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SỨ MỆNH của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD): DRD hoạt động giúp NKT tự tin,
nâng cao chất lượng cuộc sống trong môi trường không phân biệt đối xử bằng cách nâng cao
năng lực cho cộng đồng NKT và vận động chính sách.

NỘI DUNG:
I. Tóm tắt hoạt động của DRD
II. Xây dựng mạng lưới
III. Nhận xét
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I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG DRD
1. Dịch vụ hỗ trợ việc làm
Hai mục tiêu lớn của dịch vụ này là nhằm: tăng cường sự hòa nhập kinh tế và xã hội của
người khuyết tật (NKT) thông qua hoạt động giới thiệu việc làm và; thúc đẩy hoạt động vận
động quyền của NKT thông qua việc nâng cao năng lực mạng lưới các tổ chức của NKT.

160 Người tìm việc

CLB tìm việc

Bộ phận việc làm đã tiếp nhận
160 hồ sơ tìm việc trong đó
bao gồm 82% là NKT vận
động, 13% là người khiếm thị
và 5% là người khiếm thính.
30% trong số NKT tìm việc có
trình độ cử nhân, số còn lại có

NKT đang có nhu cầu tìm
việc nhưng thiếu kỹ năng sẽ
được tham gia các lớp tập
huấn hàng tháng với nhiều
chủ đề khác nhau để tăng
cường năng lực đáp ứng yêu
cầu công việc. Sau khi được

CLB doanh nghiệp của
NKT
Dưới sự hỗ trợ của DRD,
CLB doanh nghiệp của
NKT tự doanh đã được
thành lập với 24 thành viên.
DRD cung cấp kỹ thuật và
nguồn lực để họ tự duy trì
hoạt động. Các thành viên

học vấn thấp. Tất cả đều được
tư vấn và hỗ trợ tìm việc. Năm
nay, chỉ có 47 ứng viên có
được việc làm và được đào tạo
nghề. Các vị trí được tuyển
chọn thuộc các ngành nghề: kế
toán, quản trị và thiết kế.

đào tạo, thành viên CLB có
năng lực định hướng nghề,
biết cách viết CV và nắm
được phương thức tìm việc
hiệu quả.
Có 76 người tìm việc tham
gia với tư cách là thành viên
CLB. Ngoài ra, có 4 doanh

tự tổ chức các cuộc họp
định kỳ hàng quý nhằm trao
đổi kinh nghiệm thuộc các
chủ để khác nhau và cùng
nhau xây dựng mạng lưới
bán hang. Thêm vào đó, các
thành viên cũng được trang
bị các kỹ năng liên quan

nghiệp tham gia các buổi “Tiếp thị trực tuyến”, “Lập
họp nhằm giới thiệu hoạt chiến lược kinh doanh” và
động công ty và tuyển dụng “Tư vấn thiết kế kiểu dáng
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trực tiếp.
Để tìm kiếm nhiều cơ hộ
hơn nữa cho NKT, nhóm
phụ trách việc làm đã xây
dựng mối quan hệ với Sở
LĐTBXH Tp. HCM và
Đồng Nai bằng cách tham
gia vào các hoạt động của

sản phẩm”.
Kết quả, 2 doanh nghiệp
được cấp phép đưa sản
phẩm của mình vào tiêu thị
tại hệ thống siêu thị Co.op
Mart. 5 doanh nghiệp tạo cơ
hội việc làm cho NKT. Điều
đó còn thể hiện cách mà

sàn giao dịch việc làm. Qua
đó, DRD đã thiết lập mạng
lưới gồm 47 công ty có nhu
cầu tuyển dụng lao động là
NKT.

doanh nghiệp thực hiện
trách nhiệm xã hội của họ.
Ngoài ra, 7 doanh nghiệp đã
áp dụng được các kỹ năng
về tiếp thị trực tuyến mà họ
đã học vào trong thực tế.

