
Điểm tin  

    Ngày 1/12, Chủ tịch 

nước Trương Tấn 

Sang và gần 8.000 

người dân TP.HCM 

đã tham dự chương 

trình đi bộ gây quỹ 

“Sánh bước yêu 

thương”.    

    Từ 30/11, nhiều 

chương trình hưởng 

ứng ngày Quốc tế 

người khuyết tật 

(3/12) đã diễn ra trên 

khắp cả nước với 

thông điệp xóa bỏ 

rào cản hướng đến  

một thế giới cho tất 

Trong số này: 

Tập huấn “Nhận thức và 

giao tiếp với NKT” tại 

Sóc Trăng 

2 

Hành trình qua các 

trường đại học của “Một 

thế giới cho tất cả”    
3 

Tập huấn "Internet 

Marketing" cho các 

doanh nghiệp Người 

khuyết tật   

4 

Tự tin nói chuyện trước 

đám đông  4 

CLB tìm việc lần thứ 30 

với chủ đề “Luật Người 

Khuyết Tật”  
4 

Sức mạnh ngôn từ và 

vấn đề truyền thông 

tăng cường hòa nhập 

cho Người khuyết tật   

5 

Lượng giá cuối năm dự 

án Nâng cao năng lực 

cho thanh niên khuyết 

tật   

6 

Hơn 1.000 người tham 

gia ngày hội “Một thế 

giới cho tất cả” 

7 

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 hiện 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. 

Trân trọng! 

Mọi  góp ý ,  t in  bài  x in  gửi  về  

DRD hướng đến một xã hội không rào cản cho tất cả mọi người 

LỜI  NÓI  ĐẦU  

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

91/8E Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM 

Điện thoại: 08 3868 4858—08 3868 3149 

Fax:            08 39798815 

Email:        info@drdvietnam.com 

Website:    www.drdvietnam.org 

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

Số ra ngày 30 tháng 11 năm 2013 Số IV 

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG Số 4 Tháng 11/2013 



Với mục tiêu nâng cao nhận thức và trang bị một số kỹ năng giao với người khuyết tật cho cộng đồng, trong hai ngày 1-

2/11/2013, bộ phận việc làm thuộc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) dưới sự tài trợ của quỹ Irish Aid đã tổ chức 

chương trình tập huấn với chủ đề “Nhận thức và giao tiếp với người khuyết tật”.  

Tham gia tập huấn có gần 30 anh chị khuyết tật và không khuyết tật đến từ các hội nhóm khác nhau: Nhóm Khuyết tật Sóc Trăng, CLB 

Chung sức Đồng Tháp và một số thành viên thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Sóc Trăng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông qua nhiều hoạt động như: chia sẻ cá nhân, thảo luận nhóm, sắm vai để giải quyết tình huống thực tế..., các tham dự viên đã có 

cơ hội được bày tỏ những chia sẻ về những kiến thức liên quan đến vấn đề khuyết tật, đồng thời cũng được tập huấn viên cung   cấp, 

chia sẻ thêm những kiến thức, kỹ năng mới cần thiết khác để giúp thamn dự viên nâng cao nhận thức cũng như biết cách giao tiếp với 

từng dạng khuyết tật khác nhau.  

 

 

 

 

 

 

Hoạt động thảo luận nhóm 

Tập huấn “Nhận thức  và g iao t iếp vớ i  ngườ i  khuyết  tật”  tạ i  Sóc  Trăng     
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Tham dự viên thu được nhiều kiến thức sau chương trình 



Tối ngày 7/11/2013, được sự cho phép của Ban giám hiệu 

trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, phối hợp với Đoàn khoa 

Giáo dục đặc biệt, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD) đã tổ chức thành công chương trình “Một thế giới 

cho tất cả”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt 

động giao lưu với sinh viên các trường đại học, góp phần 

tác động thay đổi nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết 

tật và kêu gọi xã hội chung tay xóa bỏ rào cản, cải thiện 

môi trường tiếp cận cho tất cả mọi người, đặc biệt là 

người khuyết tật (NKT).  

Gần 1200 sinh viên tham dự sau 3 chương trình thực hiện tại 

Đại học Mở, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học xã 

hội và nhân văn , “Một thế giới cho tất cả” lần này thu hút sự 

quan tâm và tham gia của hơn 200 sinh viên, thầy cô giáo, đại 

diện cơ quan báo đài và thanh niên khuyết tật. Ngoài việc mang 

đến những câu chuyện đời thường, những tiết mục âm nhạc 

gần gũi với sinh viên, các thanh niên đại diện đã lồng ghép 

những trở ngại, khó khăn khi NKT sử dụng phương tiện giao 

thông công cộng (đặc biệt là xe buýt), tiếp cận các công trình, trường học…để sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về những rào cản 

mà NKT gặp phải khi hòa nhập xã hội. Dịp này, nhà trường cũng được lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến cải tiến điều kiện tiếp cận từ 

chính sinh viên mình để sinh viên khuyết tật đang theo học tại trường có môi trường học tập tốt nhất. Chương trình cũng tạo cơ hội 

cho chính các bạn sinh viên trong trường cùng nhau nêu lên những sáng kiến để cải thiện môi trường chung hỗ trợ người khuyết tật, 

những ý kiến hết sức khả thi và sinh viên cùng đồng lòng thực hiện.   

