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THÔNG ĐIỆP
10 NĂM CỦA DRD

“Tôi thay đổi tôi & thế giới…”
Thưa bạn bè đồng nghiệp và đối tác,
DRD tin rằng, mọi thay đổi trong thế giới mà chúng ta đang sống,
được tạo ra bởi sự thay đổi từ chính chúng ta - bạn và tôi.
Khi người khuyết tật đóng góp giá trị của mình vào phát triển kinh
tế xã hội của đất nước, thì sự tham gia bình đẳng của người khuyết
tật và các cơ hội công bằng cho người khuyết tật thực sự có ý nghĩa.
Hơn 10 năm qua, với DRD, bạn và tôi phấn đấu không mệt mỏi cho
cuộc sống tốt đẹp hơn của người khuyết tật. DRD trở thành mái nhà
ấm áp nơi vun đắp các nỗ lực của cá nhân, cộng đồng người khuyết
tật, các đối tác, bạn bè, người thân của họ. Các hoạt động của DRD giúp
bạn và tôi tự tin hơn vào năng lực của chính mình, góp phần thay đổi
nhận thức, hành vi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng địa
phương, cũng như gia đình, người thân và bạn bè của chúng ta, góp
phần thay đổi môi trường sống và làm việc của mọi người.

Trong chặng đường 10 năm trước mắt, DRD nhìn thấy các cơ hội cùng
những thách thức lớn đối với người khuyết tật khi Việt Nam đã vươn
lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình. Hàng chục hiệp định
thương mại tự do với nhiều nước và khu vực trên thế giới bao gồm các
thoả thuận với Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đưa Việt Nam hội
nhập sâu rộng với quốc tế, trong khi các nhà tài trợ lùi dần để nhường
chỗ cho các quan hệ thương mại và đầu tư. Đặc biệt, Công ước Quốc tế
về Quyền của người khuyết tật và Chiến lược Incheon mà Việt Nam đã
phê chuẩn và cam kết tham gia sẽ là khuôn khổ định hướng cho các nỗ
lực của chúng ta. Bạn và tôi sẽ cần được chuẩn bị tốt hơn để có thể sống
vui và đóng góp cho xã hội trong bối cảnh mới như vậy.
Tài liệu chiến lược này định hướng phát triển cho DRD như một tổ
chức, và đảm bảo năng lực của một tổ chức có thể giúp bạn và tôi
thay đổi chính mình, và góp phần thay đổi thế giới.

Tập thể DRD
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1 DRD

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ngày 3 tháng 12 năm
2005 dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. Cho tới nay DRD trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kĩ
Thuật Việt Nam (VUSTA).

TÔI LÀ AI?

DRD nỗ lực từng ngày góp phần xây dựng một xã hội công bằng và không có rào cản cho người khuyết tật.
10 năm qua, với sự hỗ trợ và đồng hành của các nhà tài trợ và các đối tác, DRD đã đạt được những kết quả
đầu tiên từ nỗ lực nâng cao năng lực và hòa nhập xã hội cho cộng đồng người khuyết tật.

Hòa nhập xã hội

Trong 10 năm đầu hoạt động,
DRD đã:
· Góp phần gia tăng mức
độ hòa nhập xã hội của
người khuyết tật.
· Cung cấp các dịch vụ hỗ
trợ và kết nối cho người
khuyết tật.
· Mang lại các cơ hội học
tập và việc làm cho người
khuyết tật.
· Duy trì các mối quan hệ
tốt với công chúng về
người khuyết tật.

Tiếp cận & Kết nối

Học tập & Việc làm

· 93%

· 248 máy tính đã được trao tặng cho các ·

·
·
·

·

·

người khuyết tật được nâng cao
nhận thức,
92% người khuyết tật tự tin vào bản thân,
83% người khuyết tật tăng khả năng tự lập,
81% người khuyết tật tăng khả năng
ứng phó với tình huống,
93% người khuyết tật được nâng cao
năng lực.

DRD với công chúng

·
·
·

· 17.000 lượt truy cập vào trang web của
·
·
·
·

DRD mỗi tháng. (www.drdvietnam.org)
7.025 lượt Like trên Facebook DRD (www.
facebook.com/drdvietnam/)
779.381 lượt xem trên kênh Youtube của
DRD và có 756 người đăng ký theo dõi
kênh thường xuyên.
Khoảng 2,000 tin bài, phóng sự, trên các
phương tiện truyền thông đại chúng.
5 giải thưởng quốc tế, 10 giải thưởng/bằng
khen cấp thành phố.

·
·
·

bạn thanh niên khuyết tật.
357 người khuyết tật nhận xe lăn, xe
lắc, nạng, nẹp,…
500 người khuyết tật được học Luật giao
thông đường bộ và có giấy chứng nhận.
2.345 lượt tham vấn đồng cảnh.
26.880 lượt dịch vụ hỗ trợ motobike
taxi cho 435 người khuyết tật với
nhiều dạng tật khác nhau đi học, đi
làm, tham gia sinh hoạt đội nhóm và
khám chữa bệnh.
35 hội nhóm người khuyết tật khắp miền
Nam Việt Nam được kết nối và trở thành
mạng lưới bao gồm 3.500 thành viên.
2.003 người khuyết tật và các lãnh đạo
của tổ chức người khuyết tật 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
người khuyết tật được tài trợ.

·
·
·
·
·

315 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.
1.250 người khuyết tật được
hướng nghiệp, tập huấn về
kỹ năng tìm việc, giới thiệu và
giúp duy trì việc làm mỗi năm.
323 người khuyết tật có được
việc làm, học nghề, thực tập.
282 doanh nghiệp tham gia
mạng lưới tuyển dụng người
khuyết tật tại DRD.
24 doanh nghiệp người khuyết
tật 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.

