
Kể từ ngày bắt đầu hoạt động, với sự hỗ trợ và đồng hành của các nhà tài trợ và các đối tác, 
DRD đã đạt được nhiều kết quả trong nỗ lực nâng cao năng lực và hòa nhập xã hội cho cộng đồng 
người khuyết tật. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp và đồng hành từ 
quý vị để duy trì và phát triển những hoạt động vì cộng đồng. Sau đây là một số kết quả đạt được 
trong những năm qua (tính đến 11/2016):

93% NKT được nâng cao 
            nhận thức,

92% tự tin vào bản thân,

83% NKT tăng khả năng tự lập,

81% NKT tăng khả năng 
            ứng phó với tình huống,

93% NKT được tăng năng lực.

HÒA NHẬP XÃ HỘI
TIẾP CẬN VÀ KẾT NỐI

256 máy tính đã được trao tặng cho các bạn thanh niên 
khuyết tật.

432 NKT nhận xe lăn, xe lắc, nạng, nẹp,…

500 NKT được học Luật giao thông đường bộ và có giấy 
chứng nhận.

2,744 lượt tham vấn đồng cảnh.

40,024 lượt dịch vụ hỗ trợ motobike taxi cho 455 NKT 
với nhiều dạng tật khác nhau đi học, đi làm, tham gia 
sinh hoạt đội nhóm và khám chữa bệnh.

35 hội nhóm NKT khắp miền Nam Việt Nam được kết 
nối và trở thành mạng lưới bao gồm 3500 thành viên.

3,513 NKT và các lãnh đạo của tổ chức NKT tham gia 
các chương trình tập huấn, hội thảo, và chia sẻ kinh 
nghiệm do DRD thực hiện.

10 dự án nhỏ của mạng lưới hội nhóm NKT được tài trợ.

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN
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DRD VỚI CÔNG CHÚNG
12,448 lượt truy cập vào trang web của DRD 
mỗi tháng. (http://www.drdvietnam.org)

7,868 lượt Like trên Fanpage DRD. 
(https://www.facebook.com/drdvietnam)

1,050,670 lượt xem trên kênh youtube của 
DRD và có 1,154 người đăng ký theo dõi kênh 
thường xuyên. (https://www.youtube.com/us-
er/videodrdvietnam)

Khoảng 2,024 tin bài, phóng sự, trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng.

5 giải thưởng quốc tế, 14 giải thưởng/bằng khen 
cấp thành phố.

HỌC TẬP VÀ VIỆC LÀM
345 sinh viên khuyết tật được hỗ trợ học 
bổng hàng tháng cho đến lúc ra trường, 
tập huấn các kỹ năng xã hội, tạo điều kiện 
đi thực tập và tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

1,540 NKT được hướng nghiệp, tập huấn 
về kỹ năng tìm việc, giới thiệu và giúp duy trì 
việc làm mỗi năm.

374 NKT có được việc làm.

344 doanh nghiệp tham gia mạng lưới tuyển 
dụng NKT tại DRD.

24 doanh nghiệp NKT ở TP.HCM và Lâm 
Đồng được tư vấn kỹ thuật kinh doanh

15 dự án nhỏ về phát triển kinh doanh được 
tài trợ.



Since the start of its operations, with the support and companionship of donors and partners, 
DRD has achieved many results to improve capacity building and social inclusion for the disabled 
community. We really want to continue to receive your contribution and interest to maintain and 
develop activities for the community. Here are some of the results achieved over the years of DRD 
operations (as of 11/2016):

93% of PWDs have improved awareness,

92% of PWDs believe in themselves,

83% of PWDs increased their level of
 independance,

81% of PWDs increased their 
responsiveness to cases,

93% of PWDs increased 
their own capacity..

SOCIAL INTEGRATION ACCESSIBILITY AND CONNECTION
256 computers delivered to youth with disabilities.

432 PWDs received assistive devices, as wheelchairs, 
braces, and crutches

500 PWDs participated training on road traffic laws 
and received a certificate

2,744 peer counseling sessions were held.

40,024 requests for support by motorbike taxi were 
met for 435 PWDs who wanted to study, go to work, 
participate in social activities and see doctors for 
health care.

Over 3500 PWDs participated in a network of 35 
DPOs (Disabled People Organizations) in the south 
of Vietnam that were developed by DRD.

3,513 PWDs and leaders of DPOs improved their 
skills through capacity building training and experience 
sharing.

10 small business grants were funded for DPOs in 
DRD’s network.

LEARNING AND EMPLOYMENT
345 students with disabilities were awarded 
monthly scholarship, trained on social skills 
and given internship and job placement after 
graduation.
1,540 PWDs are being oriented and 
trained on job-seeking skills as well as being 
employed.
374 PWDs got jobs, vocational training 
or internship.
344 businesses of PWDs attended 
recruitment networking sessions.
24 businesses of PWDs in HCM City and 
Lam Dong province were consulted about 
business techniques
15 business-related small grants for PWDs 
were approved.

DRD WITH THE PUBLIC
12,448 hits to DRD’s website are recorded 
monthly. (http://www.drdvietnam.org)

7,868 Likes on DRD Facebook 
(https://www.facebook.com/drdvietnam)

1,050,670 views on DRD Youtube channel, 
and 1,154 subscribe. (https://www.you-
tube.com/user/videodrdvietnam)

2,024 news items and articles about DRD 
published on the mass media.

5 international awards and 14 awards and 
certificates of merits at city level.
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