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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. 

Bản tin nội bộ  Tháng 8/2014 



Giới thiệu cuộc thi làm phim 
ngắn “Xóa bỏ rào cản” 
Sáng 23/8, Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) đã diễn ra buổi ra mắt 

cuộc thi làm phim ngắn “Phá bỏ rào cản”.  

Tác phẩm  dự thi có thời lượng không quá 5 phút. Nội dung phim ngắn 

thể hiện rõ những vấn đề khó khăn của người khuyết tật khi tham gia giao 

thông, các hoạt động xã hội, học tập, làm việc, vui chơi….Những tác 

phẩm phim ngắn sẽ giúp cho cộng đồng hiểu hơn về những khó khăn của 

người khuyết tật khi tiếp cận với các công trình công cộng, phương tiện 

giao thông…, từ đó thúc đẩy xã hội cùng hành động vì người khuyết tật.  

Huỳnh Thanh Thảo (bệnh xương thủy tinh, sinh hoạt tại DRD) chia sẻ: 

“Mình hi vọng những câu chuyện thật về cuộc sống của người khuyết tật 

sẽ được chia sẻ đến cộng đồng. Qua đó,  những rào cản mà xã hội vô 

tình áp đặt lên áp đặt sẽ dần bị xóa bỏ”.  

Đối tượng  dự thi là những ai có yêu thích làm phim, quan tâm đến người 

khuyết tật trên địa bàn TP.HCM 

Cuộc thi do trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) vừa khởi động vào 

15/8 đến hết 5/10/21014. 

Mọi thông tin về cuộc thi xem tại: http://www.drdvietnam.org/song-doc-lap

-tin-hoat-dong/16036   

Tin- ảnh: HỒNG TÂM  

Nguồn: Mực Tím Online 

Một “Khúc luân vũ 
mùa mưa” nhẹ 
nhàng và sâu lắng 
 

Sau hai tháng tạm ngưng để sửa 

chữa và nâng cấp, tối ngày 22/8/2014 vừa 

qua, đêm nhạc hàng tháng của hội quán 

Đời Rất Đẹp đã trở lại với chủ đề KHÚC 

LUÂN VŨ MÙA MƯA. Chương trình tập 

hợp các ca khúc trữ tình Pháp đuợc thể 

hiện qua các giọng hát quen thuộc đã đi 

vào lòng khán giả như Tuyết Trinh, Quang 

Trung, Trường Thư, Hà Chương...cùng với 

sự góp mặt của ca sĩ Đồng Lan, một giọng 

hát ngọt ngào sâu lắng và đầy nội tâm lần 

đầu tiên xuất hiện trong chương trình.  

Các tình khúc vang bóng một thời như His-

toire d’ amour (chuyện tình yêu), Main danns 

la main (Cho quên thú đau thương,Gọi tên 

người yêu Aline, Manman oh Manman (Mẹ 

hiền yêu dấu)....đuợc tái hiện lại qua những 

câu chuyện và lối dẫn dắt dễ thương của hai 

MC Thanh Tùng_Thiên Trang đã phần nào 

xóa bỏ đi khỏang cách giữa người khuyết tật 

và không khuyết tật, giúp người nghe cảm 

nhận đuợc những hình ảnh rất đẹp và căng 

tràn sức sống của NKT và sự đa tài của chính 

họ.  

Đêm nhạc là sự giao thoa giữa các thế hệ. 
Từng tâm tư tình cảm được gửi gắm trọn vẹn 
vào các bài hát tạo nên một sự riêng biệt chỉ 
có riêng tại hội quán Đời Rất Đẹp.  

Hội quán trân trọng sự yêu mến của khán giả 
và hẹn gặp quý vị trong chương trình TÌNH 
KHÚC NGÔ THỤY MIÊN vào ngày 
26/9/2014. 

