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TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 
DRD đón tiếp Cố vấn về 
quyền người khuyết tật của 
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ(Tr. 2) 

Cơ hội cho các doanh 
nghiệp Người khuyết tật Lâm 
Đồng tiếp cận cơ hội kinh 
doanh mới   (Tr. 2) 

Tham vấn đồng cảnh cho 
bệnh nhân chấn thương tủy 
sống (Tr. 2) 

Tín hiệu tình yêu (Tr.2) 

Tập huấn Công ước quốc tế 
về Quyền của người khuyết 
tật cho cha mẹ trẻ tự kỷ    
(Tr. 3) 

DRD tập huấn Kỹ năng hỗ 
trợ Người khuyết tật cho sinh 
viên trường Cao đẳng sư 
phạm Trung Ương (Tr. 3) 

Hội nghị “Sống độc lập của 
người khuyết tật tại Việt 
Nam”(Tr. 3) 

DRD vinh hạnh nhận bảng 
vàng vinh danh “Trí thức Việt 
Nam ” năm 2015 (Tr.4) 

Người khuyết tật trải nghiệm 
phố đi bộ Nguyễn Huệ(Tr.4) 

Thanh niên khuyết tật trải 
nghiệm những tiện ích ở siêu 
thị AEON Mall(Tr.4) 

Nguyễn Lê Hoàng Trung đã 
có xe lăn điện  (Tr.4) 

Cuộc sống quanh ta (Tr.4) 

Người khuyết tật cũng 
là...Người chứ! (Tr. 5) 

Add-on trên trình duyệt 
Chrome giúp người mù màu 
có thể phân biệt được màu 
sắc khi duyệt web(Tr. 5) 

Thư kêu gọi nộp đề xuất 
“Các sáng kiến hỗ trợ Người 
khuyết tật Hòa nhập”(Tr. 6) 

Tuyển kế toán chi nhánh là 
người khuyết tật (Tr. 6) 

ThS Lưu Thị Ánh Loan - Quyền giám đốc DRD tặng quà cho Bà Judith E. Heumann  

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 05/2015 
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1.DRD đón tiếp Cố vấn về quyền người 
khuyết tật của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ 
Ngày 3/5/2015, DRD vinh dự được đón tiếp Bà Judith E. Heu-

mann, Cố vấn về quyền của người khuyết tật của Bộ ngoại giao 

Hoa Kỳ, cùng với các đại diện của Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Bà Ju-

dith E. Heumann đánh giá cao các hoạt động tại DRD và mong 

rằng các hoạt động sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. "Great 

work!" - Bà Judith đã viết tặng DRD nhân chuyến viếng thăm này  

>> Đọc Thêm 

Tin vắn: 

3.Tham vấn đồng cảnh cho 

bệnh nhân chấn thương tủy 

sống 

Ngày 27/4 vừa qua, các thành viên dự án 
Sống Độc Lập thuộc Trung tâm Khuyết tật và 
phát triển (DRD) đã có buổi gặp gỡ, giao lưu 
và tìm hiểu nhu cầu với các bệnh nhân đang 
điều trị tại Khoa chấn thương tủy sống – 
Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh 
nghề nghiệp (Quận 8, Tp.HCM). 

 

>>Đọc thêm 

4. Tín hiệu tình yêu 
Nhằm mục đích chia sẻ và thúc đẩy tinh thần 
cho các bạn khuyết tật mạnh dạn tiến đến 
tình yêu, vào ngày 10/5/2015, tại Trung Tâm 
Khuyết Tật Và Phát Triển – DRD đã diễn ra 
buổi trò chuyện chuyên đề “Tín hiệu tình yêu” 
cho các thành viên câu lạc bộ Phụ Nữ 
Khuyết Tật- CLB PNKT. Đây là chuyên đề 
khởi đầu cho chuỗi chương trình truyền 
thông chăm sóc sức khỏe cho người khuyết 
tật phối hợp giữa DRD và Trung Tâm Truyền 
Thông Gíao Dục Sức Khỏe -T4G.  