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”

Qua 10 dự án lớn với các nhà tài trợ
như Ford Foundation, AusAID, Irish
Aid, Atlantic Philanthrophy, Nippon
Foundation, KOICA, USAID và nhiều
can thiệp nhỏ tại thành phố HCM và
13 tỉnh thành, các dịch vụ và hoạt
động của DRD đã tiếp cận hàng ngàn
người khuyết tật và hàng trăm cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp.
DRD đã tập trung nhiều vào việc
thực hiện các dự án do các cơ quan,
tổ chức quốc tế tài trợ.
Trong 10 năm tiếp theo, ngoài việc
huy động và thực hiện các can thiệp
theo các dự án được tài trợ theo
kiểu truyền thống, DRD sẽ cân nhắc
phát triển và cung cấp các dịch vụ
và hoạt động có thu để dần dần củng
cố trạng thái độc lập về tài chính và
ngày càng chủ động hơn trong huy
động các nguồn lực.
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NHỮNG THAY ĐỔI MÀ
DRD MONG MUỐN
TẦM NHÌN 2025
DRD phấn đấu cho một xã hội hoà nhập, không rào
cản nơi người khuyết tật có đủ năng lực tham gia vào
các hoạt động xã hội một cách công bằng & bình đẳng.
Mô hình dưới đây mô tả một cách đơn giản lý
thuyết thay đổi (theory of change) mà DRD cùng
các đối tác của mình theo đuổi.

Nhận thức
người khuyết tật
& công chúng

SỨ MỆNH

Năng lực
người khuyết tật
Hành vi các cơ quan,
tổ chức, doanh
nghiệp, cộng đồng

Cơ hội
công bằng

Tham gia
bình đẳng

Đóng góp giá trị
vào phát triển
kinh tế xã hội

DRD giúp người khuyết tật tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống trong môi trường không phân biệt đối xử bằng cách
nâng cao nhận thức cho người khuyết tật và cộng đồng, nâng cao năng lực cho người khuyết tật và vận động chính sách.

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”

Truyền cảm hứng cho người khuyết tật và công chúng:

·

Minh bạch: Mọi hoạt động của DRD đều được thiết kế,

·

Uy tín & Chất lượng: Kết quả 10 năm phấn đấu đã mang lại

DRD khuyến khích cách tiếp cận sáng tạo, mang lại niềm
tin và những góc nhìn mới về người khuyết tật và thúc đẩy
đóng góp của họ.

thẩm định, thực hiện, theo dõi và đánh giá một cách minh
bạch, và được báo cáo đầy đủ, rộng rãi tới các bên liên quan
cũng như công chúng.

uy tín cho DRD thể hiện qua chất lượng dịch vụ, chất lượng
các đề xuất chính sách và chất lượng con người trong đội
ngũ DRD.
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DRD

DRD là môi trường ứng dụng công tác xã hội nơi mà giá trị
và khả năng của người khuyết tật được tôn trọng.

HU

NG

Tôn trọng giá trị và khả năng của người khuyết tật:

K

YẾ

tật và vì người khuyết tật, thể hiện trên các khía cạnh quyền
của người khuyết tật, năng lực của người khuyết tật, cơ hội
bình đẳng cho người khuyết tật, và sự tham gia công bằng
của người khuyết tật trong các hoạt động kinh tế, văn hoá,
chính trị, xã hội…

CUỘC SỐ

·

Vì người khuyết tật: DRD là một tổ chức của người khuyết

ỜI

·

NGƯ

DRD đảm nhận sứ mệnh như vậy, dựa trên những thành tựu và
giá trị con người và tổ chức, được đúc kết qua 10 năm hoạt động.

RỊ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”

NHỮNG MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
TẦM NHÌN: DRD phấn đấu cho một xã hội hoà nhập, không
rào cản nơi người khuyết tật có đủ năng lực tham gia vào
các hoạt động xã hội một cách công bằng & bình đẳng.

SỨ MỆNH: DRD giúp người khuyết tật tự tin, nâng cao
chất lượng cuộc sống trong môi trường không phân
biệt đối xử bằng cách nâng cao nhận thức cho người
khuyết tật và cộng đồng, nâng cao năng lực cho người
khuyết tật và vận động chính sách.

MỤC TIÊU TỔNG THỂ
MỤC TIÊU TỔNG THỂ: DRD tạo cơ hội cho người
khuyết tật hoà nhập xã hội và nâng cao chất lượng
cuộc sống.

MỤC TIÊU 1:
Nâng cao nhận
thức về Quyền
của người
khuyết tật

MỤC TIÊU 2:
Tạo cơ hội
công bằng
cho người
khuyết tật

MỤC TIÊU 3:
Thúc đẩy sự
tham gia bình
đẳng của người
khuyết tật

MỤC TIÊU 4:
Phát triển
năng lực
của DRD

DRD tạo cơ hội cho người khuyết tật hoà nhập xã hội
và nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Người khuyết tật bao gồm những người có khiếm
khuyết lâu dài về thể chất, tâm thần, trí tuệ, giác quan
mà khi tương tác với những rào cản khác nhau có thể
phương hại đến sự tham gia hữu hiệu và trọn vẹn của
họ vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người
khác" - Công ước LHQ về người khuyết tật.
Can thiệp của DRD tập trung vào việc phá bỏ các rào
cản, đồng thời khuyến khích người khuyết tật nâng
cao năng lực bản thân và đóng góp giá trị cho xã hội,
thể hiện trong các mục tiêu cụ thể nêu ra dưới đây.
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MỤC TIÊU 1:
NHẬN THỨC CHO
NGƯỜI KHUYẾT TẬT
& CỘNG ĐỒNG
VỀ QUYỀN CỦA
NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Nâng cao nhận thức của bản thân người
khuyết tật và các nhóm trong xã hội về Quyền
của người khuyết tật chính là cơ sở để người
khuyết tật và các cơ quan, tổ chức, công ty,
trường học và cộng đồng đưa ra các đề xuất,
chấp thuận và thực thi các đề xuất đó.