Photo : Nguyễn Ngọc Tân 

Lời bình: họa sĩ NP Bửu Phùng 

Nhóm hát Đời Rất Đẹp tại đêm diễn 

Một thanh niên khuyết tật chia sẻ tại buổi giới thiệu 

http://www.drdvietnam.org/song-doc-lap-tin-hoat-dong/16036
http://www.drdvietnam.org/song-doc-lap-tin-hoat-dong/16036
http://www.drdvietnam.org/tag/257/hoi-quan-doi-rat-dep.html
http://www.drdvietnam.org/tag/257/hoi-quan-doi-rat-dep.html
http://www.drdvietnam.org/tag/78/nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tag/257/hoi-quan-doi-rat-dep.html
https://www.facebook.com/buuphung


Xét duyệt các đề 

xuất hỗ trợ của 

thanh niên 

Với nỗ lực hỗ trợ hết mình, 

tạo điều kiện cho các bạn 

thanh niên khuyết tật có 

được cơ hội học tập, làm 

việc và hòa nhập tốt hơn, 

sáng ngày 30/08/2014 

DRD kết hợp với các anh 

chị đồng hành (mentor) 

trong dự án tổ chức buổi 

xét duyệt các gói đề xuất 

hỗ trợ của các bạn thanh 

niên.  

Ban dự án nhận được 17 

đề xuất xin hỗ trợ về học 

bổng, học anh văn, xe lăn, 

dụng cụ học tập (máy tính 

xách tay, máy ghi âm…), 

người hỗ trợ cá nhân (PA) 

Sau phần trình bày của tất 

cả các bạn tham gia, nhóm 

các anh/chị đồng hành 

cùng ban dự án ngồi lại 

đưa ra nhận xét về từng đề 

xuất để xem xét những đề 

xuất nào mang tính thực tế 

đem lại hiệu quả, những 

đề xuất nào cần thiết phục 

vụ cho học tập, làm việc 

của TNKT, xác định lại 

hướng đi cho các bạn 

nhằm tạo hiệu quả hơn khi 

được hỗ trợ.  

Thông qua đó, các anh/chị 

mentor chia sẻ thêm về 

các trường hợp đang đồng 

hành của mình có đề xuất 

để mọi người thấy được 

những mong muốn, 

nguyện vọng học tập, làm 

việc của thanh niên   

Vũ Thị Mượt 

Anh Qua Thất Chuân – khách mời chia sẻ về Kỹ năng bán hàng  

CLB doanh nghiệp người khuyết tật Lâm 
Đồng hướng đến ứng dụng Marketing online  
 

Từ ngày 8-10/8/2014, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) phối hợp cùng 

Hội  người khuyết tật Đức Trọng (Lâm Đồng) tổ chức chương trình sinh hoạt 

CLB Doanh nghiệp với những nội dung chia sẻ gồm: Kỹ năng bán hàng, hướng 

dẫn cách thức sản xuất Nông – Lâm nghiệp. Chương trình được quỹ Irish Aid 

tài trợ.  

Phần chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng bán hàng của anh Qua Thất Chuân -  Giám đốc 

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Quốc thật sự thu hút người nghe. Nội 

dung chắt lọc nhưng được đánh giá rất hữu ích đối với nhiều người mới bắt đầu kinh 

doanh cũng như mong muốn kinh doanh trong thời gian sắp tới.  

Bên cạnh đó, nội dung chia sẻ của anh Hoàng Hữu Chiến – Chuyên viên phòng trồng 

trọt của Sở Nông nghiệp Tỉnh Lâm Đồng về Hướng dẫn cách thức sản xuất Nông 

nghiệp liên quan đến một số giống cây trồng như: Cafe, dâu tây, cà rốt…cũng đuợc 

nhiều thành viên quan tâm. Ở nội dung này, các anh chị đã được giải đáp trực tiếp 

