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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 10/2014 



Hội thi “Khéo tay – Khoe tài” 
Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, sáng chủ nhật 19/10/2014, câu 

lạc bộ Phụ nữ khuyết tật (CLB PNKT) tổ chức hội thi nấu ăn “Khéo 

tay - Khoe tài” dưới sự tài trợ bởi Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD), Nippon Foundation và Hiệp hội Chăm sóc Con người Nhật 

Bản. Mục đích chương trình nhằm giao lưu, gắn kết tinh thần đoàn 

kết giữa các hội/nhóm sinh hoạt tại DRD, đồng thời tạo sân chơi 

bình đẳng và thúc đẩy sự tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội của 

chị em phụ nữ khuyết tật.  

Với sự tham gia của 06 đội thi và sự cổ vũ nhiệt tình từ hơn 30 người 

tham dự đã khiến không gian cuộc thi trở nên náo nhiệt, vui vẻ và đầy ắp 

tiếng cười. Đây cũng là dịp để chị em thể hiện khả năng, sự khéo léo khi 

chế biến các món ăn, và hoàn toàn có thể vun vén xây dựng mái ấm gia 

đình như những người phụ nữ không khuyết tật. 

Ngoài các tiêu chí chấm giải như: món ăn ngon, trình bày đẹp mắt, đầy 

đủ chất dinh dưỡng, tiết kiệm, vệ sinh, tinh thần đồng đội; 06 đội thi còn 

có cơ hội trình bày các thông điệp về Gia đình yêu thương, Nguồn cội, 

Sắc màu… mỗi thông điệp mang một ý nghĩa tốt đẹp về bữa cơm gia 

đình. 

Một thành viên chia sẻ: “Lần đầu tôi tham dự cuộc thi do người khuyết tật 

tổ chức, tôi rất ấn tượng và thích thú. Các chị luôn nở nụ cười lạc quan, 

yêu đời, tự tin trổ tài chế biến các món ăn ngon, trình bày đẹp mắt hơn tôi 

nghĩ trước đó. Cảm ơn CLB cho tôi tham dự chương trình.” 

Hội thi diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, là động lực để 

CLB PNKT tiếp tục phát huy, tạo ra những họat động đầy ý nghĩa cho các 

thành viên trong CLB tham gia sinh họat.   

 

CTV 

“Kỹ năng quản trò” 
 

Gặp gỡ các hội nhóm/CLB nhằm giao 

lưu, chia sẻ và truyền thông về người 

khuyết tật (NKT) là một trong những 

hoạt động chính của Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD). Song 

để những hoạt động giao lưu trở nên 

thật sự vui vẻ, hấp dẫn và lôi cuốn 

được sự tham gia tích cực của các 

thành viên, đặc biệt là NKT- kỹ năng 

của người quản trò trong việc tổ chức 

các trò chơi sao cho phù hợp với 

từng dạng tật là vô cùng quan trọng. 

Thấy rõ được sự cần thiết này, ngày 

25/10 vừa qua nhóm Người đồng hành 

(mentor) đã có một buổi chia sẻ thú vị về 

“Kỹ năng quản trò” giữa các anh/chị 

mentor và thanh niên khuyết tật (TNKT) 

nhóm Đột Phá. 

Các bạn TNKT- mentor có cơ hội trao 

đổi, trải nghiệm về một số trò chơi, đặc 

biệt những trò chơi này không chỉ dành 

cho người không khuyết tật mà còn chú 

trọng, phù hợp với các đối tượng là NKT. 

Đây là một trong nhiều họat động hứa 

hẹn mang lại hiệu quả và giúp NKT có 

thêm nhiều cơ hội được trải nghiệm một 

cách trọn vẹn trong các hoạt động giao 

lưu- rút ngắn thêm khoảng cách giữa 

NKT với cộng đồng.  