2. Các dịch vụ sống độc lập
Mục tiêu của dịch vụ này là tăng cường sự công nhận của nhà nước và cộng đồng về nhu cầu
sống độc lập của NKT nặng thông qua các dịch vụ hỗ trợ thích hợp.

Tham vấn cá nhân và
nhóm
Tham vấn đồng cảnh là
một trong những hoạt động
quan trọng giúp NKT nói
chung và NKT đặc biệt
nặng nói riêng có cơ hội
chia sẻ giá trị, kinh nghiệm

Người hỗ trợ cá nhân (PAs)

Tự vận động biện hộ

Người hỗ trợ cá nhân có trách
nhiệm trợ giúp NKT nặng (gọi
là “người sử dụng dịch vụ”)
sống độc lập. Người sử dụng
dịch vụ được tham gia vào buổi
đánh giá ban đầu để đánh giá

Người sử dụng dịch vụ từ khi
tham gia vào các chương
trình sống độc lập cho biết họ
cảm thấy tự tin hơn trong việc
nói lên nhu cầu và lên tiếng
nói cho vấn đề cải thiện tiếp

và những khó khăn mà họ nhu cầu, kỹ năng và phân bố cận và hòa nhập xã hội của
gặp phải trong cuộc sống. thời gian cung cấp người hỗ trợ họ. Năm qua, DRD đã thực
Suốt 1 năm qua, DRD đã tổ cá nhân hợp lý. Hiện tại có 7 hiện 10 chuyến thực nghiệm
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chức 9 buổi tham vấn dành
cho 58 NKT.
NKT tham gia các buổi
tham vấn không chỉ chia sẻ
cảm nhận mà còn tham gia
vào chương trình sống độc
lập và tìm hiểu các chính
sách liên quan đến lĩnh vực

người hỗ trợ cá nhân làm việc
toàn thời gian và 3 người làm
bán thời gian. Người sử dụng
dịch vụ tùy vào mức độ khuyết
tật và nhu cầu mà được cung
cấp người hỗ trợ cá nhân từ 8
đến 12 tiếng.
Người hỗ trợ cá nhân cũng

dành cho 90 NKT và người
không khuyết tật nhằm kiểm
tra và đánh giá mức độ tiếp
cận ở các công trình công
cộng, nhà hàng, khách sạn tại
Tp. HCM và một số tỉnh
thành xa như Phan Thiết…
Dựa vào đó, họ gửi thư kiến

khuyết tật.
Nhóm nồng cốt gồm 10
tham vấn viên đồng cảnh
được tuyển chọn và đào tạo
nhằm đảm bảo họ đủ năng
lực cung cấp dịch vụ tham
vấn đồng cảnh cho NKT
khác. Ngoài ra, các tham
vấn viên tiềm năng cũng
xây dựng mạng lưới và giới
thiệu các chương trình sống
độc lập đến các nhóm tự
lực khác nhau thuộc nhiều
quận huyện trên địa bàn
Tp. HCM và các tỉnh Cần
Thơ, Vũng Tàu…

được đào tạo các kỹ năng liên
quan đến các chương trình
sống độc lập, kỹ năng hỗ trợ
NKT, kỹ năng giao tiếp và
nâng cao nhận thức về vấn đề
bình đẳng và hòa nhập cho
NKT. Trong các chương trình
đào tạo, DRD áp dụng nhiều
phương pháp khác nhau như
thảo luận nhóm, sắm vai và trải
nghiệm khuyết tật thông qua
các trò chơi được thiết kế phù
hợp nhằm tạo ra môi trường
học tập thực sự thực tế và sinh
động, mang lại hiệu quả cao.
Người hỗ trợ cá nhân cũng
được tạo cơ hội chia sẻ kinh
nghiệm thông qua các buổi họp
định kỳ. Ngoài ra, họ còn đóng
vai trò là lực lượng nồng cốt
cung cấp các khóa huấn luyện
cho 200 tình nguyện viên quan
tâm đến cách thức làm việc với
NKT.