những kiến thức, thắc mắc có liên quan trong quá trình sản xuất như: Làm sao để 

chọn được giống cây cafe tốt, những biểu hiện bệnh thường gặp ở một số loại cây 

trồng, cách phân biệt phân bón giả, tìm kiếm giống cây diệt cỏ dại, tìm giống cây mới, 

cách liên hệ dến tổ chức hỗ trợ kinh doanh, sản xuất cho đối tượng có hoàn cảnh khó 

khăn…  

Dịp này, DRD cũng chính thức triển khai gói hỗ trợ Marketing qua mạng Internet 

nhắm đến việc tạo cơ hội cho các anh chị khuyết tật đẩy mạnh việc kinh doanh sản 

xuất qua mạng Internet bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho những ý tưởng kinh do-

anh truyền thống khác. Chương trình chính thức thông báo kết quả chính thức vào 

ngày 15/9/2014.  

CTV 



DRD và Able Forum thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững 
Nhận lời mời của tổ chức KOICA - Korea International Cooperation Agency và Able Forum - Diễn đàn nhân quyền của 

người khuyết tật (NKT) tại Hàn Quốc trong khuôn khổ hợp tác của dự án Hỗ trợ di chuyển cho NKT tại Tp. HCM, 3 đại 

diện của Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD) gồm Bà Lưu Thị Ánh Loan (PGĐ trung tâm), chị Huỳnh Kim Phụng 

(cán bộ dự án) và chị Phan Thị Rát (trưởng nhóm thanh niên Đột Phá) đã có chuyến tham quan học tập tại xứ sở kim 

chi từ ngày 17/7-29/8/2014. Đây cũng là dịp để đôi bên đẩy mạnh quan hệ bền vững và cơ hội hợp tác lâu dài góp phần 

tạo thêm nhiều cơ hội hòa nhập xã hội cho NKT tại Việt Nam.  

Chúng tôi đã đến chào hỏi một số tổ chức của và vì NKT và học hỏi mô hình Sống độc lập tại các trung tâm. Với mục đích giúp 

NKT hòa nhập vào cộng đồng, các trung tâm Sống độc lập đã thực hiện nhiều hoạt động như: Cung cấp người hỗ trợ cá nhân, 

tham vấn đồng cảnh, khảo sát tiếp cận, vận động chính sách, sửa chữa xe lăn, tập huấn nâng cao nhận thức,… 

Để giúp NKT hòa nhập, ra ngoài nhiều hơn thì phương tiện đi lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Với chiếc xe lăn điện, NKT 

đặc biệt nặng tại Hàn Quốc rất tự tin. Họ đi ra ngoài rất nhiều, đi đâu cũng gặp họ, rất yêu đời và vô tư. Họ đi làm, đi chơi, đi 

xem phim, đi chợ, đi công viên, đi nhà hàng mà không có bất cứ rào cản nào. Những ngày học tập tại đây, chúng tôi đã thử sử 

dụng tất cả các phương tiện công cộng và vô cùng thích thú. Tại nhà chờ xe buýt, chúng tôi thấy rằng: cứ ba tuyến xe buýt thì 

có một tuyến dành cho NKT với sàn xe thấp và không có bậc thềm. Còn tàu điện ngầm thì có chỗ ngồi dành riêng cho NKT, 

được miễn phí vé và có thang máy tại các ga. Ngoài xe buýt, tàu điện ngầm, Hàn Quốc có dịch vụ xe taxi dành riêng cho từng 

đối tượng khuyết tật với mức phí rất thấp. Mỗi lần đi đến đâu, nhìn thấy biểu tượng dành cho NKT là tôi rất hạnh phúc vì biết 

rằng nơi đó sẽ rất tiếp cận và không những tôi – NKT mà người già, phụ nữ mang thai, trẻ em đều dễ dàng sử dụng những 

dịch vụ ở đó. 

