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Liên Hiệp Quốc đưa vấn 

đề người khuyết tật vào 

chương trình nghị sự 
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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  
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1) Ngày 16/9/2013 Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển (DRD) tổ chức buổi lễ trao 17 tặng phẩm bao gồm 8 xe lăn, 6 xe lắc, 3 
nạng cho người khuyết tật (NKT) thuộc các Hội nhóm NKT tại TP.HCM, Đà Tẻh (Lâm Đồng) và Diên Khánh (Khánh Hoà) với tổng giá 
trị hơn 50 triệu do Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tp.HCM (INVESCO) tài trợ. Dịp này DRD cũng trao 9 máy vi tính đã qua sử 
dụng do Công ty Diageo Việt Nam tài trợ giúp NKT có thêm cơ hội và phương tiện để hòa nhập vào xã hội. 
 
 
2) "Trăng tròn, trăng khuyết" là tên chương trình trung thu dành cho gần 150 trẻ em khuyết tật và không khuyết tật cùng vui trung thu, 
vừa kết thúc vào tối 17-9 tại hội quán Đời Rất Đẹp (Q.10, TP.HCM). Chương trình do Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) và 
nhóm Tiệc của con nít phối hợp thực hiện. 
 
 
3) Chiều ngày 18/09/2013 TT Khuyết Tật và Phát Triển (DRD) hân hạnh được tiếp ông Kang, Dae-Gu - Quản lý Chương trình Tình 
nguyện viên kiêm Quản lý văn phòng KOICA Tp. HCM đến thăm. Ông Kang đến với TT DRD để lắng nghe các nguyện vọng, cũng như 
cùng trung tâm lượng giá giữa kỳ cho dự án “Hỗ trợ di chuyển” cho NKT tại Tp.Hồ Chí Minh. 
 
 
4) Nhằm mở rộng mối quan hệ và giao lưu học hỏi, ngày 19/09/2013, CLB Niềm tin phối hợp với nhóm Đột phá tổ chức buổi giao lưu 
trung thu với chủ đề "Tự tin cùng nhau đột phá" tại Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD. Tham gia chương trình có hơn 30 bạn sinh 
viên khuyết tật và tình nguyện viên đến từ CLB Niềm tin, nhóm Đột phá và trường Đại học Khoa học tự nhiên. 
 
 
5) Sáng 20/9/2013, Trung tâm DRD ra mắt CLB Nhiếp ảnh với sự tham dự của nhiếp ảnh gia Lê Đông cùng  20  tình nguyện viên tham 
gia thành viên CLB. Sau lễ ra mắt này, CLB sẽ có những buổi sinh hoạt thường xuyên tại Hội quán để chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm 
nhiếp ảnh, đồng thời tăng cường khả năng chụp ảnh cho thanh niên. Dự kiến đến 3/2014 sẽ ra mắt triển lãm ảnh mang tên "Chạm đến 
ước mơ". 
 
 
6) Hội thảo tập huấn chủ đề “Bình Đẳng và Hoà Nhập cho Người Khuyết tật” được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm 
Khuyết tật và Phát triển (DRD) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa diễn ra trong 2 ngày 21 & 22/9/2013 vừa qua. Hội thảo tập 
huấn đầu tiên trong một loạt hội thảo được tổ chức được thực hiện tại Hội Quán Đời Rất Đẹp với sự hướng dẫn của chị Võ Hoàng 
Yến, giám đốc Trung tâm DRD.  
 
7) Chiều 22.9, tại hội quán Đời Rất Đẹp (91/8 E Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM) diễn ra buổi xem phim - thảo luận về chuyện tình của 
chàng câm và nàng tự kỷ trong bộ phim Barfi (Ấn Độ sản xuất). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Học qua phim”, do 
Trung tâm khuyết tật và phát triển phối hợp với Trung tâm học tập và phát triển cộng đồng Việt tổ chức, nhằm tạo thêm sân chơi cho 
người khuyết tật.  
 
8) Ngày 25/9/2013, Trung tâm DRD ra mắt CLB Ee (English Evening) với sự tham dự của nhiều tình nguyện viên Việt Nam và nước 

ngoài, thanh niên...những người đam mê tiếng Anh và muốn tìm kiếm cơ hội cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Ee là chương 

trình mở dành cho tất cả các đối tượng và ở mọi trình độ. Chương trình diễn ra vào lúc 18h-20h thứ Bảy hàng tuần tại Hội quán Đời 

Rất Đẹp, 91/8E Hòa Hưng, P.12, Q.10, Tp. HCM. Giá vé 40.000đ và giảm 50% cho người khuyết tật, sinh viên (có mang theo thẻ sinh 

viên) khi mua vé. 