Dưới sự dẫn dắt của anh Nguyễn Tuấn Huy 
(Gíam đốc trung tâm Kỹ Năng Sống) buổi 
chia sẻ diễn ra rất vui vẻ và sôi nổi. Với các 
bạn khuyết tật một phần vì mặc cảm với 
khuyết tật, một phần còn lo lắng trước những 
định kiến của xã hội nên đa số rất dè dặt khi 
đón nhận hoặc chủ động tìm đến với tình 
yêu. Tuy nhiên mọi người điều đồng ý rằng 
trong tình yêu luôn có những điều kì diệu và 
ai cũng sẽ có cơ hội đến với tình yêu chân 
thành.  

>>Đọc thêm 

ThS Lưu Thị Ánh Loan - Quyền giám đốc DRD tặng quà cho Bà Judith E. Heumann  

Chị Lưu Thị Ánh Loan chia sẻ  

Tin hoạt động 

2.Cơ hội cho các doanh nghiệp Người 
khuyết tật Lâm Đồng tiếp cận cơ hội kinh 
doanh mới 
Ngày 23 tháng 4 năm 2015 vừa qua CLB đã khởi động buổi sinh 
hoạt đầu tiên trong năm với gần 30 tham dự viên. Buổi sinh hoạt 
cũng vui mừng nhận được sự tham gia của các khách mời: Bà Đỗ 
Thị Ánh – Giám đốc siêu thị Co.op Mart Bảo Lộc và 02 khách mời 
bên khu du lịch Thác Đamri đến tham gia sinh hoạt, trực tiếp lắng 
nghe chia sẻ về hoạt động hiện tại của CLB cũng như tham quan 
các sản phẩm trưng bày của các thành viên. 

Buổi sinh hoạt với mục đích chia sẻ về những hoạt động kinh do-
anh hiện tại của từng cơ sở; là cơ hội để các hội viên trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm của cơ sở mình đến với khách mời; tìm kiếm 
cơ hội kinh doanh mới qua việc liên kết với với những đơn vị kinh 
doanh tiềm năng tại TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng.>> Đọc Thêm 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16978-drd-don-tiep-co-van-ve-quyen-nguoi-khuyet-tat-cua-bo-ngoai-giao-hoa-ky.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16941-tham-van-dong-canh-cho-benh-nhan-chan-thuong-tuy-song.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16944-tin-hieu-tinh-yeu.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16911-co-hoi-cho-cac-doanh-nghiep-nguoi-khuyet-tat-lam-dong-tiep-can-co-hoi-kinh-doanh-moi.html
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7.Hội nghị “Sống độc lập của người 
khuyết tật tại Việt Nam” 
Hôm nay ngày 21/5/2015, tại Nhà khách Quốc hội (Hà Nội) đang diễn ra 

hội nghị “Sống độc lập của người khuyết tật tại Việt Nam”. Mục đích Hội 

nghị nhằm thúc đẩy việc phát triển thành lập trung tâm Sống độc lập ở 5 

thành phố lớn tại Việt Nam đang được thí điểm và các địa phương khác 

trong tương lai. Nhóm dự án Sống độc lập tại Trung tâm Khuyết tật và 

Phát triển (DRD) đã đại diện phong trào Sống độc lập(*) tại TpHCM tham 

dự hội nghị cùng đại diện phong trào Sống độc lập tại 4 thành phố lớn là 

Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.  

Tham dự hội nghị có nhiều đại diện các ban ngành, trong đó có bà Lê 

Tuyết Nhung – Phó cục trưởng cục bảo trợ xã hội - Bộ LĐTBXH; Bà 

Nguyễn Thị Thủy - đại diện Sở LĐTBXH Hà Nội; Đại diện Sở nội vụ Hà 

Nội, đại diện các tổ chức xã hội trong lĩnh vực khuyết tật, nhiều người 

khuyết tật (NKT) cùng những người hỗ trợ cá nhân. Đầu chương trình, 

ông Furihata - đại diện tổ chức Chăm sóc con người Nhật Bản đã phát 

biểu khai mạc hội nghị, ông chia sẻ về chung về phong trào Sống độc lập 

trên thế giới, đồng thời thể hiện niềm tin mãnh liệt vào sự phát triển của 

các hoạt động Sống độc lập tại Việt Nam, khi dần dần các hội nhóm hoạt 

động vì NKT ngày càng được Nhà nước hỗ trợ.  

