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TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 

 Bất ngờ từ cuộc thi Phá 

Bỏ Rào Cản (Tr. 2) 

 Cảm ơn Tình nguyện 

viên (Tr. 2) 

 Hội thảo Thúc đẩy thực 

thi Công ước Quốc tế  

về Quyền của Người 

khuyết tật(Tr. 3) 

 Hội chợ “Tinh hoa Tết 

Việt” với DN Người 

khuyết tật Tp.HCM 
(Tr. 3) 

 

Các Tình nguyện viên tham gia trò chơi kết nối 

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 02/2015 
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Bất ngờ sau cuộc thi làm phim 
“Phá bỏ rào cản” 
Chị Nguyễn Thụy Phương Trình- tác giả phim ngắn “Ác mộng khẩu 
trang” dự thi cuộc thi làm phim ngắn “Phá bỏ rào cản” do Trung 
tâm Khuyết tật và Phát triển DRD tổ chức chia sẻ về sự bất ngờ 
thú vị của mình, khi nhận được tin phim ngắn của mình và đồng 
đội đã đạt một giải thưởng phát sinh sau khi cuộc thi khép lại. Đây 
là giải thưởng từ Giám đốc DRD, chị Võ Thị Hoàng Yến, là một ổ 
cứng trị giá 1,300,000 đồng. Giải thưởng là một sự ghi nhận đối 
với một phim ngắn đặc biệt với nội dung xoay quanh khó khăn của 
người khiếm thính. “Ác mộng khẩu trang” thực sự có nhiều điều 
đặc biệt: được thực hiện bằng nỗ lực hết mình của một tập thể 10 
người không chuyên trong 2 tháng, với thiết bị không chuyên (quay 
phim bằng điện thoại), có đến 2 bài hát tự sáng tác riêng cho phim 
bởi tác giả cũng là một người không chuyên lần đầu tiên sáng tác! 

Tác giả Nguyễn Thụy Phương Trình chia sẻ “Mình thật quá bất 
ngờ, xúc động và vui mừng khi nhận được món quà này. Nội dung 
phim được phát triển từ một tình tiết có thật khi một người bạn của 
mình đi khám bệnh, do người nghe nói bình thường không nhận 
biết được khuyết tật ẩn của người khiếm thính nên vô tình gây khó 
khăn cho họ. Mình và nhóm thực hiện mong muốn người nghe nói 
được đừng ngại ngùng giao tiếp với người khiếm thính, đặc biệt 
mong sao những người công tác ở ngành y tìm ra giải pháp tốt để 
giao tiếp với bệnh nhân khiếm thính. Mình ước sao ngôn ngữ ký 
hiệu được nhiều người học. Thật vui khi 2 bài hát “Tiếng lòng” và 
“Rào cản trong ta” do mình viết lời và 2 nhạc sĩ Cam Sành và 
Quang Trình hỗ trợ viết nhạc được chị Yến và DRD yêu mến; nếu 
các bài hát này được DRD sử dụng vì người khuyết tật thì mình rất 
vui” 

Cuộc thi làm phim ngắn nho nhỏ do DRD tổ chức từ tháng 8- 
11/2014 đã là nhịp cầu để cộng đồng cùng tham gia lên tiếng nói 
“Phá bỏ rào cản” trong cuộc sống của người khuyết tật như thế đó. 
Xem các clip dự thi và đoạt giải cuộc thi tại đây: 

Bản tin DRD 

 

“Cảm ơn tình 

nguyện viên” 

Chiều ngày 1/2/2015 vừa qua, tại Hội 

quán Đời Rất Đẹp, đã diễn ra buổi 

họp mặt thân mật do Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD) tổ chức 

cho các bạn tình nguyện viên hoạt 

động trong tất cả các dự án, như một 

lời cảm ơn những đóng góp và tâm 

huyết của các bạn trong năm 2014. 

Gần 40 bạn tình nguyện viên đã tham 

gia hết mình vào các hoạt động giao 

lưu, trò chơi gắn kết tinh thần đồng 

đội, nhận quà cảm ơn và tham dự bốc 

thăm may mắn. Chị Lưu Thị Ánh Loan 

– Quyền Giám đốc DRD đã đại diện 

nói lời cảm ơn trân trọng đến các bạn 

tình nguyện viên và mong rằng các 

bạn sẽ vẫn tiếp tục đồng hành với 

hoạt động vì người khuyết tật tại DRD.  