nghị điều chỉnh điều kiện
thuận tiện hơn cho NKT đến
các quản lý hoặc chính quyền
địa phương.
Bốn tháng cuối năm, dự án
sống độc lập đã thực hiện
cuộc thi làm phim ngắn mang
chủ đề “Phá bỏ rào cản”
nhằm tìm kiếm những tác
phẩm sáng tạo và độc đáo có
thể dử dụng cho mục tiêu
nâng cao nhận thức cộng
đồng và vận động biện hộ cho
các vấn đề khuyết tật. DRD
tổ chức 15 buổi chia sẻ cho
500 sinh viên, những người
quan tâm đến cuộc thi. Ban tổ
chức và hội đồng chấm thi đã
nhận 30 tác phẩm có giá trị và
tổ chức lễ công bố trao giải
cho các tác phẩm xuất sắc vào
ngày 21 tháng 12 năm 2014.
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3. Dịch vụ hỗ trợ di chuyển (Motorbike taxi)
Mục tiêu của dịch vụ là tăng cường môi
trường không rào cản và tạo thêm nhiều
cơ hội để NKT tham gia vào tất cả hoạt
động xã hội. Khách hàng, những người
sử dụng dịch vụ, có nhu cầu có thể tự do
gọi đến đường dây nóng để đặt lịch hỗ
trợ. Sau khi tiếp nhận nhu cầu và xác
định dạng tật, đội ngũ tài xế thân thiện và
chuyên nghiệp (bao gồm NKT và người
không khuyết tật) được chỉ định đưa đón
khách hang theo đúng yêu cầu của họ.
Từ khi khởi động dịch vụ (6/2013), DRD
đã hỗ trợ gần 400 khách hàng với tổng
8.126 lượt. Tỉ lệ khách hàng thuộc nhóm
người khuyết tật vận động cao hơn người
khiếm thị (khoảng 62,7% và 33,2%).
Các khách hàng cho biết họ hài lòng với
dịch vụ này vì tài xế lái xe cẩn trọng và
phục vụ đúng giờ. Thêm nữa, các tài xế
được chỉ định phù hợp và đảm bảo tính
an toàn. Ví dụ, tài xế không khuyết tật
được chỉ định hỗ trợ khách hàng khuyết
tật nặng còn tài xế khuyết tật được giao
hỗ trợ khách hàng khuyết tật nhẹ.

Khách hàng sử dụng dịch
vụ hỗ trợ di chuyển
Khuyết tật vận
động
Khiếm thị

2%

33.2%

Khiếm thính
62.7%

Xương thủy tinh
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4. Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật
Mục tiêu là tăng cường sự tham gia đầy đủ các hoạt động cộng đồng và đóng góp cho xã hội của
thanh niên khuyết tật (TNKT) như các công dân khá, ứng dụng mô hình dựa vào quyền của
NKT, tăng cường thực hành công tác xã hội và phương pháp tiếp cận dựa vào nguồn lực cộng
đồng bằng cách tạo cơ hội xây dựng năng lực cho TNKT để từng cá nhân thể hiện tốt vai trò
trong xã hội, không chỉ là những công dân có ích mà còn là người đi xây dựng cộng đồng hiệu
quả.
Để nâng cao năng lực của TNKT, DRD cung cấp các hỗ trợ theo quy trình như sau:

Tuyển chọn

Tiếp nhận
Sàng lọc
Phỏng vấn

Đánh giá
nhu cầu

Tham vấn,
đánh giá
tiềm năng
phát triển,
phân tích
SWOT

Lập kế
hoạch cá
nhân

Xác định
các mục tiêu
phát triển và
cách thức
đạt mục tiêu

Biểu đồ 1: Mức độ tự tin và giao tiếp

Cung cấp
gói hỗ trợ

Đồng hành,
Học bổng,
Dụng cụ hỗ
trợ, Tập huấn
kỹ năng,
Giới thiệu
việc làm
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8

7.56
7.05

7
6
5

4.91

4.81
Trước

4

Sau

3
2
1
0
Tự tin

130

Giao tiếp

TNKT đã được chọn và nâng cao năng lực. Kết quả, họ có những thay đổi tích cực như (a)

tự tin hơn và có kỹ năng giao tiếp hiệu quả; (b) có đủ năng lực tham gia và hòa nhập xã hội; (c)
có đóng góp cho cộng đồng.