Trong dịp này, đại diện của lãnh đạo phong trào Sống độc lập tại 5 thành 

phố lớn cũng đã chia sẻ những hoạt động đã triển khai tại địa phương 

mình, những hiệu quả và tác động mà hoạt động Sống độc lập đã mang 

lại cho NKT, nhấn mạnh rằng khi NKT biết “Sống độc lập” thì NKT sẽ trở 

thành một thành phần góp phần đóng góp và xây dựng xã hội.  

>> Đọc thêm 

Tin hoạt động 

Phiên dịch viên múa dấu tại hội nghị 

5.Tập huấn Công ước quốc tế 
về Quyền của người khuyết tật 
cho cha mẹ trẻ tự kỷ 

Ngày 7-8/5/2015, tại Trung tâm Khuyết tật và 
Phát triển (DRD) đã diễn ra chương trình tập 
huấn Công ước quốc tế về Quyền của người 
khuyết tật (NKT) với sự tham gia của gần 30 
tham dự viên là cha mẹ trẻ tự kỷ. Chương trình 
do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và DRD phối 
hợp thực hiện, với sự phụ trách hướng dẫn 
xuyên suốt bởi Tiến sĩ TS Trần Thị Thùy Dương 
–Giảng viên ĐH Luật TP.HCM. Nội 
dung chương trình tập huấn được chia làm 3 
phần: Giới thiệu về Luật NKT ở Việt Nam, Giới 
thiệu Công ước Quốc tế về Quyền của NKT, So 

sánh Luật NKT ở nước ta với Công Ước Quốc 
tế về quyền của NKT, phù hợp hay chưa, cùng 
thảo luận đưa ra nhận định và kiến nghị, cuối 
cùng là Vai trò của Nhà nước trong việc đảm 
bảo thực hiện công ước và vai trò của NKT 
trong việc thực hiện công ước. >> Đọc thêm  

6.DRD tập huấn Kỹ năng hỗ 
trợ Người khuyết tật cho sinh 
viên trường Cao đẳng sư 
phạm Trung Ương  

Ngày 23/4/2015, tại Trung tâm Khuyết tật và 
Phát triển (DRD) và công viên Lê Thị Riêng 
(quận 10, Tp.HCM), DRD đã tập huấn Kỹ năng 
hỗ trợ người khuyết tật cho nhóm sinh viên thực 
tập trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương. Nội 
dung tập huấn xoay quanh những cách giao tiếp 
cũng như hỗ trợ người khiếm thính, khiếm thị và 
Khuyết tật vận động. Phương pháp dùng trong 
chương trình tập huấn là “Chơi trải nghiệm” 
nghĩa là tham dự sắm vai là người khuyết tật 
(khiếm thị, khiếm thính và người hỗ trợ) để tham 
gia vào các trò chơi được thiết kế sẵn. Sau khi 
“chơi” người chơi sẽ nói lên những suy nghĩ của 
mình và nói được những sự bất tiện mà người 
khuyết tật đang có, tầm quan trọng của người hỗ 
trợ. >> Đọc thêm 

Tập huấn viên chia sẻ 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16955-hoi-nghi-%E2%80%9Csong-doc-lap-cua-nguoi-khuyet-tat-tai-viet-nam%E2%80%9D.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16976-tap-huan-cong-uoc-quoc-te-ve-quyen-cua-nguoi-khuyet-tat-cho-cha-me-tre-tu-ky.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16945-drd-tap-huan-ky-nang-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-cho-sinh-vien.html
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9.Người khuyết tật trải nghiệm phố đi bộ Nguyễn Huệ 
Sáng 15/5, một số bạn trẻ và người khuyết tật (NKT) đang sinh hoạt tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã có 
dịp tham quan, trải nghiệm những tiện ích dành cho NKT trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1). Đoàn đã được ngắm nhìn 
cảnh quan rộng rãi, thoáng mát trên con phố đi bộ lớn nhất cả nước, sử dụng thang máy để sử dụng nhà vệ sinh dưới 
hầm, sử dụng nút bấm ưu tiên cho NKT để qua đường… Vỉa hè không quá cao so với mặt đường, lại có dốc thoải nên 
NKT dễ dàng lăn xe mà không cần nhiều sự trợ giúp. >> Đọc thêm 