9) Ngày 29/9/2013, đám cưới nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị Hà Chương - cô dâu Đặng Thị Hải Yến diễn ra tại TP.HCM. Có 8 chiếc xe gắn 

máy ba bánh tháp tùng xe cô dâu chú rể đi từ tư gia ra khu tổ chức tiệc cưới, Hội quán Đời Rất Đẹp.  

10) Nhằm đánh giá những thành quả đạt được trong suốt 3 năm đồng hành cùng người khuyết tật, đồng thời hướng tới Hội thảo “Tổng 

kết đánh giá 3 năm dự án Sống độc lập” Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) phát động cuộc thi “Nhật ký Cỏ Lông Chông” với 

nhiều giải thưởng giá trị. Xem thêm chi tiết tại: http://www.drdvietnam.org/vi/drd-song-doc-lap/tin-hoat-dong/14493-va-viac-hang-ang-

cuac-thi-ka-chuyan-anhat-ka-ca-lang-changa.html 

Tin vắn  

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

Số ra ngày 30 tháng 9 năm 2013 Số II 

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG Số 2 Tháng 9/2013 



Chiều ngày 18/09/2013 TT Khuyết Tật và Phát Triển 

(DRD) hân hạnh được tiếp ông Kang, Dae-Gu - Quản lý 

Chương trình Tình nguyện viên kiêm Quản lý văn 

phòng KOICA Tp. HCM đến thăm. Ông Kang đến với TT 

DRD để lắng nghe các nguyện vọng, cũng như cùng 

trung tâm lượng giá giữa kỳ cho dự án “Hỗ trợ di 

chuyển” cho NKT tại Tp.Hồ Chí Minh. 

Bà Võ Thị Hoàng Yến nhân dịp này cũng giới thiệu về DRD 

để đoàn hiểu thêm về mô hình hỗ trợ NKT mà DRD thực 

hiện suốt 8 năm qua. Ông Kang chia sẻ: “DRD là NGO đầu 

tiên do chính người Việt Nam trực tiếp quản lý dự án của 

KOICA, các nước khác đều có người của KOICA trực tiếp 

sang để quản lý các dự án”. Đây là điều DRD cảm thấy tự  

hào và trân trọng sự tin tưởng của KOICA cũng như sự hỗ 

trợ từ phía chính phủ Hàn Quốc. Qua trực tiếp trò chuyện với các tài xế và quan sát sự vận hành của mô hình dịch vụ 

“Hỗ trợ di chuyển”, ông có thể hiểu được khó khăn của Người khuyết tật tại Việt Nam và đồng thời có nhã ý sẽ giúp đỡ 

nhiều hơn cho DRD trong thời gian tới trong khuôn khổ dự án.  

 

 

 

 

 

 

 

Ông Kang, Dae Gu chụp ảnh lưu niệm cùng chị Hoàng Yến và cán bộ dự án 

DRD đón t iếp cán bộ KOICA   
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Ông Kang trao đổi với các cán bộ dự án về tình hình trợ giúp đi lại 

cho NKT 

10 xe 3 bánh dùng trợ giúp NKT đi lại do KOICA tài trợ 

http://www.drdvietnam.org/vi/tin-hoat-dong/132-drd-tin-hoat-dong/14469-drd-an-tiap-can-ba-koica.html


Với mong muốn giúp người khuyết tật có cơ hội được 

lắng nghe và chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống với các 

bạn đồng cảnh, ngày 22/09/2013, 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 tập 

huấn “Tham vấn đồng cảnh” cho 16 người khuyết tật, 

trong đó có 6 người lần đầu tham gia chương trình. 

 

Đây là dịp mà 7 thành viên “gắn bó” với hoạt động tham vấn 

đồng cảnh thực hiện vai trò trưởng nhóm một cách trọn vẹn. 

Các bạn đã “sống” hết mình với những cảm nhận của sự đồng 

cảm – là quên đi bản thân mình trong niềm vui và nỗi buồn của 

người khác đang trải qua cũng chính là niềm vui, nỗi buồn của 

mình. . 