(a) TNKT chia sẻ rằng họ cảm thấy tự tin hơn trước đây rất nhiều. Theo biểu đồ cho thấy, mức
độ tự tin của TNKT tăng từ mức 4,91 lên 7,56. 29,8% TNKT tự tin vào bản thân và 11% sẵn
sàng phản ứng nếu bị phân biệt đối xử. Tương tự, mức độ tự tin trong giao tiếp của TNKT tăng
từ mức 4,81 lên 7,05. TNKT cho biết: “Các khóa tập huấn kỹ năng giúp em rất nhiều, đặc biệt là
khi em đi thực tập. Em có thể nói chuyện với người khác về thực trạng của mình mà không hề
ngại ngần.”
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Biểu đồ 2: Mức độ tham gia và hòa nhập xã hội

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

7.17

6.9
Sau
Trước

5.02

4.64

Hòa nhập

Tham gia

(b) TNKT chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội mà trước đó họ hiếm khi tham gia. Theo
biểu đồ cho thấy, mức độ tham gia và hòa nhập xã hội của TNKT trước và sau khi tham gia dự
án đã tăng lên đáng kể. Ví dụ, nhiều TNKT đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình và
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giành giải thưởng có giá trị như chương trình Siêu thủ lĩnh, Đôi tay ảo thuật. Ngoài ra, 2 TNKT
đã vinh dự được chọn vinh danh trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt nhân dịp Nịk Vujicic
đến thăm Việt Nam.
Bên cạnh đó, 17,3% TNKT bày tỏ họ đã dám lên
tiếng nói hoặc nói ra những nhu cầu của NKT
trong các hội thảo, hội nghị thảo luận các vấn đề
khuyết tật. Một thanh niên khiếm thị cho biết:
“Trong sự kiện mang tên văn minh xe buýt, em đã
lên tiếng với lãnh đạo nhà nước và các cơ quan
liên quan về những khó khăn mà người khiếm thị
gặp phải khi sử dụng xe buýt công cộng.”

(c) Nhiều TNKT sẵn sàng đóng góp lại cho cộng đồng
bằng việc tổ chức các sự kiện xã hội cho các trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn hay tham gia các sự kiện mà DRD
tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng như chia
sẻ các câu chuyện với các sinh viên tại các trường đại
học. Theo báo cáo đánh giá cuối kỳ của DRD, TNKT
có ý thức đóng góp cho cộng đồng tăng đáng kể so với
lúc họ chưa tham gia vào dự án (từ 4,64 lên 6,90).

5. Nâng cao nhận thức và vận động chính sách
DRD ứng dụng nhiều kênh truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật
nói chung mà cụ thể là vấn đề tiếp cận các công trình công cộng