Cuộc sống quanh ta 

"Học là quyền của tất cả mọi người. Khi 

chúng ta có quyết tâm thì không ai có thể 

ngăn cản mình được. Thanh muốn nỗ lực 

để chứng minh rằng người khuyết tật 

không chỉ bán vé số mà còn có thể làm 

mọi công việc họ yêu thích như những 

người không khuyết tật" 

Nguyễn Thị Ái Thanh, cô gái có nụ cười 

tươi đã và đang sinh hoạt tại Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD) nói như thế 

trong một buổi chia sẻ đầu tuần tháng 5 

với hơn 1000 học sinh và giáo viên trường 

THCS & THPT Đinh Thiện Lý. 

Tin hoạt động 

11. Nguyễn Lê Hoàng Trung đã có xe lăn điện 
Tháng 4/2015, DRD nhận được tin mình được tặng một khoản tiền là 40 triệu đồng từ bạn Nguyễn Lê Hoàng Trung, một 
chàng thanh niên khuyết tật đang sinh hoạt tại DRD, khi Trung nhận được một món quà bất ngờ từ người em quen biết 
của mình. Bạn đã từ chối số tiền rất cần thiết cho mình và gia đình mà tặng cho DRD với mong muốn DRD tạo thêm 
nhiều giá trị cho cộng đồng NKT, trong khi bạn vẫn gặp khó khăn khi di chuyển rất nhiều vì mình là NKT nặng mà không 
nghĩ đến việc mua một chiếc xe lăn điện để tiện bề đi học, đi làm, đi sinh hoạt cộng đồng. Cảm động và quý mến tinh thần 
và nghĩa cử đáng quý đó của Trung, người bạn thân thiết của DRD đã liên hệ DRD để nhờ tìm mua tặng Trung một món 
quà là một xe lăn điện trị giá 1,500USD, đó là vợ chồng bác sĩ Thiện. >>Đọc thêm 

10.Thanh niên khuyết tật trải nghiệm những tiện ích ở siêu thị AEON Mall 
Sáng ngày 17/5/2015, một số tình nguyện viên và các bạn thanh niên đang sinh hoạt tại Trung tâm Khuyết tật và Phát 
triển (DRD) đã có mặt tại Siêu thị AEON MALL Nhật Bản, 30 Bờ Bao Tân Thắng P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM, các 
bạn đang tự tổ chức một chuyến tham quan nho nhỏ và khảo sát những tiện ích dành cho người khuyết tật trong hành 
trình trải nghiệm những địa điểm mua sắm, giải trí vô cùng tiếp cận đối với người khuyết tật (NKT). >> Đọc thêm 

Cô Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Bộ phận Công tác Học sinh Trường THCS & 

THPT Đinh Thiện Lý tặng hoa cảm ơn cho bạn Ái Thanh  

8.DRD vinh hạnh nhận bảng vàng vinh danh 
“Trí thức Việt Nam ” năm 2015  
Lễ trao bảng vàng vinh danh “Trí thức Việt Nam tiêu biểu vì sự nghiệp phát 
triển cộng đồng” năm 2015 được truyền hình trực tiếp tại Hà Nội đã vinh 
danh bà Võ Thị Hoàng Yến (Sáng lập và Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và 
Phát triển (DRD) và bà Lưu Thị Ánh Loan (Quyền Giám đốc DRD). Chương 
trình do Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam khu vực Hà Nội 
phối hợp với Tạp chí Tri Thức và Phát Triển tổ chức.  

>> Đọc thêm 

Ông Nguyễn Văn Cử (đứng hàng dưới, thứ 2 từ phải sang), Phó Giám đốc DRD đang nhận 

danh hiệu thay cho bà Võ Thị Hoàng Yến và bà Lưu Thị Ánh Loan.  