 

Mượt Vũ 

Nhóm hát Đời Rất Đẹp tại đêm diễn 

Toàn cảnh cuộc thi 



Thông báo về 

việc trao tặng 

kính hỗ trợ di 

chuyển cho 

người khiếm thị 

 

Trung tâm Khuyết tật và 

Phát triển (DRD) phối 

hợp với Trung tâm CTXH 

Thành phố HCM, với sự 

tài trợ của Công ty Kiến 

Bình Minh, tổ chức 2 đợt 

trao tặng là 18/11 và giữa 

tháng 12. Tổng số lượng 

mỗi đợt tặng 20-30 mắt 

kính, nếu đăng ký vượt 

số lượng đợt tháng 11 thì 

có thể chuyển sang tháng 

12. 

Đặc điểm kính: Đeo vào 

sẽ phát hiện những vật 

cản từ trước mắt đến 

ngang ngực trong khoảng 

cách 2m, mắt kính sẽ 

rung. Vật càng xa rung 

càng ít, vật càng gần 

rung càng nhiều. Sạc 

bằng pin. Sản phẩm đã 

được nhiều người khiếm 

thị sử dụng. 

Thời hạn đăng ký: Đợt 1 

nhận đăng ký đến hết 

ngày 11/11  

Mọi chi tiết vui long liên 

hệ: 08 3868 4858. 
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Toàn cảnh hội thảo 

Người khuyết tật góp ý phê chuẩn Công ước 
Quốc tế về quyền của người khuyết tật  
 

Ngày 29/9/2014, tại Nhà khách Quốc hội (165 Nam Kì Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM), Ủy 

ban Đối ngoại của Quốc Hội phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo Giới thiệu Công ước của 

LHQ về quyền của người khuyết tật (NKT). 

Tham gia hội thảo có các đại diện của các tổ chức của NKT: Hội thanh niên khuyết tật 

TP.HCM, Hội NKT TP.Vũng Tàu, CLB Hướng nghiệp khuyết tật trẻ, Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD), mái ấm Thiên Ân. Thay mặt cho tiếng nói của cộng đồng NKT tại khu 

vực miền Nam, hai đại diện cá nhân và đơn vị NKT đã được trình bày bài tham luận tại hội 

thảo. 

Bạn Vòng Minh Nhi, 15 tuổi, khiếm thị, sống tại mái ấm Thiên Ân đã nêu lên niềm mong 

mỏi của mình về việc sớm có được một chương trình giáo dục phù hợp với năng lực và 

nhu cầu của học sinh khuyết tật, cũng như có chế độ thi tuyển một các công bằng để NKT 

được theo đuổi ngành học, trường học mình thích. Ngoài ra, em cũng đề cập đến vấn đề 

những công trình công cộng, phương tiện giao thông chưa tiếp cận, gây khó khăn cho NKT 

nói chung và người khiếm thị nói riêng, cản trở việc hòa nhập cộng đồng của họ.  

Bà Lưu Thị Ánh Loan (Giám đốc DRD) cũng đã có bài trình bày về mong muốn Công ước 

quyền của NKT là một sự chuyển đổi mô hình hỗ trợ NKT từ mô hình từ thiện, mô hình y tế 

sang mô hình xã hội (hay còn gọi là mô hình dựa trên quyền của NKT). Như thế, NKT sẽ 

không còn là đối tượng nhận sự ban ơn hay là “ngôi sao” vượt lên số phận với nghị lực phi 

thường, cũng không phải là “bệnh nhân” cần chữa trị… mà họ sẽ là những con người bình 

đẳng, công bằng và được tạo cơ hội nhận ra giá trị bản thân để phát triển, đóng góp cho 

xã hội. Bà Loan cũng nêu ý kiến hi vọng khung giám sát và thực thi Luật NKT và Công ước 

quyền của NKT sẽ phải bao gồm đại diện các dạng tật vì không ai hiểu người khuyết tật 

bằng chính họ.  

Được biết, tính đến tháng 9/2014, thế giới đã có 158 quốc gia ký Công ước về quyền của 

NKT, trong đó có 150 quốc gia đã phê chuẩn Công ước này. Về khối ASEAN, hiện chỉ còn 

Việt Nam và Bruney chưa đi đến phê chuẩn (mặc dù Việt Nam đã ký Công ước LHQ về 

quyền của NKT vào ngày 22/10/2007).  

