
TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN  
(DRD) HOẠT ĐỘNG

NÂNG CAO 
NHẬN THỨC

Chiế
n d

ịch
  

thà
nh

 ph
ố t

iếp
 cậ

n

Nghiên cứu

Hội thảo  

& sự kiện

Trang web luật  

& chính sách

Tran
g w

eb
 cá

c 

vấ
n đ

ề k
hu

yế
t tậ

t

DỊCH VỤ & 
NÂNG CAO 
NĂNG LỰC

Thự
c t

ập

Tha
m vấ

n đ
ồn

g c
ản

h

Hỗ trợ sống độc lập

Tập
 hu

ấn
 kỹ

 nă
ng

Tư vấn và cung cấp  

thông tin liên quan  

đến khuyết tật

Khảo sát tiếp cận

Vận động & biện hộ

Hỗ trợ thành lập 

clb / hội / nhóm

Hỗ t
rợ 

đi 
lại

Dụn
g c

ụ t
rợ 

giú
pHọc

 bổ
ng

 

ng
ườ

i b
ạn

 đồ
ng

 hà
nh

Việc làm
1.  Nối kết với các doanh nghiệp:

    Tư vấn với doanh nghiệp về  

vấn đề khuyết tật.

    Tư vấn cho người khuyết tật  

tìm việc và tự kinh doanh.

2. Giới thiệu việc làm.
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Khảo sát tiếp cận
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Học bổng Người 
Bạn Đồng Hành 

Tập huấn kỹ năng

Hỗ trợ đi lại

Tham vấn  
đồng cảnh

Cung cấp  
người hỗ trợ cá nhân

Sự kiện  
Một thế giới cho tất cả 

Sáng kiến cộng đồng: 
Cuộc thi phá bỏ rào cản

Đồng hành cùng 
sinh viên khuyết tật

 CHÚNG TÔI LÀ AI?
DRD là tổ chức phi lợi nhuận được thành 
lập ngày 3 tháng 12 năm 2005 dưới sự hỗ 
trợ ban đầu của Quỹ Ford. Cho tới nay DRD 
trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và  
Kĩ Thuật Việt Nam (VUSTA).

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
DRD đảm nhận sứ mệnh như vậy, dựa trên những 
thành tựu và giá trị con người và tổ chức, được đúc 
kết qua 10 năm hoạt động: 
  Vì người khuyết tật;
   Tôn trọng giá trị và khả năng của người  

khuyết tật;
   Truyền cảm hứng cho người khuyết tật và  

công chúng;
  Minh bạch; 
  Uy tín và chất lượng. TẦM NHÌN

DRD phấn đấu cho một xã hội hoà nhập, không 
rào cản nơi người khuyết tật có đủ năng lực tham 
gia vào các hoạt động xã hội một cách công bằng 
và bình đẳng.

 MỤC TIÊU VÀ  
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
   Nâng cao nhận thức cho người khuyết tật và 
cộng đồng về Quyền của người khuyết tật;

   Tạo công bằng cơ hội cho người khuyết tật bằng 
cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tổ chức các 
khóa tập huấn tăng cường năng lực;

   Thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật trong 
mọi khía cạnh xã hội thông qua các sáng kiến 
cộng đồng;

  Thúc đẩy cải thiện môi trường chính sách;
  Phát triển năng lực của DRD.

 SỨ MẠNG
DRD giúp người khuyết tật tự tin, nâng cao chất 
lượng cuộc sống trong môi trường không phân 
biệt đối xử bằng cách nâng cao nhận thức cho 
người khuyết tật và cộng đồng, nâng cao năng lực  
cho người khuyết tật, và vận động chính sách.