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16981-nguoi-khuyet-tat-trai-nghiem-pho-di-bo-nguyen-hue.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16979-nguyen-le-hoang-trung-da-co-xe-lan-dien.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16953-thanh-nien-khuyet-tat-trai-nghiem-nhung-tien-ich-o-sieu-thi-aeon-mall.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16982-drd-vinh-hanh-nhan-bang-vang-tri-thuc-viet-nam-nam-2015.html
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1.Người khuyết tật cũng là … Người 

chứ 

“Người khuyết tật (NKT) là con người, chứ không phải cái gì khác”, chia 

sẻ của anh Nguyễn Minh Hảo – bị khuyết tật vận động, lập trình viên của 

công ty Enablecode, quận 3 – được rất nhiều NKT ủng hộ. 

“Không tàn phế thì là siêu nhân” 

Năm nào cũng vậy cứ đến dịp kỷ niệm ngày NKT Việt Nam (18.4) là 

chúng ta lại chứng kiến những bài viết, những đoạn video clip, mà ở đó 

NKT hoặc đáng thương, hoặc là siêu nhân. Anh Hảo phân trần: “Đừng 

khai thác chúng tôi ở những mô típ cũ rich đó. Chúng tôi chỉ mong mình 

là người bình thường chứ không phải là kẻ tội nghiệp hay siêu nhân”. 

Đồng quan điểm với anh Hảo, chị Lưu Thị Ánh Loan, một NKT đồng thời 

là giám đốc trung tâm Khuyết tật & Phát triển (DRD) cho rằng chúng ta 

không nên quá đề cao những việc NKT làm được như người bình 

thường, rồi suy ra NKT là siêu nhân. Làm như vậy, thực tế không phải là 

khen hay động viên NKT mà là đang bắt NKT phải nhìn nhận họ không 

giống như người bình thường. 

Nguyễn Hoàng Thanh, NKT vận động, sinh sống ở quận Tân Phú, 

TP.HCM, một lần Thanh đã được “vinh dự” trở thành nhân vật trong một 

bài báo, mà khi người quen đọc xong lại cho Thanh là người nói láo, 

hòng mua sự thương hại. “Hàng xóm, bạn bè nói vậy cũng không nặng 

lời, bởi trong bài báo viết về em, người viết đã nâng em lên một “tầm cao 

mới”, đọc vào nếu không có tấm hình đăng kèm thì em còn không nhận 

ra em nữa chứ huống chi người khác”, Thanh bức xúc. 

>>Đọc thêm 

Tin bốn phương 

2. Add-on trên trình 

duyệt Chrome giúp 

người mù màu có 

thể phân biệt được 

màu sắc khi duyệt 

web 

Google vừa giới thiệu extension Color 

Enhancer trên trình duyệt web 

Chrome giúp người bị mù màu vẫn có 

thể phân biệt được các hình ảnh, màu 

sắc một cách tương đối như người 

bình thường. Về cơ bản thì ứng dụng 

này sẽ điều chỉnh tổng thể độ tương 

phản, độ sáng của các màu sắc hiển 

thị trong trình duyệt giúp người bị mù 

màu có thể khắc phục được phần nào 

khuyết tật này. Các bạn có thể tải 

về ngay bây giờ từ chợ ứng dụng của 

Chrome. Quá trình cài đặt khác đơn 

giản, sau khi cài đặt xong ứng dụng 

sẽ hiển thị ngay trên thanh công cụ 

(biểu tượng 3 vòng tròn màu RBG), 

sau đó bạn nhấp vào và chọn setup, 

sau đó, bạn chọn hàng ô vuông có 

ngôi sao bên trong mà bạn thấy nhạt 

nhất. Sau đó, bạn kéo thanh trượt bên 

dưới tới khi nào thấy ngôi sao hiện lên 

rõ hơn. Cuối cùng là nhấn ok và tick 

vào Enable để kích hoạt.  