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”

Để nâng cao nhận thức về Quyền của người khuyết tật, DRD sẽ thực hiện các can thiệp để đạt được các kết quả/đầu ra cụ thể:

 Người khuyết tật và cộng đồng hiểu về Quyền của người khuyết tật
 Các nhóm trong xã hội biết cách hỗ trợ người khuyết tật
 Cộng đồng công nhận khả năng của người khuyết tật
HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC

CÁCH ĐO KẾT QUẢ

Các chương trình giáo dục và truyền thông nâng cao nhận thức
về Quyền của người khuyết tật cho người khuyết tật và cộng đồng

Nhận thức và kiến thức của người khuyết tật và cộng
đồng, thể hiện qua kết quả khảo sát và báo cáo của DRD

Các chương trình đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng hỗ trợ
người khuyết tật cho các nhóm trong xã hội

Kỹ năng và phương pháp, thể hiện qua báo cáo của DRD

Các chương trình giáo dục, truyền thông và vận động chính
sách nhằm thay đổi thái độ các cộng đồng (cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp, địa phương...)

Thái độ của cộng đồng, thể hiện qua kết quả khảo sát và
báo cáo của DRD
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC DRD

MỤC TIÊU 2:

CƠ HỘI
CÔNG BẰNG
CHO NGƯỜI
KHUYẾT TẬT
Cơ hội công bằng cho người khuyết tật chỉ
được tạo ra nếu các thiết kế và sáng kiến hỗ
trợ người khuyết tật được đề xuất và chấp
thuận, từ cấp luật và chính sách vĩ mô cho
đến các quy định và quy trình tại các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp, và địa phương.

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”

Hiện thực hoá mục tiêu này sẽ giúp tạo ra một môi trường sống và làm việc tốt hơn cho người khuyết tật.
Để có thể tạo cơ hội công bằng cho người khuyết tật, các kết quả sau sẽ đóng góp đáng kể:

 Sự sẵn sàng của các cơ hội được cung cấp bởi cộng đồng
 Người khuyết tật tiếp cận được các cơ hội
 Môi trường chính sách về người khuyết tật (thảo luận, xây dựng, và thực thi) được cải thiện
HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC

CÁCH ĐO KẾT QUẢ

Các chương trình đề xuất và hỗ trợ cộng đồng áp dụng các
sáng kiến tạo cơ hội cho người khuyết tật

Danh mục các cơ hội do cộng đồng cung cấp, do DRD
tổng hợp

Các chương trình hỗ trợ thông tin về cơ hội phát triển học
tập, nghề nghiệp và công tác xã hội cho người khuyết tật

Danh sách các trường hợp người khuyết tật hưởng lợi,
do DRD tổng hợp

Các chương trình nghiên cứu và vận động chính sách về
người khuyết tật (thảo luận, xây dựng, và thực thi)

Danh mục các đề xuất và các thay đổi trên thực tế, do
DRD tổng hợp
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MỤC TIÊU 3:
SỰ THAM GIA
BÌNH ĐẲNG CỦA
NGƯỜI KHUYẾT TẬT
TRONG MỌI KHÍA
CẠNH XÃ HỘI
Người khuyết tật chỉ có thể tham gia bình
đẳng khi họ có đủ năng lực tham gia, đồng
thời các cơ chế khuyến khích họ tham gia
được hình thành và thực hiện.
Trong khuôn khổ mục tiêu này, DRD chú
trọng vào việc phát triển năng lực cung cấp
các dịch vụ cho người khuyết tật.

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”

Các kết quả cần có để thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của người khuyết tật trong mọi khía cạnh xã hội:

 Dịch vụ hỗ trợ có chất lượng cho người khuyết tật được cung cấp
 Người khuyết tật có năng lực tham gia hoạt động xã hội
 Người khuyết tật tham gia hoạt động xã hội như người không khuyết tật

HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC

CÁCH ĐO KẾT QUẢ

Các chương trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ có chất lượng
cho người khuyết tật

Danh mục và chất lượng dịch vụ, do DRD khảo sát và
tổng hợp

Các chương trình hỗ trợ và nâng cao năng lực cho người
khuyết tật tham gia hoạt động xã hội

Danh sách các trường hợp người khuyết tật hưởng
lợi, do DRD tổng hợp

Các chương trình hoạt động xã hội có sự tham gia của người
khuyết tật

Danh sách các trường hợp người khuyết tật tham gia
hoạt động xã hội, do DRD tổng hợp
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MỤC TIÊU 4:

PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC
CỦA DRD
DRD có thể đạt được các mục tiêu trên nếu có các năng
lực phù hợp, bao gồm năng lực thể chế, năng lực con
người (chuyên môn và vận hành), phương pháp, tri thức,
các kênh tiếp cận và các đối tác thực hiện phù hợp.
Năng lực cần có của DRD được xác định dựa trên các
đánh giá gần đây về năng lực tổ chức, bao gồm cả năng
lực nhân sự, năng lực thể chế, năng lực cung cấp dịch vụ.
Việc phát triển năng lực của DRD sẽ được tiến hành theo
một lộ trình chiến lược phù hợp để lấp đầy các khoảng
trống năng lực đang tồn tại, giúp tổ chức thực hiện tốt
hơn sứ mệnh của mình trong tầm nhìn đã xác định.