CTV 



Nhiều góc nhìn sáng tạo nhằm Phá bỏ rào cản 
 

Sau hơn 2/3 chặng đường, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD (91/8E Hòa Hưng, P12Q10, TPHCM) đã nhận 

được 14 tác phẩm tham gia cuộc thi làm phim ngắn với chủ đề “Phá bỏ rào cản”. Phần lớn thí sinh dự thi là các 

nhóm tác giả trẻ, học sinh, sinh viên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác chọn lựa bối cảnh, địa điểm 

quay cũng như các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật, nhưng theo đánh giá chung của BTC thì 14 tác phẩm này đã 

thể hiện được nhiều góc nhìn, cách hiểu về vấn đề tiếp cận cho người khuyết tật. 

Từ những “rào cản” trong gia đình đến “rào cản” ngoài xã hội mà cụ thể nhất là các công trình công cộng (trường học, 

nhà vệ sinh, xe buýt, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phin…), NKT đã mất đi nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân và 

cống hiến  tâm – tài cho cộng đồng. Chính vì thế, mỗi thước phim là một chuyện cụ thể, xúc động và giàu ý nghĩa về nỗ 

lực không mệt mỏi của NKT và hành trình “tiếp cận” còn lắm gian nạn của họ mà các nhóm gởi gắm đến người xem. 

Việc thí sinh là người không khuyết tật trực tiếp vào vai diễn, trực tiếp trải nghiệm quá trình sử dụng xe lăn đi đến các 

công trình công cộng của TPHCM và sử dụng chúng hoặc cố gắng trao đổi thông tin với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu 

cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người trẻ đối với các vấn đề liên quan đến NKT. 

Chị Liêu Thị Ngọc Hiếu, đại diện BTC cuộc thi cho biết, đây là lần đầu tiên DRD tổ chức một cuộc thi làm phim về đề tài 

“rào cản” từ công trình và phương tiện giao thông công cộng đối với NKT. BTC đã triển khai 14 buổi giới thiệu, giải đáp 

thắc mắc liên quan đến cuộc thi tại DRD, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2, ĐH Sân khấu điện ảnh TPHCM, 

ĐH FPT… Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhóm thí sinh thực hiện tác phẩm dự thi, BTC cũng hỗ trợ xe 

lăn, giới thiệu nhân vật là NKT và cung cấp thông tin theo yêu cầu của mổi nhóm, nhằm giúp họ hiểu về: người khuyết 

tật, các dạng tật, công trình tiếp cận, công trình không tiếp cận… 

Chị Liêu Thị Ngọc Hiếu khẳng định, các đạo diễn  có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết như: Leslie Wiener, Trần Ngọc 

Nguyệt Quế, Văn Công Viễn ở vị trí “cầm cân nảy mực” sẽ cùng ngồi lại xem, đánh giá từng tác phẩm một cách cụ thể, 

rỏ ràng và công bằng nhất. Đồng thời, khi cuộc thi kết thúc, những tác phẩm có ý tưởng, nội dung tốt nhưng kỹ thuật còn 

hạn chế sẽ được BTC và đạo diễn Văn Công Viễn hỗ trợ hoàn thành hoàn chỉnh. 

Từ nay đến hết ngày 30/11, BTC mong nhận thêm nhiều tác phẩm dự thi nữa của các thí sinh, nhóm thí sinh. Mỗi thước 

phim mang thông điệp “Phá bỏ rào cản”  sẽ góp thêm tiếng nói giúp cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt, học tập, vui chơi 

giải trí cho NKT.  

Hải Băng   

Đã có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi từ các sinh viên 

http://www.drdvietnam.org/tag/46/drd-va-cac-hoat-dong.html
http://www.drdvietnam.org/tag/78/nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tag/105/tiep-can.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 