 

 

Tham dự viên vui vẻ xây dung mối quan hệ mới 

Chia  sẻ t rọn vẹn với  bạn đồng cảnh   

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD) 

Số ra ngày 30 tháng 9 năm 2013 Số II 

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG Số 2 Tháng 9/2013 

Trưởng nhóm hướng dẫn thực hiện các phiên tham vấn đồng cảnh 

http://www.drdvietnam.org/vi/drd-song-doc-lap/tin-hoat-dong/14503-chia-se-tron-ven-voi-ban-dong-canh.html


Là chủ đề chính của hội thảo tập huấn được tổ chức 

trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Khuyết tật và 

Phát triển (DRD) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa 

diễn ra trong 2 ngày 21 & 22/9/2013 vừa qua. Hội thảo 

tập huấn đầu tiên trong một loạt hội thảo (kéo dài đến 

15/10/2013) được thực hiện tại Hội Quán Đời Rất Đẹp 

với sự hướng dẫn của thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến, giám 

đốc Trung tâm DRD nhằm góp phần nâng cao năng lực 

cho 26 bạn thanh niên khuyết tật, là những nhà lãnh đạo 

trẻ trong tương lai đến từ các hội nhóm trong mạng 

lưới NKT.   

Thông qua các hoạt động đơn giản và thực tế như trò chơi, 

thảo luận nhóm, kể chuyện và đút kết…theo phương pháp 

lấy học viên làm trọng tâm, các bạn trẻ có cơ hội trao đổi và 

học hỏi về Quyền con người và Luật về Người Khuyết tật 

Việt Nam; các mô hình hỗ trợ NKT; các rào cản mà NKT 

đang gặp phải; cách tạo điều kiện thích hợp cho NKT tham gia hoạt động xã hội; và đặc biệt là các công cụ vận động biện 

hộ để NKT hoà nhập một cách đầy đủ và trọn vẹn. Nhiều vấn đề đã được các bạn trẻ đưa ra thảo luận và lên kế hoạch 

để thực hiện vận động thay đổi như vấn đề hôn nhân, chính 

sách miễn thi, cấp phép lái xe cho NKT, tạo thuận lợi tại nơi 

làm việc, và việc thực thi các chính sách hỗ trợ NKT theo 

luật định...  

Kết thúc khóa học, các bạn có được thêm kiến thức và kỹ 

năng cần thiết để “phá vỡ rào cảo, hướng tới một xã hội hoà 

nhập” cho mình và cho những NKT khác, theo như chủ đề 

mà Ngày Khuyết tật Thế giới 3/12 năm nay kêu gọi.  

Toàn cảnh buổi hội thảo tập huấn 

Bình đẳng và Hòa nhập cho Người  khuyết  tậ t   
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Thanh niên hào hứng thảo luận nhóm 

http://www.drdvietnam.org/vi/nang-cao-nang-luc/tin-hoat-dong/14522-binh-dang-va-hoa-nhap-cho-nguoi-khuyet-tat.html


Chiều nay 29-9, đám cưới nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị Hà Chương - cô dâu Đặng Thị Hải Yến diễn ra tại TP.HCM. Có 

8 chiếc xe gắn máy ba bánh tháp tùng xe cô dâu chú rể đi từ tư gia ra khu tổ chức tiệc cưới.  

Những chiếc xe máy này thuộc dự án “Dịch vụ xe ba bánh cho người khuyết tật” do Trung tâm Khuyết tật và phát triển 
(DRD) triển khai từ cuối tháng 6-2013. Mỗi xe được trang trí bằng bong bóng trắng - hồng, thắt nơ, được điều khiển bởi 
những bạn trẻ khuyết tật và không khuyết tật, chở các "khách" là hai bên sui gia. Đoàn đưa dâu đã khiến nhiều người đi 
đường chú ý. 

Hội quán Đời Rất Đẹp (91/8E Hòa Hưng, Q.10, TP.HCM) - nơi diễn ra tiệc cưới, là trụ sở Trung tâm Khuyết tật và phát 
triển (DRD) - một địa chỉ quen thuộc của người khuyết tật, cũng là nơi thân quen của Hà Chương. 

Hà Chương cho biết, anh và Hải Yến là bạn học cùng trường tại Đà Nẵng. Hải Yến hiện là giáo viên tiếng Anh tại một 
trường cấp ba ở TP.HCM. Giai đoạn đầu, người thân của Hải Yến ít nhiều lo lắng vì cô con gái xinh đẹp, khỏe mạnh có ý 
định đến với một chàng trai khiếm thị, nhưng sau đó, bằng tình cảm chân thành và cả năng khiếu nghệ thuật, Hà 
Chương đã hóa giải những lo lắng ấy. 

Hà Chương chia sẻ: "Tôi thấu hiểu nỗi băn khoăn, e ngại của không ít người khuyết tật trước ngưỡng cửa tình yêu, hôn 
nhân Nếu các bạn có tình yêu thật sự, không ngừng nỗ lực và tự tin, các bạn sẽ vượt qua được mọi rào cản. Với tôi, chỉ 
có sự khuyết tật tâm hồn mới đáng sợ, chứ khuyết tật cơ thể thì không có vấn đề gì". 