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”

Để phát triển năng lực của DRD, các khía cạnh năng lực mấu chốt sau đây cần được xây dựng:

 Năng lực cung cấp dịch vụ
 Năng lực vận động chính sách
 Năng lực truyền thông thay đổi hành vi
 Năng lực tổ chức hệ thống
 Năng lực tài chính (tài sản, gây quỹ, quản lý tài chính)

 Thương hiệu DRD
 Năng lực quản lý chia sẻ kiến thức
 Năng lực theo dõi đánh giá ở cấp độ tổ chức
 Năng lực để thay đổi

HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC

CÁCH ĐO KẾT QUẢ

Các chương trình nghiên cứu và phát triển năng lực cung
cấp dịch vụ

Danh mục các dịch vụ được nghiên cứu, phát triển và
ứng dụng, do DRD tổng hợp

Các chương trình nghiên cứu và vận động chính sách

Danh mục các nghiên cứu, đề xuất và ứng dụng chính
sánh, do DRD tổng hợp

Phát triển các chương trình giáo dục và truyền thông

Danh mục các chương trình hợp tác đào tạo và truyền
thông, do DRD tổng hợp

Phát triển nguồn nhân lực

Chiến lược, kế hoạch và báo cáo phát triển nguồn nhân
lực của DRD

Tiến hành các chiến dịch gây quỹ theo mục đích, bao gồm
các dự án được tài trợ và gây quỹ từ cộng đồng

Quy mô và năng lực tài chính của tổ chức, tổng hợp từ
báo cáo của DRD

Tiến hành các chiến dịch truyền thông và thể hiện hình ảnh,
kết hợp gây quỹ, liên kết đối tác và vận động chính sách

Khảo sát và tổng hợp của DRD về vị trí tổ chức tại các địa
bàn, danh mục đối tác và tác động ảnh hưởng chính sách

Xây dựng và vận hành hệ thống M&E của tổ chức, kết hợp với
hệ thống chia sẻ kiến thức và học hỏi để thay đổi

Hệ thống M&E và chia sẻ kiến thức vận hành thường xuyên,
lượng truy cập và sử dụng thông tin, do DRD tổng hợp
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC DRD

Khung kết quả
MỤC TIÊU
TỔNG THỂ

DRD tạo cơ hội cho người khuyết tật hoà nhập xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mục tiêu cụ thể

Nhận thức về Quyền của người
khuyết tật cho người khuyết tật
và cộng đồng (cơ quan, tổ chức,
công ty, trường học, và cộng đồng)

Cơ hội công bằng cho người
khuyết tật (giáo dục, y tế,
việc làm, giải trí, công trình
công cộng, giao thông…)

Sự tham gia bình đẳng của
người khuyết tật trong mọi
khía cạnh xã hội

Phát triển năng lực của DRD

Lĩnh vực kết quả

Nhận thức về người khuyết tật

Môi trường cho người khuyết tật

Dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật Năng lực tổ chức

Kết quả mong đợi

1. Người khuyết tật và cộng
đồng hiểu về Quyền của
người khuyết tật
2. Các nhóm trong xã hội biết
cách hỗ trợ người khuyết tật
3. Cộng đồng công nhận khả
năng của người khuyết tật

1. Sự sẵn sàng của các cơ
hội được cung cấp bởi
cộng đồng
2. Người khuyết tật tiếp cận
được các cơ hội
3. Môi trường chính sách
về người khuyết tật (thảo
luận, xây dựng, và thực thi)
được cải thiện

Loại hình
hoạt động

Dự án (có tài trợ):
• Đề xuất sáng kiến
• Tổ chức các sự kiện

1. Dịch vụ hỗ trợ có chất
lượng cho người khuyết tật
được cung cấp
2. Người khuyết tật có năng lực
tham gia hoạt động xã hội
3. Người khuyết tật tham gia
hoạt động xã hội như người
khuyết tật

1. Năng lực cung cấp dịch vụ
2. Năng lực vận động chính sách
3. Năng lực truyền thông thay
đổi hành vi
4.Nhân lực và tổ chức hệ thống
5. Năng lực tài chính (tài sản,
gây quỹ, quản lý tài chính)
6.Thương hiệu DRD
7. Năng lực quản lý chia sẻ
kiến thức
8. Năng lực theo dõi đánh giá
ở cấp độ tổ chức
9. Năng lực để thay đổi

Dự án (có tài trợ):

Dự án (có tài trợ) và Dịch vụ

Xây dựng chiến lược, kế hoạch

• Đề xuất sáng kiến
chính sách, dịch vụ
• Vận động, truyền thông,
đưa ra các bằng chứng
để vận động chính sách

(có thu phí / có tài trợ):
• Cho người khuyết tật
• Do người khuyết tật
thực hiện

Thực thi chiến lược, kế hoạch
Theo dõi và đánh giá
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ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC

Năng lực
cung cấp dịch vụ

Các sáng kiến cho
người khuyết tật và cộng đồng

Các loại hình
hoạt động chính

DRD tin rằng các mục tiêu lớn
mà DRD vươn tới chỉ có thể
đạt được nếu DRD đủ năng
lực cần thiết. Phát triển năng
lực tổ chức để có thể cung cấp
các dịch vụ ứng dụng công tác
xã hội cho người khuyết tật, vì
thế, sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, DRD sẽ phát triển và ứng dụng các dịch vụ mới bắt nguồn từ các
sáng kiến có liên quan đến người khuyết tật và cộng đồng. Các dịch vụ này
đóng góp vào sự bền vững của DRD về lâu dài.

Dựa trên thế mạnh sẵn có và kinh
nghiệm kế thừa của 10 năm phát
triển, và dựa trên đánh giá của DRD
về sự cần thiết duy trì các dịch vụ
này tại Việt Nam, đội ngũ DRD sẽ
tiếp tục thực hiện các loại hình
hoạt động chính:
• Truyền thông (thay đổi hành vi)
• Tư vấn, tọa đàm
• Đào tạo, tập huấn
• Nghiên cứu - khảo sát - đánh giá
• Sáng kiến
• Cung cấp dịch vụ
• Phát triển các mô hình kinh doanh

Dịch vụ
hỗ trợ người
khuyết tật
có thu phí

Dịch vụ
Nghiên cứu
hỗ trợ người
phục vụ phát
khuyết tật
triển dịch vụ
theo dự án

Nghiên cứu
phục vụ vận
động chính

sách

Vận động
Dịch vụ công
chính sách nghệ thông tin
và nâng cao do người khuyết
nhận thức tật thực hiện