 

Tập thể thầy cô giáo và sinh viên trường ĐH Sư phạm Tp.HCM tham dự chương trình 

Hành t r ình qua các trường đại  học của “Một thế giới  cho tất  cả”     
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Nhiều hoạt động tương tác và âm nhạc đã mang đến cái nhìn mới cho cộng đồng về giá trị và năng lực của NKT 



Sáng ngày 9 tháng 11 năm 2013, dự án Brave dưới sự tài trợ của Quỹ Irish 

Aid đã tổ chức buổi tập huấn với chủ đề “Internet Marketing” cho 40 tham 

dự viên đến từ CLB Doanh nghiệp người khuyết tật ở TP.HCM và Hội/nhóm 

Bảo Lộc, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Đồng Tháp, thanh niên khuyết tật dưới sự 

hướng dẫn của tập huấn viên - anh Phan Minh Quang (Trưởng nhóm điều 

phối) thuộc công ty CIO Việt Nam cùng đồng nghiệp.   

 

Chương trình kéo dài hai ngày (9-10/11/2013) với mục tiêu hỗ trợ, cung cấp kiến 

thức giúp người tham gia biết cách ứng dụng công cụ Internet để thúc đẩy xúc 

tiến việc bán hàng, quảng bá thương hiệu, hình ảnh, dịch vụ của cơ sở/doanh 

nghiệp đến với khách hàng...  

 

Ngày 17/11/2013, dự án Sống Độc Lập thuộc Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển – DRD dưới sự tài trợ của Nippon Foundation và Hiệp hội Chăm sóc 

Con người Nhật Bản (Human Care Association) đã tổ chức chuyên đề “Kỹ 

năng nói chuyện trước đám đông” dành cho 20 người khuyết tật (User) và 

người không khuyết tật (PA). Mục đích chương trình nhằm tạo cơ hội cho 

tham dự viên tự tin vào năng lực trình bày trước đám đông.  

Nhiều bài tập căn bản liên quan tới luyện thanh và giữ nhịp thở được tham dự 

viên thực hành nhiệt tình và sôi nổi. Họ nhận thấy việc kiểm soát giọng nói theo 

nhịp thở sẽ dễ dàng giữ bình tĩnh hoặc trước khi trình bày hãy lặp lại câu nói “Tôi 

là người tự tin, Tôi sẽ làm được” thì mọi việc có vẻ thuận lợi hơn.  

 

Tiếp nối buổi sinh hoạt CLB lần thứ 29 với chủ đề “ Kỹ năng quản lý thời gian”, sáng chủ nhật ngày 24/11/2013 CLB Tìm việc 

tiếp tục tổ chức buổi sinh hoạt lần thứ 30 với chủ đề “Luật người khuyết tật”.  

Buổi sinh hoạt với mục tiêu cung cấp kiến thức về quy định, chính sách của nhà nước dành cho NKT đặc biệt là những chính sách liên 
quan đến lĩnh vực việc làm. Đây cũng là cơ hội để các bạn được chia sẻ những kiến thức, hiểu biết của mình về những vấn đề có liên 
quan.  
 
Đối tượng tham gia trong buổi sinh hoạt lần này: 
 
       Các bạn khuyết tật đang tìm việc cũng như đã đi làm 
       Sinh viên và những bạn không khuyết tật  

Tập huấn " Internet  Market ing" cho các doanh nghiệp Người  

khuyết  tật    

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

Số ra ngày 30 tháng 11 năm 2013 Số IV 

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG Số 4 Tháng 11/2013 

Tự t in nói  chuyện t rước đám đông   

CLB t ìm việc lần thứ 30 với  chủ đề “Luật  Người  Khuyết  Tật”   



Được sự tài trợ của Tổ chức Atlantic Philanthropies (Ap) và 

Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) đã tổ chức buổi chia sẻ với đại diện, phóng viên 

giới truyền thông về phương pháp làm việc và cách sử dụng 

ngôn từ phù hợp liên quan đến lĩnh vực khuyết tật khi thực 

hiện các bài viết, tin tức về NKT.  