Ông Đặng Hoa - cha của Hải Yến - xúc động: "Làm cha, tôi thật hạnh phúc khi con gái tìm được bạn đời. Cuộc sống phía 
trước chắc chắn không ít khó khăn, tôi mong rằng bằng tình yêu thương, bằng ý chí, nghị lực vượt khó không ngừng, các 
con sẽ sống thật hạnh phúc và thực hiện được những ước mơ của mình". 

Sau đám cưới của Hà Chương - Hải Yến, đội xe máy ba bánh sẽ tiếp túc đưa dâu vào ngày 6-10 cho đám cưới của anh 
Đình Trí - người không khuyết tật - và chị Thảo Phương - khuyết tật chân. Tình yêu của hai bạn trẻ này đã được 
ươm mầm từ những dịp cùng làm việc trong các dự án cho người khuyết tật của Trung tâm Khuyết tật và phát triển. 

TRUNG UYÊN 

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ 

Đoàn xe đưa dâu bằng xe ba bánh và xe hoa của cô dâu chú rể trên đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên  
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Với mục đích đẩy mạnh thực thi Luật người khuyết tật và cụ thể hóa “Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 

2012-2020” của Thủ tướng chính phủ nhằm trợ giúp người khuyết tật có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sở lao động 

thương binh và xã hội thành phố tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp cho đề án. 

Theo đó, gian đoạn 1 từ năm 2013-2015 sẽ có các chỉ tiêu nội dung như: 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc 

phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh; 70% người tiếp cận các dịch vụ y tế ; 6.000 người phẫu thuật chỉnh hình; Thành lập 

từ 3 đến 5 trung tâm hỗ trợ người khuyết tật theo cụm quận, huyện...Ngoài ra, từ năm 2014 trở đi các cơ quan Sở, 

ngành, quận, huyện phải có đường cho người khuyết tật sử dụng xe lăn, bố trí phòng ở tầng trệt khi người khuyết tật đến 

liên hệ và có phòng vệ sinh phù hợp cho người khuyết tật; Đầu tư xe bus đáp ứng quy chuẩn về giao thông; trợ giúp 

người khuyết tật tiếp cận và sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin... 

Ngọc Thanh - Nguồn: Báo VOH  
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Theo UNDP tại Việt Nam, ngày 24/9, các vị lãnh đạo trên thế giới sẽ gặp nhau tại Cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc về 

Người khuyết tật và Phát triển. Việt Nam có 1 đại diện tham dự. 

Cuộc họp lần này có mục đích xem xét và thông qua nghị quyết kêu gọi phát triển mang lại lợi ích cho người khuyết tật – tạo cơ 

hội cho người khuyết tật có được việc làm đầy đủ và có năng suất, công việc phù hợp và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 

bản. 

Cuộc họp có sự tham gia của hơn 800 đại diện của các tổ chức của người khuyết tật. 

Ước tính 15% dân số thế giới là người khuyết tật, 80% trong số đó đang sống ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, theo UNDP, 

hiện nay các quyền của người khuyết tật trên thế giới “chưa được chuyển hóa đầy đủ thành sự tham gia của người khuyết tật vào 

các mục tiêu phát triển được quốc tế đồng thuận”. 

Văn kiện được đưa ra tại cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm khả năng tiếp cận và sự tham gia của người 

khuyết tật vào tất cả các khía cạnh của sự phát triển và cần thiết phải có sự quan tâm thích đáng đến tất cả người khuyết tật trong 

chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn sau năm 2015. 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon từng nói: “Một thế giới công nhận các quyền của người khuyết tật, bảo đảm rằng người 

khuyết tật có thể là những thành viên hữu ích của cộng đồng và dân tộc mình và tạo ra một môi trường có thể tiếp cận và có sự 

tham gia của mọi người, sẽ là một thế giới mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta – khuyết tật cũng như không có khuyết tật”. 

Liên Hợp Quốc khuyến khích cộng đồng quốc tế “nắm bắt mọi cơ hội để đưa vấn đề khuyết tật” vào chương trình nghị sự phát 

triển toàn cầu và quan tâm thích đáng đến vấn đề khuyết tật trong chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 của Liên Hợp 

Quốc. 

Nguyễn Phương Anh, người được mệnh danh là “Cô gái xương thủy tinh”, đại diện những người khuyết tật của Việt Nam sẽ tham 

gia các hoạt động của Liên Hợp Quốc ở New York. 

An Nhiên - Nguồn: baodientu.chinhphu.vn  

LHQ đưa vấn đề người khuyết tật vào chương trình nghị sự 
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