Các đối tác chính
DRD chú trọng huy động nguồn lực khác nhau từ các bên liên quan khi thiết kế và thực hiện các dịch vụ và công
tác xã hội này. Các quan hệ đối tác giữa DRD với các đối tác phù hợp sẽ tạo điều kiện cho DRD bổ sung các nguồn
lực còn thiếu.
Các nhóm đối tác chính khi thực hiện chiến lược:
Đối tác

Mục đích huy động (nguồn lực)

Hình thức huy động

Chính quyền

Quyết định pháp lý, giấy phép

Đề xuất cụ thể cho từng hoạt động, can thiệp

Doanh nghiệp

Gây quỹ, hỗ trợ tuyển dụng, nhân lực quản trị, cơ sở vật chất,
cung cấp dịch vụ

Đề xuất dịch vụ cụ thể, mạng lưới tuyển dụng người
khuyết tật, tình nguyện viên

Tổ chức quốc tế

Gây quỹ, mở rộng mạng lưới

Đề xuất dự án, đề xuất dịch vụ cụ thể

Viện nghiên cứu

Năng lực nghiên cứu và phân tích, mở rộng mạng lưới

Đề xuất dự án cùng thực hiện

Trường đại học, cao đẳng

Năng lực đào tạo, cơ sở vật chất

Đề xuất dự án, đề xuất chương trình đào tạo cùng thực hiện

Truyền thông đại chúng

Cầu nối với công chúng và cộng đồng, kênh truyền thông hỗ trợ
gây quỹ, thể hiện hình ảnh

Đề xuất dự án, đề xuất chương trình truyền thông, gây quỹ
cùng thực hiện

Các tổ chức xã hội dân sự

Huy động chéo các nguồn lực, phát triển mạng lưới

Chương trình hợp tác, tình nguyện viên, nhà cung cấp dịch vụ

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”
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CÁC MỐC KẾT QUẢ CHÍNH
Sự phát triển theo từng giai đoạn của DRD với tư cách
một tổ chức được thể hiện qua các kết quả chính của
4 mục tiêu đã nêu theo các mốc thời gian và sẽ được
theo dõi trong hệ thống M&E của DRD:

2018
2016
·
·
·
·

Dịch vụ: 10.000 lượt
người sử dụng dịch vụ,
7,5 tỉ đồng giá trị dịch vụ.
Chính sách: 25 đề xuất,
20 được thực hiện.
Con người: 8 quản lý, 27
chuyên môn, chuyên
gia, 50 TNV.
Tài chính: tài sản 10
tỉ đồng, gây quỹ ngoài
dự án 1 tỉ đồng, cân đối
thu-chi.

·

·
·
·

Dịch vụ: 15.000 lượt
người sử dụng dịch
vụ, 10 tỉ đồng giá trị
dịch vụ.
Chính sách: 25 đề xuất,
20 được thực hiện.
Con người: 10 quản
lý, 10 chuyên môn, 20
chuyên gia, 80 TNV.
Tài chính: tài sản 15 tỉ
đồng, gây quỹ ngoài dự
án 2 tỉ đồng, lợi nhuận
2 tỉ đồng tái đầu tư cho
năng lực.

2025

2020
·
·
·
·

·

·

Dịch vụ: 20.000 lượt
người sử dụng dịch vụ
ở quy mô 14 tỉ đồng.
Chinh sách: 30 đề xuất,
10 được thực hiện.
Con người: 14 quản
lý, 61 chuyên môn, 20
chuyên gia, 100 TNV –
50% sử dụng ngoại ngữ.
Tài chính: tài sản 20 tỉ
đồng, gây quỹ ngoài dự
án 5 tỉ đồng, lợi nhuận
5 tỉ đồng tái đầu tư cho
năng lực.
Khu vực hoá: 2 sáng
kiến chung và hoạt
động chung.

·
·

·

·

Dịch vụ: 40.000 lượt
người sử dụng dịch vụ
ở quy mô 20 tỉ đồng.
Chính sách: 50 đề xuất,
20 được thực hiện.
Con người: 10 quản
lý, 30 chuyên môn, 50
chuyên gia, 300 TNV 80% sử dụng ngoại ngữ.
Tài chính: tài sản 50 tỉ
đồng, gây quỹ ngoài dự
án 10 tỉ đồng, cân đối
thu-chi, lợi nhuận 10
tỉ đồng tái đầu tư cho
năng lực và đóng góp
cho hoạt động người
khuyết tật.
Quốc tế hoá: 4 sáng
kiến chung và hoạt
động chung.

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”
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CHƯƠNG TRÌNH 1:
Nâng cao nhận thức về khuyết tật
Tăng cường nâng cao nhận thức cho cộng
đồng và người khuyết tật hiểu hơn về quyền
của người khuyết tật, thông qua các sự kiện
truyền thông, các lớp tập huấn, các hội nghị,
hội thảo, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động
hợp tác giáo dục với các trường và viện nghiên
cứu, từ đó góp phần thúc đẩy cộng đồng tạo
điều kiện phù hợp với người khuyết tật để họ
có thể đóng góp giá trị và khả năng cho xã hội.
Các hoạt động trong phạm vi chương trình
này là những hoạt động đã được DRD thực
hiện thành công trong thời gian qua và tích
lũy nhiều kinh nghiệm.

CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN
- CÁC CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH 2: Phát triển dịch vụ
hỗ trợ người khuyết tật (bao gồm hỗ
trợ người khuyết tật khởi nghiệp)

CHƯƠNG TRÌNH 3: Nâng cao năng
lực/kỹ năng cho người khuyết tật và
hội, nhóm người khuyết tật

DRD sẽ thiết kế và cung cấp những dịch vụ,
công cụ hỗ trợ cho người khuyết tật dựa vào
nhu cầu của họ để họ có cơ hội tham gia vào
các hoạt động xã hội như giáo dục, y tế, việc
làm, giải trí, v.v. một cách bình đẳng như
những người không khuyết tật.