Bản tin DRD 

Chị Liêu Thị Ngọc Hiếu trao phần thưởng cho chị Nguyễn Thụy Phương Trình 

Các bạn Tình nguyện viên tham gia trò chơi gắn kết 

Chụp ảnh lưu niệm cùng DRD 
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Hội thảo Thúc đẩy 
việc thực hiện Công 
ước quốc tế về 
quyền người khuyết 
tật 

Trong hai ngày 7,8/2, tại 
TPHCM, Trung tâm Khuyết 
tật và Phát triển (DRD) phối 
hợp với Tổ chức lao động 
quốc tế ILO tổ chức hội thảo 
“Thúc đẩy việc thực hiện 
Công ước quốc tế về Quyền 
người khuyết tật”. Đây là cơ 
hội cho các bạn khuyết tật 
nắm được thông tin cụ thể 
về Công ước quốc tế về 
Quyền người khuyết tật và 
liên hệ vào thực tế để hiểu 
và sử dụng quyền của mình. 

Hội thảo diễn ra sôi nổi trong 
hai ngày liên tục với sự 
hướng dẫn của Tiến sĩ Trần 
Thị Thùy Dương, Phó khoa 
Luật quốc tế của ĐH Luật 
TPHCM. Theo đó, hơn 30 
thanh niên khuyết tật tham 
dự hội thảo đã được giới 
thiệu những nội dung cơ 
bản của công ước, đặt câu 
hỏi, hoạt động nhóm giải 
quyết tình huống… Ngoài ra, 
các vấn đề về quyền NKT 
trong lĩnh vực việc làm và 
quyền liên quan đến tiếp 
cận, vai trò của Nha nước 
trong việc đảm bảo thực 
hiện Công ước và vai trò cỉa 
NKT trong việc thực hiện 
Công ước cũng được đưa 
ra thảo luận tại hội thảo. 

CTV 

Đại diện CLB – chị Đinh Thị Tuyết Đào chia sẻ với BTC chợ phiên 

Hội chợ “Tinh hoa Tết Việt” với DN 
Người khuyết tật Tp.HCM 
Từ ngày 03/02 - 08/02/2015 đại diện 8 doanh nghiệp trong CLB Do-
anh nghiệp người khuyết tật TP.HCM (CLB)gồm: Công ty TNHH SX 
TM & DV Thiên Tâm, Công ty TNHH Thiện Tâm Hương, cơ sở Khung 
hình bút lửa Thanh Quốc, cơ sở tranh thuê tay Dorcas, cơ sở in ấn 
Trần Diệu, cơ sở mỹ nghệ Diệu Linh, cơ sở đan móc len Phước Đào 
và tiệm bánh Nguyệt Kiều đã tham gia trưng bày và bán các sản 
phẩm của mình tại Chợ Phiên Xuân Nhân Ái 2015 tại Sân CLB Văn 
hóa và Thể dục thể thao Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Q1, TPHCM). 
Chương trình Chợ Phiên Xuân Nhân Ái 2015nằm trong chuỗi dự án 
Tinh Hoa Việt do công ty TNHH MTV Thạch Thư Xá thực hiện. 

CLB đã nhận được sự hỗ trợ của Ban tổ chức chương trình: miễn phí 
tham gia chương trình, cung cấp các dụng cụ hỗ trợ trưng bày sản 
phẩm... và sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn cộng tác viên dự án “Xây 
dựng năng lực tổ chức để nâng cao vị thế và phát triển kinh tế cho 
NKT” (BRAVE)trong việc hỗ trợ sắp xếp, bán hàng trong suốt thời 
gian diễn ra phiên Hội chợ. 

Đại diện CLB – chị Đinh Thị Tuyết Đào (cơ sở đan móc len Phước 
Đào) đã có buổi chia sẻ với BTC chợ phiên và người tham gia về hoạt 
động của CLB hiện tại cũng như kế hoạch trong thời gian tới, và CLB 
luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội kinh doanh cho các thành viên. 

CLB Doanh nghiệp người khuyết tật TP.HCM được thành lập năm 
2013 dưới sự hỗ trợ của dự án BRAVE thuộc Trung tâm Khuyết tật và 
phát triển (DRD). Một trong những mục tiêu dự án là gia tăng sự hòa 
nhập về kinh tế, xã hội cho NKT thông qua hoạt động hỗ trợ NKT tự 
doanh. CLB hiện có sự tham gia của 8 doanh nghiệp thành viên với 
mục tiêu cùng nhau hỗ trợ và phát triển hoạt động kinh doanh. Thành 
viên tham gia CLB đã được dự án hỗ trợ cung cấp đầy đủ những kiến 
thức, kỹ năng kinh doanh để tự phát triển và ổn định sản xuất.  

Bản tin DRD 

Tham dự viên thảo luận và chia sẻ 



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 