DRD Website

Truyền thông đại
chúng

Truyền thông
nhóm

Truyền thông xã
hội

Các chiến dịch tiếp
cận

Tour tiếp cận các
trường đại học

Truyền thông phối
hợp

TNKT
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5.1 Trang web của DRD
Theo báo cáo của bộ phận IT, mỗi
tháng trung bình có 1.680 lượt truy cập.
Thông tin được cập nhật thường xuyên,
do đó, ngày càng có nhiều người truy
cập vào trang web DRD. Thêm vào đó,
các trang điện tử khác cũng được kết
nối với web DRD, ước tính có khoảng
14.768 đường dẫn liên kết. Thống kê
này cho thấy trang web DRD có uy tín
cao đối với người dùng.
Những năm gần đây, số người sử dụng điện thoại di động truy cập các trang thông tin điện tử gia
tăng đáng kể. Do đó, nhân viên IT của DRD cùng với các TNKT thuộc chuyên ngành IT đã phát
triển giao diện trang web DRD tiếp cận hơn cho người sử dụng. Hiện tại, đã có một lượng lớn
người dùng điện thoại di động truy cập thông tin trên trang web DRD. Con số này tăng vọt từ
715 lượt lên 1,009 lượt.
5.2 Các chiến dịch tiếp cận và lồng ghép truyền thông
DRD đã hình thành nhóm chuyên trách về mặt tiếp cận
gồm 5 thành viên với nhiều dạng tật khác nhau. Năm
nay, nhóm đã tiến hành khảo sát 21 khu vực công cộng
bao gồm các trạm chờ xe buýt, nhà vệ sinh công cộng,
công viên và trường đại học có sinh viên khuyết tật
theo học. Sau khi khảo sát, các thành viên tiến hành
viết báo cáo và đề xuất các thay đổi phù hợp đối với
NKT gửi đến các cơ quan nhà nước, các nhà đầu tư và
công ty xây dựng. Ví dụ, trong mấy năm gần đây, ngân
hàng Sacombank đã đầu tư số tiền lớn vào việc xây
dựng các nhà vệ sinh công cộng tại quận 1 và quận 3,
Tp. HCM. Theo họ, đây là “những nhà vệ sinh công
cộng đạt chuẩn 5 sao” hoàn toàn tiếp cận đối với mọi
người. NKT cảm thấy thật sự vui mừng trước những
thông tin họ đưa ra vì trong đó họ đẫ bao gồm lợi ích
của NKT. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực tế, các công
trình này chưa tiếp cận hoàn toàn đối với NKT. Các
công ty xây dựng không tuân thủ các Quy chuẩn trong
xây dựng đảm bảo cho NKT tiếp cận được công bố
năm 2001.Từ những kiến nghị đó, cuối cùng DRD cũng
đã nhận được phản hồi từ UBND Tp. HCM trong đó
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yêu cầu các cơ quan có liên quan tiến hành sửa chữa các công trình theo hướng tiếp cận hơn đối
với NKT.