Mặc dù đã có 155 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có Việt 

Nam) ký Công Ước Quyền của Người Khuyết tật và 137 quốc gia 

và vùng lãnh thổ đã phê chuẩn Công Ước, vẫn còn quá ít người 

hiểu rõ giá trị cốt lõi mà Công Ước mang lại cho người khuyết tật 

(NKT).  

Cách đưa tin về NKT có thể là một phương tiện ủng hộ tích cực 

hoặc vô tình kiềm hãm cho những quyền mà NKT được hưởng; 

chính vì thế sự quan tâm và thấu hiểu cuả chính những người làm 

công tác truyền thông là vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên sự 

hòa nhập bình đẳng về cơ hội cho NKT hướng đến “Một thế giới 

cho tất cả”. 

Buổi chia sẻ lần này do Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến, giám đốc DRD trực tiếp hướng dẫn. Nội dung xoay quanh các vấn đề như khái 

niệm về khuyết tật và tàn tật, phân biệt 3 mô hình: Từ thiện, Y tế, Xã hội trong việc hỗ trợ NKT, sự phát triển và giá trị cốt lõi của Công 

ước Quốc tế về quyền của NKT, 4 rào cản chính cản trở sự hòa nhập bình đẳng của NKT: môi trường (cơ sở hạ tầng, giao thông…), 

thái độ, chính sách và văn hóa-tôn giáo…và đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của truyền thông trong việc thúc đẩy quyền của 

NKT tại Việt Nam.  

14 phóng viên đại diện cho các báo, đài truyền hình đã có những chia sẻ cởi mở và có cái nhìn khác 

ở nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề khuyết tật. Khi tiếp xúc hoặc làm việc với NKT, điều cốt lõi 

mà họ hiểu được là nhìn NKT ở khía cạnh con người trước chứ không phải nhìn vào khuyết tật của 

họ. Sự thông hiểu này góp phần giúp họ có cái nhìn tích cực, từ đó dẫn đến những hành động đúng 

trong cách xây dựng hình ảnh và chọn lọc từ ngữ phù hợp khi đưa tin, bài viết về NKT. Buổi chia sẻ 

đồng thời còn là dịp để họ chia sẻ những kinh nghiệm và thách thức trong quá trình làm việc thông 

qua việc đặt nhiều câu hỏi, thảo luận những giải pháp mà giới truyền thông có thể góp phần xóa bỏ 

rào cản, thay đổi cách nhìn của cộng đồng về NKT theo hướng tạo cơ hội bình đẳng để họ hòa nhập 

hoàn toàn vào xã hội.  

Chiều cùng ngày, 35 NKT cũng được nghe những chia sẻ về tầm quan trọng khi làm việc với báo chí 

truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh tích cực của NKT. Họ nhận thức được rằng cách họ thể hiện 

trước báo chí cũng như truyền thông góp phần rất lớn hướng đến một xã hội Việt Nam không rào 

cản trong tương lai không xa.  

14 phóng viên đến từ các cơ quan báo đài  

Sức mạnh ngôn từ và vấn đề t ruyền thông tăng cường hòa nhập 

cho Người khuyết  tật    

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

Số ra ngày 30 tháng 11 năm 2013 Số IV 

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG Số 4 Tháng 11/2013 

Phóng viên Thái Bình (Báo Tuổi trẻ) chia sẻ kinh nghiệm 



Sáng ngày 27/11, Trung tâm khuyết tật và phát triển tổ chức chương trình “Lượng giá cuối năm dự án Nâng cao năng lực cho 

thanh niên khuyết tật”  tại Khách sạn Ramana 323 Lê Văn Sĩ Q. 3.   

Tham dự chương trình có sự hiện diện của bà Lê Thiên Hương - Ủy viên 

thường vụ Liên Hiệp Hội Về Người Khuyết Tật Việt Nam, bà Dương 

Hoàng Quyên – Giám đốc chương trình Quỹ The Atlantic Philanthropies, 

bà Trương Thanh Thanh – Phó CT HĐQT Tập đoàn FPT (đại diện nhóm 

cố vấn của dự án), bà Võ Thị Hoàng Yến – Giám đốc DRD, tập thể nhân 

viên, đại diện báo đài truyền thông cùng hơn 50 thanh niên đang là đối 

tượng hưởng lợi của dự án.   

Hiện tỉ lệ người khuyết tật (NKT) chiếm 15% dân số cả nước, riêng tại 
TP.HCM có khoảng 44,000 NKT. Tuy nhiên phần lớn trong số đó còn 
chưa có công ăn việc làm và chưa có sự tham gia đầy đủ vào xã hội.  

Đầu năm 2012, DRD chính thức ra mắt dự án “Nâng cao năng lực cho 

thanh niên khuyết tật” do Tổ chức The Atlantic Philanthropies tài trợ. 