Đây là chương trình tập trung chuẩn bị năng
lực cho người khuyết tật và hội nhóm người
khuyết tật để họ có khả năng tiếp cận các cơ
hội sẵn có. Dựa trên những thành công đã đạt
được và mối quan tâm của các nhà tài trợ, DRD
sẽ tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo, giao lưu
chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, tạo điều kiện để
năng lực của người khuyết tật được nâng cao,
từ đó có đủ khả năng tham gia vào mọi khía
cạnh của xã hội. Riêng đối với hội nhóm người
khuyết tật, DRD sẽ là kênh thông tin đáng tin
cậy và cầu nối giữa các tổ chức, hội nhóm, tạo
mạng lưới rộng lớn và phát triển.

Những dịch vụ đó có thể bao gồm nhưng
không hạn chế ở những hoạt động như: giới
thiệu việc làm, cung cấp học bổng, cung cấp
người hỗ trợ cá nhân, tham vấn đồng cảnh,
hỗ trợ khởi nghiệp, và hỗ trợ di chuyển. DRD
đã thể hiện thế mạnh của mình ở các dịch
vụ giới thiệu việc làm cung cấp học bổng,
tham vấn đồng cảnh và hỗ trợ di chuyển, và
sẽ tập trung phát triển dịch vụ hoặc nâng cao
chất lượng các dịch vụ dựa trên việc khuyến
khích các sáng kiến mới.

Bên cạnh đó, DRD sẽ thúc đẩy kết nối các tổ
chức của người khuyết tật tại Việt Nam với
các tổ chức trong khu vực và quốc tế để học
hỏi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát
triển và vận dụng các giải pháp, dịch vụ để
giải quyết các vấn đề của người khuyết tật.

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”
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CHƯƠNG TRÌNH 4: Sáng kiến khuyến
khích sự tham gia của người khuyết tật
Chương trình này tập trung đưa ra những sáng
kiến, dự án, cuộc thi khuyến khích cộng đồng và
người khuyết tật cùng tham gia nhằm giúp cộng
đồng hiểu hơn và tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho
người khuyết tật.
DRD nỗ lực tạo cơ hội cho người khuyết tật tham gia
trực tiếp vào thực hiện chương trình, từ đó người
khuyết tật tự tin, chủ động, và tích cực tham gia một
cách bình đẳng vào mọi khía cạnh của xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH 5: Thúc đẩy
cải thiện môi trường chính sách

CHƯƠNG TRÌNH 6: Phát triển năng lực DRD
Để thực hiện được các Mục tiêu của tổ chức nêu trên, DRD sẽ phải nhanh chóng xây dựng năng
lực của chính mình, và huy động được các nguồn lực cần thiết ở thời điểm thích hợp.
Các báo cáo đánh giá gần đây về năng lực tổ chức của DRD cho thấy những lĩnh vực sau đây DRD
cần tập trung đẩy mạnh: các chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, gây quỹ, hệ thống quản
trị, theo dõi & đánh giá, hệ thống quản lý, chia sẻ tri thức và hệ thống quản lý đối tác sẽ giúp DRD
thực hiện chương trình một cách hiệu quả, sáng tạo và bền vững.
Chất lượng cuộc sống người khuyết tật – Hòa nhập xã hội
Nhận thức của người
khuyết tật & cộng đồng

Cơ hội công bằng cho người
khuyết tật (Cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp, cộng đồng)

Người khuyết tật tham gia
bình đẳng mọi khía cạnh
xã hội

DRD sẽ thực hiện các khảo sát, nghiên cứu liên quan
đến vấn đề khuyết tật góp phần cải thiện việc thực
thi chính sách. Các nghiên cứu và đề xuất của DRD
sẽ đóng góp vào việc tạo dựng một môi trường cởi
mở và tiếp cận đối với người khuyết tật, không chỉ
ở trong luật mà còn ở trong các quy định cụ thể và
thực hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Chương trình 1: Nâng cao nhận thức về khuyết tật.
Chương trình 2: Phát triển dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật (bao gồm hỗ trợ người
khuyết tật khởi nghiệp)
Chương trình 3: Nâng cao năng lực/kỹ năng cho người khuyết tật và hội, nhóm
người khuyết tật.
Chương trình 4: Sáng kiến khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật.
Chương trình 5: Thúc đẩy cải thiện môi trường (chính sách, luật, quy định).

Dựa trên những đánh giá nhu cầu của mình, DRD
sẽ thực hiện Chương trình này với sự hợp tác của
các trường đại học và viện nghiên cứu trong và
ngoài nước.

Chương trình 6: Tăng cường Năng lực của DRD, cụ thể về các nội dung:
• Gây quỹ
• Xây dựng hệ thống M&E
• Phát triển nguồn nhân lực
• Hệ thống thư viện, quản lý và chia sẻ tri thức
• Phát triển quan hệ
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QUẢN LÝ & CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Cấu trúc quản lý
DRD sẽ được tái cơ cấu theo các mảng dịch vụ, công tác xã hội gắn với các chương trình, dự án của tổ chức. Cơ cấu tổ chức của DRD như sau:

NGHIÊN CỨU

VẬN ĐỘNG
CHÍNH SÁCH

GIÁO DỤC
(PHỐI HỢP
CÁC ĐH, CĐ)

TƯ VẤN GIỚI
THIỆU DỊCH
VỤ NGƯỜI
KHUYẾT TẬT

NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC

ĐÀO TẠO
VÀ DỊCH VỤ
CHO NGƯỜI
KHUYẾT TẬT

VĂN HOÁ VÀ
TRI THỨC

TRUYỀN
THÔNG - GÂY
QUỸ

DỊCH VỤ & DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

BAN GIÁM ĐỐC

Vai trò và trách nhiệm của các bộ phận và từng cá nhân
sẽ được mô tả và cập nhật trong các bảng mô tả công việc
cụ thể tương ứng. Các bảng mô tả công việc sẽ được Ban
Giám đốc điều chỉnh định kỳ khi cần thiết, với sự phê
duyệt của Giám đốc.