Ngoài việc vận động thay đổi chỉnh sửa nhà vệ sinh công cộng, DRD còn vận động đầu tư xe
buýt tiếp cận dành cho NKT. Tại Tp. HCM, có hơn 3.250 xe buýt hoạt động trên 200 tuyến, song
hầu hết đều không tiếp cận đối với NKT. Năm 2012, UBND Tp. HCM đã phê duyệt đề án cải
tiến xe buýt, theo đó sẽ có 1.680 xe buýt được thay mới. Dự án này kéo dài đến năm 2017. Dựa
trên thông tin đó, DRD đã gửi thư kiến nghị UBND Tp. HCM và Sở giao thông công chánh,
đồng thời nhận được phản hồi tích cực nhưng không thẻ hiện rõ chi tiết kế hoạch đầu tư xe buýt
tiếp cận ra sao. DRD tiếp tục gửi kiến nghị thứ 2 với hơn 500 chữ ký ủng hộ của NKT, giáo viên,
học sinh sinh viên và giới nghệ sĩ nhằm tạo hiệu quả tích cực hơn. Kết quả, đã xó 2 xe buýt hoàn
toàn tiếp cận cho NKT và 218 xe có sàn thấp được đưa vào hoạt động trên các tuyến nội thành.
Tháng 6/2014, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải yêu cầu DRD tiếp tục kiến nghị cho dự thảo Quy
chuẩn xây dựng mới. Đây chính là điểm tích cực của DRD trong hoạt động vận động chính sách.
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Mỗi khi DRD tổ chức các hoạt động xã hội hoặc các chương trình vận động chính sách đều bao
gồm truyền thông bởi vì chính họ sẽ giúp DRD không chỉ trong việc đưa tin mà còn tác động đến
các chính sách. Cho đến thời điểm hiện tại, DRD đã xây dựng mạng lưới với 120 phóng viên
đang công tác từ cấp trung ương đến địa phương. Năm 2014, đã có 144 bài báo, tin tức truyền
hình, tin radio phản ánh các hoạt động của DRD.
Đặc biệt, DRD là tổ chức xã hội đầu tiên
trong lĩnh vực khuyết tật cung cấp tập huấn
về hoà nhập và bình đẳng đối với NKT cho
15 phóng viên nhà báo. Sau tập huấn, các
phóng viên nhà báo này đã có những thay
đổi tích cực trong cách viết. Song song đó,
so với trước đây, họ chú trọng vào khả năng
hơn là khiếm khuyết của NKT và hiểu rõ
hơn mô hình từ thiện và mô hình xã hội đối
với NKT. Một nhà báo cho biết: “Các hoạt
động của DRD tập trung vào phát triển năng
lực của NKT, điều đó giúp cho cộng đồng có cái nhìn đúng và cộng nhận năng lực của NKT.”
5.4 Chương trình tiếp cận các trường đại học
Để giúp sinh viên hiểu các trở ngại thách thức mà sinh viên khuyết tật gặp phải trong môi
trường đại học cũng như biết cách hỗ trọ
họ, DRD đã thực hiện các sự kiện giao lưu
tại 8 trường đại học khác nhau mang chủ
đề “MỘT THẾ GIỚI CHO TẤT CẢ”. Các
sự kiện này đã thu hút 3.500 người tham
dự bao gồm giảng viên, sinh viên, cán bộ
viên chức của các trường đại học. Tác
động của các sự kiện này đối với cộng
đồng khá lớn. Một số trường đại học khác
đã mời DRD tập huấn cách hỗ trợ NKT
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hoặc tổ chức các chương trình giao lưu, phối hợp khảo sát tiếp cận.
Hầu hết TNKT trong chương trình là sinh viên, do đó, họ đóng vai trò chủ đạo trong các chương
trình tiếp cận trường đại học. Họ chia sẻ các thách thức, khuyết tật, cuộc sống hàng ngày, sự
phân biệt đối xử mà họ gặp phải và những câu chuyện thành công đến người tham dự. Mỗi cá
nhân đều có những câu chuyện của riêng mình, nhưng mỗi câu chuyện đều tạo nên những
khoảnh khắc xúc động.
II. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI
1. Mạng lưới hội người khuyết tật
DRD cung cấp hoạt động cho người khuyết tật không chỉ ở TP.HCM mà còn ở các tỉnh thành.
DRD hỗ trợ xây dựng mạng lưới kết nối cho người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết
tật thông qua các lớp tập huấn, hỗ trợ tài chính, và tư vấn kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực khác
nhau như phát triển và quản lý tổ chức Hội, quản lý tài chính, tham vấn đồng cảnh, v.v. Cho đến
nay, DRD đã xây dựng một mạng lưới gồm 35 CLB/Hội nhóm của người khuyết tật ở các tỉnh
thành phía Nam như Đà Nẵng, Bình Định, Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Đồng Nai, Nha Trang,
Vũng Tàu, Pleiku, TP.HCM, Cần Thơ, Hậu GIang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, v.v.
Tháng 6/2014, DRD phối hợp với Hội NKT TP. Hà Nội
tổ chức hội thảo “Chia sẻ các mô hình hỗ trợ NKT.” 200
người khuyết tật trong mạng lưới về dự hội thảo và chia
sẻ các mô hình hoạt động hỗ trợ NKT tại địa phương với
các chủ đề rất đa dạng và thực tiễn. Tiếp đến, các tham
dự viên chia nhóm thảo luận 5 vấn đề chính liên quan
đến việc hỗ trợ NKT như (1) Vai trò các tổ chức của
NKT trong việc vận động chính sách; (2) Tính bền vững
trong phát triển tổ chức; (3) Tiếp cận - Tạo môi trường
thuận lợi cho NKT hoà nhập cộng đồng; (4) Vai trò các tổ chức trong việc thực hiện chương
trình hành động quốc gia liên quan đến vấn đề khuyết tật; (5) Vai trò các tổ chức trong việc thúc
đẩy phê chuẩn công ước về quyền của NKT tại Việt Nam.”
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Ngoài ra, Phòng việc làm đã tổ chức cho các thành viên CLB tự doanh của NKT tại TPHCM đi
giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp nhận lao động là NKT tại Huế, Đà Nẵng, và
Hội An. Đây là cơ hội để các thành viên CLB chỉa sẻ và học hỏi những kiến thức kinh doanh, kỹ
năng bán hàng cũng như những khó khăn mà doanh nghiệp của NKT gặp phải và cách khắc
phục. Hầu hết các thành viên đều nhận xét “chuyến đi rất hữu ích khó mua được bằng tiền.
Chúng tôi có dịp quan sát cách trưng bày sản phẩm đẹp mắt hoặc tạo những sản phẩm đẹp và độc
đáo.” Một thành viên trong đoàn chia sẻ “Tôi học được rất nhiều từ việc lập kế hoạch kinh doanh
đến việc quản lý nhân sự, phát triển và quản lý doanh nghiệp.”
2. Mạng lưới cộng đồng
DRD luôn tìm cơ hội để giới thiệu hoạt động với các cá nhân,
tổ chức, và doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ NKT. Chính
vì vậy, khách đến tham quan văn phòng DRD rất đa dạng, họ là
nhưng nhân viên xã hội, sinh viên, các nhà nghiên cứu, vận
động viên thể thao, nhà làm phim, và các doanh nghiệp, v.v.
Qua các buổi chia sẻ và thảo luận, họ hiểu hơn về những khó
khăn mà NKT gặp phải và biết cách hỗ trợ NKT đúng cách. Vì
thế, DRD được xem là Trung tâm công tác xã hội thực hành về
NKT. Hàng năm, nhiều sinh viên công tác xã hội trong và ngoài nước đăng ký thực tập tại DRD.
Chúng tôi nhận sinh viên công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH
Mở TPHCM, Đại học Munich – Đức, các trường Đại học Thuỵ Điển và Hoa Kỳ.
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Để cộng đồng hiểu và hỗ trợ NKT đúng cách, DRD còn tổ chức các lớp tập huấn như hội nhập
và bình đẳng cho nhiều đối tượng khác nhau, kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật cho sinh viên các
trường Đại học như Hoa Sen, Đại học Mở, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Sư
phạm, và Hội Liên hiệp thanh niên Quận 10.