>> Đọc thêm 

Giao diện cài đặt của Add-on dành cho người 
mù màu 

http://thegioitiepthi.net/doi-song-xa-hoi/nguoi-khuyet-tat-cung-la-nguoi-chu/
https://www.tinhte.vn/tags/google/
https://www.tinhte.vn/tags/color+enhancer/
https://www.tinhte.vn/tags/color+enhancer/
https://chrome.google.com/webstore/detail/color-enhancer/ipkjmjaledkapilfdigkgfmpekpfnkih
https://chrome.google.com/webstore/detail/color-enhancer/ipkjmjaledkapilfdigkgfmpekpfnkih
https://www.tinhte.vn/threads/add-on-tren-trinh-duyet-chrome-giup-nguoi-mu-mau-co-the-phan-biet-duoc-mau-sac-khi-duyet-web.2458338/
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Dự án nhỏ và Việc làm cho Người khuyết tật 

1.Thư kêu gọi nộp đề xuất “Các sáng kiến hỗ trợ Người khuyết 
tật Hòa nhập” 
1. Giới thiệu 

Trung Tâm Khuyết Tật và phát triển (DRD) là tổ chức xã hội của NKT được thành lập từ năm 2005 với sứ 
mệnh thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT tham gia vào tất cả các hoạt 
động giống như những thành viên khác của xã hội. 

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật” do Atlantic Philanthropy tài trợ, dự án 
đã đạt được những kết quả đáng kể như phần lớn thanh niên khuyết tật tự tin và có năng lực hoà nhập cộng 
đồng với sự thành công của mô hình người đồng hành. Nhằm đẩy mạnh hơn các hoạt động dự án và tìm 
kiếm những ý tưởng mới để cải thiện cuộc sống của NKT, DRD kêu gọi các tổ chức đối tác nộp dự án nhỏ với 
chủ đề “Các sáng kiến hỗ trợ NKT hoà nhập.” Đối tác chọn một trong ba nội dung sau: (1) Hỗ trợ thanh niên 
khuyết tật khởi sự doanh nghiệp hoặc phát triển doanh nghiệp (2) Các sáng kiến ứng dụng CTXH với NKT, (3) 
các đề tài nghiên cứu ứng dụng liên quan đến các vấn đề của người khuyết tật. Ngân sách tài trợ mỗi dự án 
nhỏ tối đa là $20,000 (Hai mươi ngàn đô la Mỹ). 

2. Lĩnh vực tập trung: 

-  Cải thiện sinh kế và việc làm cho thanh niên khuyết tật 

-  Ứng dụng mô hình công tác xã hội với NKT (xem file đính kèm tại đây) 

-  Nghiên cứu ứng dụng tập trung vào các chủ đề tăng cường năng lực cho NKT, vận động chính sách, và cải 
thiện dịch vụ cho NKT 

>> Đọc thêm 

2.Tuyển kế toán chi nhánh là người khuyết tật 
Địa điểm làm việc:  Campuchia 

Số lượng: 01 Nam 

Yêu cầu công việc: 

Trình độ học vấn: Tối thiểu Cao Đẳng (ưu tiên những trường uy tín) 

Trình độ chuyên môn: Kế toán – kiểm toán/ tài chính – tín dụng 

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên những ứng viên biết tiếng Khmer  

Kinh nghiệm thực tế: Tổi thiểu 1 năm kinh nghiệm  

Yêu cầu khác: Chấp nhận làm việc ở xa, 1 tháng về Tp.HCM 1 lần  

Mô tả công việc: 

 Quản lý các khoản thu và chi 

 Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt 

 Thực hiện công tác kế toán BHXH, lao động tiền lương 

 Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ 

 Thực hiện các báo cáo thuế tháng, quí, năm theo đúng qui định. 

 Lập sổ sách kế toán 

 Gửi báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm cho kế toán trưởng, kế toán tổng hợp 

Lưu ý: Có bố trí chỗ ở tại văn phòng và được hỗ trợ cơm hằng ngày  

>> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/images/baiviet/U%CC%9B%CC%81ng%20du%CC%A3ng%20mo%CC%82%20hi%CC%80nh%20CTXH%20vo%CC%9B%CC%81i%20NKT.docx
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16967-thu-keu-goi-nop-du-an-de-xuat-%E2%80%9Ccac-sang-kien-ho-tro-nkt-hoa-nhap%E2%80%9D.html
http://www.drdvietnam.org/tin-tuyen-dung/16946-tuyen-ke-toan-chi-nhanh-la-nguoi-khuyet-tat.html


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 