CTY
ĐỘT PHÁ

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”
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Dưới đây là gợi ý về cách tổ chức một số bộ phận có chức năng cung cấp dịch vụ có thu, hoặc có cơ hội cao để gây quỹ thực hiện. Các ý tưởng
này sẽ được phát triển thành các đề xuất dự án, tìm nguồn lực để thực hiện qua các nhà tài trợ quốc tế hoặc/và chương trình gây quỹ từ các
nguồn tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ở các giai đoạn phù hợp. Khi tiếp cận các nhà tài trợ và đối tác, DRD sẽ chuẩn bị mô tả ý tưởng cụ thể,
có tính thuyết phục cao về khả năng phát triển bền vững của đóng góp này.

Tư vấn dịch vụ người khuyết tật

Văn hóa và phát triển tri thức (Clubhouse)

• Mô tả tính năng cơ bản:
– Trung tâm tư vấn ngay tại trung tâm dịch vụ người khuyết tật
– Trung tâm trên mạng và thiết bị di động DMAP
– Tổng đài tư vấn giải đáp
• Phát triển dịch vụ:
– Danh mục và địa chỉ toàn bộ dịch vụ
– Đặc điểm dịch vụ
– Chi phí và những ưu đãi
– Nội dung chuyên môn của dịch vụ (sơ lược)

• Mô tả tính năng cơ bản:
– Danh mục sách và tài liệu
– Các chương trình biểu diễn của người khuyết tật
– Các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp (chương trình hợp tác)
• Phát triển dịch vụ:
– Danh mục chương trình và đối tác
– Đặc điểm chương trình
– Chi phí, điều kiện và những ưu đãi cho người tham gia
– Nội dung chương trình
– Giảng viên, diễn viên… (networking)

Đào tạo và dịch vụ cho người khuyết tật
• Mô tả tính năng cơ bản:
– Đào tạo người khuyết tật (kỹ năng sống, kỹ năng nghề, ngoại ngữ)
– Học bổng cho người khuyết tật
– Đào tạo sinh viên về công tác xã hội
(chương trình hợp tác, đặt tại các trường đại học)
– Đào tạo gia đình và cộng đồng về chăm sóc người khuyết tật
• Phát triển dịch vụ:
– Danh mục chương trình và đối tượng đào tạo
– Đặc điểm chương trình
– Chi phí, điều kiện và những ưu đãi cho học viên
– Nội dung chương trình
– Giảng viên (networking)

Truyền thông - gây quỹ
• Mô tả tính năng cơ bản:
– Quảng cáo tại các sự kiện chuyên nghiệp
– Quảng cáo tại các sự kiện của người khuyết tật
– Quảng cáo trên mô-tô chở người khuyết tật, mũ người lái
– Quảng cáo trên các apps (DMAP) và websites đang có sự kiện nổi bật
– Quảng cáo tại các trung tâm, địa điểm liên kết dịch vụ DRD
– Quảng cáo cùng nhạc chờ của call center
• Phát triển dịch vụ:
– Danh mục chương trình và đối tác
– Đặc điểm chương trình
– Chi phí, điều kiện và những ưu đãi cho người tham gia
– Nội dung chương trình
– Giảng viên, diễn viên… (networking)

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”

Các nguồn lực có thể huy động
Ngoài khả năng cung cấp dịch vụ ứng dụng
công tác xã hội, năng lực của DRD còn cần
được tích luỹ ở các khía cạnh khác nhau thông
qua các kênh huy động đa dạng:
· Con người: Lãnh đạo, nhân viên, cộng tác
viên, tình nguyện viên
· Thể chế/phương pháp: Mô hình tổ chức, quy
trình vận hành, quy định, hướng dẫn.
· Tài chính: tài sản, doanh thu, gây quỹ, đầu tư.
· Tri thức: thư viện, cơ sở dữ liệu, thông tin,
bản quyền.
· Mạng lưới: quan hệ nhà tài trợ, quan hệ đối
tác thực hiện, quan hệ với báo chí, quan hệ
với các tổ chức phi chính phủ (quốc tế) cũng
lĩnh vực; cộng tác viên, tình nguyện viên.
· Không gian, hạ tầng, và các cơ sở vật chất
phục vụ cho các dịch vụ
Trong quá trình thực hiện Chiến lược tổ chức
trong năm 2016 – 2017, DRD sẽ xây dựng các
chiến lược hoặc kế hoạch chuyên đề dưới đây.
Tài liệu sau khi xây dựng sẽ được sử dụng như
Phụ lục của Chiến lược chung:

· Chiến lược/kế hoạch Gây quỹ
· Chiến lược/kế hoạch Phát triển Nhân lực
· Chiến lược/kế hoạch Vận động chính sách
· Chiến lược/kế hoạch Truyền thông, quản lý
kiến thức và phổ biến sáng kiến

Tài chính/đầu tư cho
các hoạt động của tổ chức
DRD xác định trong 5 năm tới, khai thác tài
chính từ các dự án có tài trợ vẫn sẽ là hướng đi
chính. Đồng thời, các dịch vụ có thu dần được
phát triển để làm nền tảng vững chắc cho các
bước đi dài lâu khi nguồn tài trợ cho lĩnh vực
phát triển đang có chiều hướng giảm.
Hiện tại có thể thấy, dòng doanh thu (revenue)
của DRD có thể đến từ các nguồn như:
· Nguồn tài chính từ các nhà tài trợ quốc tế
trong khuôn khổ các dự án/can thiệp hướng
theo sứ mệnh của DRD, do DRD đề xuất.
· Các dịch vụ có thu do chính DRD triển khai
thực hiện và cung cấp cho cộng đồng và
chính quyền địa phương, do các dự án của
Chính phủ hoặc nhà tài trợ quốc tế yêu cầu.
· Việc xây dựng quỹ (Donation Fund) hoặc
gây quỹ bổ sung cho các can thiệp (chương
trình, dự án của DRD) sẽ được cân nhắc trên
cơ sở đảm bảo tuân thủ mục tiêu hoạt động
của tổ chức và các quy định hiện hành của
Việt Nam. Việc phối hợp với các cơ quan tổ
chức khác, ví dụ như các cơ quan báo chí
hoặc các quỹ từ thiện lớn, nên được cân
nhắc. Kinh nghiệm của chiến dịch gây quỹ
“1 for Change” sẽ được đúc kết khi triển khai
các chiến dịch mới.