Để có dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho NKT tốt như bây giờ, họ đã đấu tranh rất kiên cường và quyết liệt. Cách đây 10 năm, 

những NKT không yên vị ở nhà, mà xuống đường biểu tình đòi quyền lợi cho mình, lên tiếng nói mọi lúc mọi nơi. Tự thành lập 

các trung tâm Sống độc lập, cơ quan nhân quyền và vận động chính sách. Các cơ quan này đại điện cho NKT giám sát và thúc 

đẩy luật NKT được thực thi. Phong trào đấu tranh rất mạnh mẽ và rất thành công. Giờ đây, họ tiếp tục đấu tranh để cuộc sống 

NKT càng tốt hơn nữa. 

Nước ta đã có luật NKT nhưng việc thực thi thì chưa nhiều và chưa thật sự hỗ trợ NKT hòa nhập vào cộng đồng. Ai trong 

chúng ta cũng muốn sự bình đẳng, không phân biệt đối xử. Trước tiên, chúng ta cần phải lên tiếng nói, nói lên nhu cầu của 

bản thân. NKT cần phải ra ngoài nhiều hơn, sử dụng các dịch vụ công cộng nhiều hơn để cộng đồng, cơ quan chính quyền 

thấy được sự khó khăn, sự cản trở của môi trường công cộng, thấy được nhu cầu, mong muốn của NKT được tham gia vào 

các hoạt động xã hội như bao người không khuyết tật khác. 

Tôi tin rằng, với nỗ lực của mỗi NKT và sự hỗ trợ, tạo điều kiện và cơ hội công bằng từ nhà nước, Việt Nam sẽ sớm có 

những đổi mới tích cực để NKT hòa nhập xã hội một cách tốt nhất và trở thành những người đi xây dựng cộng đồng 

hiệu quả. 

Thyra Phan 

3 đại diện của DRD tại Hàn Quốc trong chuyến công tác thúc đẩy quan hệ hợp tác 

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


Chia sẻ kinh 

nghiệm tư vấn 

hướng nghiệp và 

giới thiệu việc 

làm cho người 

khuyết tật 

Đây cũng là nội dung của 

buổi hội thảo liên quan vấn 

đề việc làm cho người 

khuyết tật (NKT) do Sở 

LĐTBXH Đà Nẵng tổ chức 

diễn ra  Trong hai ngày 21 

và 22/8/2014 vừa qua dưới 

sự tài trợ của VNAH. 

Hội thảo thu hút sự quan 

tâm và tham dự của các 

đại diện đến từ trung tâm 

giới thiệu việc làm Đồng 

Nai, Hà Nội, Trung tâm 

bảo trợ - Dạy nghề & Tạo 

việc làm cho Người tàn tật 

TP. HCM, Hội NKT Đà 

Nẵng, Phòng thương mại 

công nghiệp Đà Nẵng 

(VCCI). 

Nội dung hội thảo xoay 

quanh các vấn đề như: 

Các chính sách ưu đãi liên 

quan đến việc làm, tuyển 

dụng NKT, trách nhiệm xã 

hội doanh nghiệp, cách 

thức làm việc với Doanh 

nghiệp và NKT . 

Dịp này, DRD được mời 

chia sẻ kinh nghiệm tư 

vấn, hướng nghiệp và giới 

thiệu việc làm cho NKT. 

Kinh nghiệm giúp NKT lập 

kế hoạch phát triển nghề 

nghiệp vận dụng ABCD và 

kinh nghiệm hỗ trợ NKT 

hòa nhập tại nơi làm việc 

đã được các TTGTVL 

đánh giá cao và xem như 

mô hình chuẩn của công 

tác tư vấn giới thiệu việc 

làm cho NKT.  

Văn Cử 

Nhân vật của tháng: Nguyễn Thị Ái Thanh 

Vũ điệu cuộc sống trên chiếc xe lăn  
   Bạn có tưởng tượng ra một cô gái ngồi xe lăn, rất nhí nhảnh, luôn cười mà nhảy 

flashmob không? Là Nguyễn Thị Ái Thanh đó! Cô gái ấy bảo rằng: “bây giờ tôi đã biết 

cách tự quyết và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình!”  

