Giải nhì thuộc về phim “Giấc mơ” của tác giả Đặng Huy Tâm và các bạn; Giải ba 

thuộc về tác phẩm “Chuông gió” của tác giả Ngô Ngự Bình. Giải Ấn tượng: “Thử thách 

xe lăn” của tác giả Nguyễn Ngọc Tân; Giải Sáng tạo thuộc về tác giả Dương Minh Lộc 

với phim ngắn “Fly Butterfly” bằng thể loại hoạt hình. 2 Giải khuyến khích được trao cho 

tác phẩm “Lời của mẹ” của tác giả Hoàng Xuân Lộc và “Phá bỏ rào cản” của tác giả 

Trung Hậu.  

Tất cả các tác phẩm có thể được xem tại link trang fan page Facebook của DRD: https://

www.facebook.com/drdvietnam. 

Thương Thương 

https://www.facebook.com/drdvietnam
https://www.facebook.com/drdvietnam
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Quan điểm của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc sử dụng lao động là người khuyết tật 
 

Sáng 23/12, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) tổ chức hội thảo báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu “Quan điểm của doanh 

nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng lao động là người khuyết tật”. Đề tài do Viện nghiên cứu và Phát triển TPHCM 

thực hiện từ tháng 4-11/2014 theo yêu cầu của DRD nhằm đánh giá chung nhất về tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động là 

người khuyết tật (NKT), từ đó có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vấn đề NKT và việc 

làm cho NKT. Đến dự hội thảo có đại diện Trung tâm giới thiệu việc làm TPHCM, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai, 

doanh nghiệp của người khuyết tật, doanh nghiệp sử dụng lao động là NKT và sinh viên ngành Công tác xã hội trên địa bàn 

TPHCM.  

Khảo sát ý kiến của 30 doanh nghiệp, cơ quan có và không có sử dụng lao động là NKT trên địa bàn TPHCM, nhóm nghiên cứu cho thấy 

đa phần doanh nghiệp chưa nắm rõ những chính sách, văn bản pháp luật có liên quan đến NKT. Tại một số doanh nghiệp, mức lương của 

NKT thấp hơn so với người không khuyết tật (lý do được đưa ra là năng suất làm việc của NKT thấp hơn so với người không khuyết tật). 

Ngoại trừ hệ thống công ty 27/7 (của Sở LĐTB-XH) là đơn vị trực tiếp thu hút lao động là NKT mang tính chất ưu đãi của doanh nghiệp 

nhà nước thì toàn thành phố hiện chỉ có 9 cơ sở được công nhận là đơn vị sản xuất kinh doanh dành riêng cho NKT với các ngành nghề 

chủ yếu như; may, in lụa, sản xuất loa, chăm sóc sức khỏe (massage)… Số liệu từ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị 

trường lao động TPHCM ước tính, lượng NKT trong độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm khoảng 15.000 người.  Dự báo nhu cầu nhân 

lực trong giai đoạn 2011-2015, bình quân mỗi năm Thành phố thu hút trên 280.000 chỗ làm (trong đó 120.000 chỗ làm việc mới), trong đó 

có những ngành nghề có thể thu hút NKT; công nghệ thông tin, điện - điện tử, kế toán, may, giày da, thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, theo 

khảo sát của nhóm nghiên cứu, hiện Thành phố vẫn chưa có được những kế hoạch cụ thể để giải quyết bài toán liên kết giữa nhu cầu thị 

trường – người lao động là NKT.   

Đồng quan điểm với kết quả nghiên cứu, tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, doanh nghiệp vẫn giữ quan điểm NKT không có năng lực, 

nhận NKT vào làm chỉ vì mục đích từ thiện, ban ơn. Thêm nữa, việc đầu tư và hỗ trợ NKT rất tốn kém. Chẳng hạn, phải hỗ trợ di chuyển, 

nếu là người khiếm thính thì phải trợ giúp về giao tiếp… Bản thân NKT vẫn còn e dè, tự ti, mặc cảm chưa dám thể hiện năng lực bản thân. 

Đó là những rào cản không hề nhỏ trong tiến trình giải quyết việc làm cho NKT.  