Dự án nhằm tăng cường sự tham gia và đóng góp đầy đủ của thanh niên 

khuyết tật (TNKT) vào xã hội một cách bình đẳng như những công dân  

khác thông qua việc nâng cao năng lực cho NKT và tổ chức của NKT, 

thiết lập hệ thống hỗ trợ NKT dựa vào cộng đồng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề khuyết tật. Năm 2013, dự án đã 

đi được hơn một nửa chặng đường và chương trình lượng giá nhằm nhìn lại, rút kinh nghiệm và lên kế hoạch cho chặng đường còn lại 

của dự án. TNKT tham gia dự án đã có sự thay đổi tích cực về nhận thức và cuộc sống, họ đã chủ động tham gia và tự mình tổ chức 

nhiều hoạt động xã hội và nâng cao năng lực cho các thành viên tham gia, hiểu hơn về quyền của NKT và biết cách lên tiếng nói đại 

diện. Cộng đồng có cái nhìn tích cực hơn về NKT. DRD cũng xây dựng được mạng lưới truyền thông gồm báo chí và các đài truyền 

thanh truyền hình đồng hành đưa tin về các hoạt động NKT của DRD.  
 

 

 

 

 

 

 

176 TNKT được hỗ trợ tùy theo nhu cầu các gói hỗ trợ học bổng, học tiếng Anh, IT, dụng cụ hỗ trợ, dụng cụ học tập, tập huấn kỹ năng, 

giới thiệu việc làm, hỗ trợ di chuyển,… Đến thời điểm này đã có 242 suất học bổng hàng tháng được trao tặng, 09 suất học tiếng Anh, 

02 suất học công nghệ thông tin, 83 máy tính, 02 máy ghi âm,  08 xe lăn, 06 xe lắc, 03 nạng/nẹp, 06 gậy cho thanh niên khiếm thị, 

hàng chục các lớp tập huấn kỹ năng và giá trị sống, 55 TNKT được trao cơ hội thực tập và có việc làm (kết hợp với dự án hỗ trợ việc 

làm tại DRD do tổ chức Irish Aid tài trợ). 

Trong chương trình, DRD cũng tạo môi trường chia sẻ giữa các bên liên quan trong dự án như TNKT hưởng lợi trong dự án, NĐH, tư 

vấn theo dõi và đánh giá dự án,…    

Lượng giá  cuối  năm dự án Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết  

tậ t    

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

Số ra ngày 30 tháng 11 năm 2013 Số IV 

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG Số 4 Tháng 11/2013 

Toàn cảnh buổi hội thảo 



Hơn 1.000 bạn trẻ và người khuyết tật đã cùng tham gia hội trại “Một thế giới cho tất cả” diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM 

ngày 1-12. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở các trò chơi, bạn trẻ đã đổi vị trí thành người khuyết tật để chơi các trò vượt chướng ngại vật, cùng tham gia trải nghiệm những khó 

khăn mà người khuyết tật phải đối mặt. Có bạn thử đặt mình làm người khiếm thị để chơi trò chơi bịt mắt tìm đường, bạn thì thử khiếm 

thính để chơi trò bịt tai hỏi thông tin hay ngồi xe lăn vượt qua đường sỏi…. 

Gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm do người khuyết tật làm và kinh doanh cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến xem và mua. 

Nhiều bạn chọn mua móc chìa khóa làm từ các hạt cườm, cúc áo, các đồ dùng làm từ thổ cẩm, hoa giấy… để dùng và tặng cho bạn 

bè. 

 

 

 

 

 

 

 

Bức tranh triển lãm hình ảnh về một thành phố tiếp cận cho tất cả mọi người cũng được nhiều người quan tâm. Đây là một bản đồ tiếp 

cận thu nhỏ nói về hoạt động của người khuyết tật trên thế giới và ở Việt Nam để mọi người hiểu hơn về người khuyết tật. 

Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ khuyết tật và không khuyết tật biểu diễn cũng diễn ra tối cùng 

ngày  tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Q.1). 

Ngày hội do Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) tổ chức để hưởng ứng ngày Quốc tế người khuyết tật (3-12) với chủ đề: “Phá bỏ 

rào cản - hướng đến một thế giới cho tất cả” do Liên Hiệp Quốc phát động. 

HOÀNG MAI   

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Online  

Hơn 1.000 người  tham gia  ngày hội  “Một  thế g iới  cho tất  cả”   

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

Số ra ngày 30 tháng 11 năm 2013 Số IV 

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG Số 4 Tháng 11/2013 

Bạn trẻ hào hứng trải nghiệm thực tế để cảm nhận và thấu hiểu những rào cản đối với NKT 

http://tuoitre.vn/nhip-song-tre/583070/hon-1-000-nguoi-tham-gia-ngay-hoi-mot-the-gioi-cho-tat-ca.html#ad-image-0