   Chủ động bắt chuyện, luôn cười, nụ cười đẹp, tiếng cười giòn tan, nhưng đôi mắt lại luôn 

thấy buồn, Nguyễn Thị Ái Thanh cho người đối diện cảm giác như cô đang mang cả một 

sức mạnh tinh thần ẩn bên trong thân hình nhỏ bé, gập khúc, không thể đi lại của mình. Ái 

Thanh chia sẻ: hồi đầu, mục đích duy nhất khi cô tìm đến DRD là kiếm cho mình một suất 

học bổng, để trang trải thêm cho cuộc sống sinh viên khó khăn của mình. 

   Gia đình khó khăn, anh chị lại vào học đại học cùng một lúc, nên Thanh từng phải gián 

đoạn học ba năm liên tiếp (lớp 5 lên lớp 6) để nhường cơ hội cho anh chị mình. Rồi Thanh 

chủ động xin ba mẹ đi học phổ thông xa nhà, tự lập trong mọi sinh hoạt với chiếc xe lắc. 

Nhưng con đường đi học đại học của cô vẫn không được ai ủng hộ, vì Thanh khuyết tật! Cô 

bảo, đó là những năm tháng buồn nhất của mình. Gần như ngày nào cũng khóc. Để đấu 

tranh được ba mẹ, anh chị cho vào Sài Gòn đi học, Thanh chấp nhận sống trọ, không ở 

cùng anh chị dù chung một thành phố, mọi chu cấp ăn học chỉ đúng 1 triệu đồng/tháng. Vậy 

mà cô gái quê Phan Rang này vẫn trụ lại được giữa đất Sài Gòn. Nhưng Thanh cũng chỉ 

biết học, không biết làm gì hơn. Cuộc sống khép kín, đóng khung trong nhiều nỗi lo âu, 

chưa biết rồi sẽ như thế nào?... 

   “Nhưng chỉ sau bốn lần sinh hoạt ở DRD, không còn vì học bổng nữa, mình thấy trong 

mình thúc giục phải đi tìm kiếm điều gì đó cho cuộc sống của mình, nhưng không biết chính 

xác là gì?”, Thanh nhớ lại. Vậy là miệt mài đến DRD, dù mỗi tuần cô gái nhỏ này lại mất 100 

ngàn đồng xe ôm đi lại, số tiền không hề nhỏ với tổng chi phí chỉ 1 triệu đồng/tháng. Cô 

cũng “lì lợm” chấp nhận nhiều định kiến của người xung quanh “nó tật vậy đến đó hoài làm 

gì?”… 

   “Thực ra mình chưa nhận ra sự thay đổi nào ở bản thân mình, cho đến khi nghe chính 

những người từng định kiến với mình ngạc nhiên nói rằng, mình đã trở nên sôi nổi, cởi mở, 

và hay pha trò”, Thanh cười rạng rỡ nói. 

   Giờ thì cô gái trẻ này đang làm SEO Master và Marketing online cho một công ty tư nhân 

về công nghệ thông tin – có việc làm ngay sau khi ra trường, khi biết chủ động tìm việc và 

thuyết phục được vị giám đốc vì sự cởi mở, tự tin của mình. Ý nghĩa hơn, dù vẫn cần sự hỗ 

trợ bồng bế của PA, hay bất cứ ai khác ngoài xã hội, thì Thanh đã làm cho ba mẹ, người 

thân hoàn toàn yên tâm, tự hào, thậm chí khuyến khích con gái đi ra ngoài nhiều hơn. Bí 

quyết rất đơn giản: mình mở lòng vui vẻ, chân thật, thì nụ cười ấy sẽ lan tỏa và nhận lại 

được sự giúp đỡ, tương tác nồng hậu! 



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 