Để gia tăng cơ hội việc làm cho NKT, các đại biểu kiến nghị, NKT cần chủ động tìm tỏi, học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc. Bên 

cạnh đó, các tổ chức của và vì NKT phải chủ động tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh lồng ghép với các hoạt động giao lưu, truyền 

thông mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp về NKT. Một khi kết hợp hài hoà những yếu tố này thì việc tiếp nhận và sử 

dụng lao động là NKT của doanh nghiệp sẽ không còn hạn chế như hiện nay nữa: 

Bà Trần Thị Trung Thuận, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Tâm chia sẻ: “Khi thành lập công ty và tạo việc làm cho NKT, chúng tôi 

không làm từ thiện mà làm trách nhiệm xã hội, Tôi đồng ý rằng, chúng ta cần chấp nhận chứ không nên so sánh về khả năng của NKT với 

người không khuyết tật. thực tế cho thấy, nhiều bạn là NKT làm thì chất lượng công việc tốt hơn những bạn bình thường. Tức là, không 

phải NKT không có khả năng mà do họ chưa có môi trường thuận tiện để phát huy mà thôi”. Bà Phan Thị Thanh Tâm, Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ FAGI, là 1 NKT làm doanh nghiệp tuyển dụng NKT, nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, mình không thể cho NKT tất cả mọi 

thứ, nhưng mình có thể cho họ cơ hội làm việc, đó là điều tốt nhất”. Bà Võ Thị Bích Ngọc- Chuyên viên nhân sự công ty Bảo hiểm AIG Việt 

Nam, nói “Khi tuyển dụng NKT, doanh nghiệp chúng tôi và nhiều doanh nghiệp khác rất muốn tìm hiểu NKT cần được hỗ trợ những gì và 

làm cách nào để tạo ra môi trường hỗ trợ đúng và phù hợp với NKT, làm sao để họ cảm thấy mình được tôn trọng đúng mức”.  ta”.  

Thương Thương   
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Chương trình “Một thế giới cho tất cả” tại Hội đồng Anh 
TP.HCM 
 

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), chiều 3/12, Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD) đã phối hợp với Hội đồng 

Anh Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu và trải nghiệm “Một thế giới cho tất cả” tại Hội đồng Anh TPHCM (25 Lê Duẩn, Q.1). 40 

cán bộ và giáo viên tại đây đã “nhập vai” người khuyết tật (NKT) bằng cách ngồi xe lăn, bịt mắt dùng gậy dò đường để di chuyển 

trong chính khuôn viên Hội đồng Anh.   

Ngay sau phần trải nghiệm, Th.S Lưu Thị Ánh Loan, Quyền Giám đốc DRD có bài giới thiệu chia sẻ về một xã hội không rào cản, một xã hội 

bình đẳng và phát triển cho tất cả mọi người. Đưa những trải nghiệm thực tế này đến Hội đồng Anh TPHCM, nhóm tổ chức hướng tới mục 

tiêu giúp người tham gia trực tiếp cảm nhận được khó khăn của NKT khi đi học, đi làm, tham gia các hoạt động xã hội khác.  

Sự kiện lần này nằm trong chuỗi hoạt động “Hội đồng Anh Việt Nam đồng hành cùng Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12” với thông điệp 

“Hiểu nhau hơn để cùng phát triển”. Chương trình cũng nằm trong chuỗi hoạt động “Một thế giới cho tất cả” của DRD giao lưu với 9 trường 

Đại học, Cao đẳng và nhà văn hóa trên địa bàn TP.HCM từ năm 2012 đến nay.  

Ông Jon Glendinning, Giám đốc Hội đồng Anh TPHCM cho biết: “Chính sách Bình đẳng, Đa dạng và Dành cho tất cả mọi người là cốt lõi 

trong mục tiêu quan hệ văn hóa của chúng tôi. Về tuyển dụng, Hội đồng Anh luôn khuyến khích ứng viên NKT tham gia ứng tuyển. Hội đồng 

Anh cũng có những học viên khiếm thị một phần hoặc hoàn toàn đã học tiếng Anh và thi IELTS . Vì vậy khi có những thí sinh khuyết tật dự thi 

IELTS, chúng tôi sẽ cung cấp chữ Braille để thí sinh có thể sử dụng cho phần thi kỹ năng đọc. DRD đã luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích 

khi hỗ trợ Hội đồng Anh kiểm tra sự phù hợp của cơ sở vật chất tại Hội đồng Anh đối với người khuyết tật, và tổ chức chương trình giao lưu 

trải nghiệm này. Tháng 4 năm sau chúng tôi dự kiến sẽ có hoạt động kế tiếp với DRD trong tuần lễ các hoạt động về sự đa dạng, đồng thời 

cũng là thời gian có Ngày chăm sóc và bảo vệ Người khuyết tật Việt Nam”  

 

Thương Thương   

Không khí trải nghiệm khi là người khuyết tật của cán bộ nhân viên Hội đồng Anh 



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 