Tương ứng với các dòng doanh thu, DRD
cũng sẽ xác định cụ thể các khoản chi phí
(expenditure), bao gồm nhưng không giới hạn
ở các khoản sau:
· Các chi phí liên quan đến việc thực hiện các
dự án tài trợ.
· Các chi phí cho xây dựng và thực hiện các
công việc hỗ trợ (hành chính, quản trị, quản
lý chuyên gia, quản lý tài chính, v.v…) của
tổ chức cho các khối Chương trình và khối
Chính sách.
· Chi phí đầu tư để xây dựng các dịch vụ/sản
phẩm.
· Chi phí vận hành, thực hiện/cung cấp các
dịch vụ/sản phẩm.
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Nguồn nhân lực
DRD luôn coi nhân lực là tài sản cốt
yếu của tổ chức để đạt được sứ mệnh
đã đề ra. Dó đó, năng lực về quản lý và
chuyên môn cần được tập trung tăng
cường, cụ thể:
· Năng lực quản lý tổ chức (vai trò
lãnh đạo, năng lực kết nối mạng
lưới, chuyên môn về thể chế, năng
lực điều phối, năng lực quản lý tri
thức, v.v...)
· Năng lực quản lý dự án (thiết kế can
thiệp, gây quỹ, kết nối mạng lưới,
truyền thông, điều phối, quản lý kiến
thức, v.v...)
· Năng lực cung cấp dịch vụ (thiết kế
dịch vụ, gây quỹ huy động vốn, tiếp
thị, truyền thông, điều phối cung cấp
dịch vụ, mở rộng kênh phân phối,
v.v...)
DRD sẽ xác định các mốc thời gian
cụ thể để củng cố từng loại năng lực
nhằm phù hợp với tiến trình phát triển
của tổ chức.
Nhân sự cứng (cán bộ do DRD trả lương)
cần được bổ trợ bởi nguồn chuyên gia
thuê ngoài hoặc dịch vụ đầu vào cho các
hoạt động chuyên môn.
Nguồn lực từ tình nguyện viên, đặc
biệt là tình nguyện viên quốc tế và tình

nguyện viên là các giảng viên, nghiên
cứu viên từ các trường đại học, cao
đẳng và quản lý trung và cao cấp từ
các doanh nghiệp, là rất quan trọng cho
các công việc khó và đòi hỏi chuyên
môn cao (phát triển kinh doanh, quản
trị doanh nghiệp, thương hiệu, truyền
thông, tiếp thị, v.v…).
Ngoài ra, DRD còn có lực lượng tình
nguyện viên thường xuyên rất dồi dào
là các sinh viên (cả Đại học và Cao học)
trong các chương trình công tác xã hội,
sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có
việc làm. Họ có thể làm việc cho DRD
để tích lũy kinh nghiệm trước khi đi
tìm việc.
Căn cứ trên các mục tiêu chiến lược
của tổ chức, các đầu ra cần thiết và các
hoạt động phù hợp cần triển khai (đã
nêu ở các mục trên), nhu cầu nhân sự
bao gồm số lượng, chuyên môn và kinh
nghiệm cho từng vị trí nhân sự và các vị
trí chuyên gia cần thiết sẽ được nêu rõ.
DRD sẽ xây dựng một Chiến lược phát
triển nhân sự để đáp ứng yêu cầu công
việc từng năm trong giai đoạn 2016 2025, có cân đối với khả năng tài chính
chung. DRD cũng nâng cấp và hoàn
thiện các quy định nội bộ để phù hợp
với tình hình mới.

M&E, quản lý tri thức và truyền thông
Quá trình phát triển thời gian qua của DRD đã tạo nên được nhiều
dữ liệu và thông tin đầu vào làm nền tảng cho một hệ thống CSDL
có thể quản lý và khai thác trên máy tính hoặc trên nền tảng
internet (web-based database).
Đó chính là lõi thông tin phục vụ cho công tác M&E, thông tin và
truyền thông. Hơn nữa, quá trình quản lý dựa vào kết quả cần có
một hệ thống thông tin được xây dựng và cập nhật thường xuyên.
Các thông tin, dữ liệu đó cần được DRD tổ chức và phân loại cho
phù hợp với nhu cầu quản lý và nhu cầu phát triển của tổ chức.
CSDL này bao gồm cả danh mục báo cáo thường kỳ cho các dự án,
hoạt động của tổ chức, các mẫu chuẩn bị đề xuất dự án theo đúng
Khung Kết quả của cả tổ chức.
Một hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp trên nền tảng web sẽ được xây
dựng với các cấu phần sau:
· Quản lý các chương trình, dự án của DRD, bao gồm các dự án
đã thực hiện, đang thực hiện, đang bị treo và đang chuẩn bị.
· Quản lý các đối tác, mạng lưới hợp tác và liên minh vận động
chính sách.
· Quản lý và giới thiệu, quảng bá các dịch vụ có thu.
· Thư viện và các thông tin tư liệu, bao gồm:
o Các thông tin, tư liệu chia sẻ kiến thức
o Diễn đàn phục vụ đối thoại và vận động
chính sách
o Thông tin, tài liệu đào tạo
o Các thông tin, hình ảnh cần quảng bá khác.

“TÔI THAY ĐỔI TÔI & THẾ GIỚI…”
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