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Hiểu mình để ước mơ vươn xa hơn
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Bị sốt bại liệt dẫn đến teo cơ toàn thân, Thơm đã có hơn 17 năm tự 
tập vật lý trị liệu để chống được nạng và đôi tay bớt run. Gia đình 
quá khó khăn, bản thân lại khiếm khuyết khiến Thơm luôn nhìn mình 
và những người khuyết tật khác bằng ánh mắt e ngại. Thơm sợ lòng 
thương hại, sợ những ánh mắt dòm ngó, soi mói khiếm khuyết của 
mình, thành ra ngại giao tiếp. Khi có cơ hội tiếp cận với DRD, tham 
gia sinh hoạt kỹ năng, tham vấn đồng cảnh và được tuyển chọn vào 
nhóm hát Đời Rất Đẹp, Thơm ý thức được: người khuyết tật không 
mang dáng dấp của tội nghiệp, đáng thương để lấy tiền hỗ trợ, mà 
ai cũng có khả năng sống độc lập, bằng khả năng của mình. 
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Phan Thị Rát
“Mở lối đi riêng”

Từ một cô gái nhút nhát, thiếu tự tin, Phan Thị Rát, 
sinh năm 1990, đã “lột xác” thành nữ thủ lĩnh năng 

động, cởi mở. Rát là một trong 12 người khuyết tật 
tiêu biểu nhất Việt Nam vào năm 2013 được vinh 

dự gặp chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
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Người ta thường được dạy rất nhiều về “cho và 
nhận”, nhưng có lẽ để hiểu sâu sắc được giá trị của 
nó, không gì là mở lòng và trải nghiệm. Nguyễn 
Minh Hảo đã bước được ra khỏi “vùng giới hạn” 
của bản thân mình, để làm được điều ấy…
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vẫn không đủ giúp tôi bứt phá, thay đổi, 
vì bản thân đã quen với cuộc sống khép 
kín một thời gian dài”, Kim Hoàng tâm sự. 
Cho đến khi Hoàng làm quen và sống 
trong những hoạt động, lớp học kĩ năng 
tại DRD, được biết đầy đủ kiến thức và 
nhận thức về khuyết tật và người khuyết 
tật, cô không còn thấy mình bơ vơ, lạc 
lõng, hay yếu hơn so với những người 
khác trong xã hội nữa! Hoàng cũng 
không còn rất ghét ai mỗi khi họ nhắc 
đến từ “khuyết tật”, hoặc lãng tránh nó. 
Cô dần trở thành một người tự tin và tin 
cậy hơn với mọi người xung quanh. 

Và sự thay đổi những giá trị bên trong 
con người, dù nhỏ, bao giờ cũng nối 
chuỗi cho cơ hội. Cuộc sống mới của 
Hoàng đưa cô tình cờ có cơ hội đến với 
bơi lội. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, 
cô đã phần nào chứng tỏ được năng 
lực của mình. Hạnh phúc hơn, bơi lội lại 
chính là đam mê đã được cất giấu rất kĩ 
từ thuở còn bé của cô gái này! Không 
chỉ thế, hiện Hoàng còn đang cùng một 
vài bạn khuyết tật khác cùng góp nhặt 
chuyên môn của mình, để làm thành 
một nhóm chuyên thiết kế website, đồ 
họa in ấn. Sau hai năm, nhóm đã có 
nhiều khách hàng tìm tới hơn…
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Sống mạnh mẽ 
như cây cần 
được lớn
Bứt ra khỏi cuộc sống chỉ biết sống 
cho qua ngày, Nguyễn Hoàng Bảo 
Yến mang khao khát thay đổi được 
cái nhìn của xã hội về người khiếm 
thính như mình bằng chính năng lực 
của mình. 

Để giao tiếp bình thường được với mọi 
người, Bảo Yến nhìn khẩu hình môi người 
đối diện để hiểu.
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Vững vàng trên đôi chân khuyết tật
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