DRD không chỉ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ mà còn vận động cộng đồng hỗ trợ dụng cụ học tập
và dụng cụ trợ giúp cho sinh viên khuyết tật/người khuyết tật ở TP.HCM và các tỉnh thành trong
mạng lưới. Với sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân, trong năm nay DRD đã trao 70 xe lăn
và 175 máy tính cho NKT. DRD nhận nguồn tài trợ từ Invesco, RMIT và Diageo Co.,Ltd. Đặc
biệt, thời gian qua, thông qua Trung tâm DRD, INVESCO đã đồng hành và trao hơn 200 xe lăn,
tặng phẩm và học bổng cho nhiều NKT.
III. NHẬN XÉT
 DRD tiếp tục tăng cường xây dụng mạng lưới với các tổ chức của NKT Phía Nam thông qua
các lớp tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm.
 DRD tiếp tục tổ chức các chiến dịch vận động chính sách để tạo một xã hội không rào cản
cho NKT hoà nhập cộng đồng.
 Những câu chuyện của NKT và sự thay đổi tích cực của họ cần được chia sẻ rộng rãi trong
cộng đồng.
 DRD có nhiều tiến bộ trong việc sử dụng phương tiện truyền thông để cung cấp thông tin liên
quan đến vấn đề khuyết tật.

