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1. Cập nhật kết quả dự án:
Thời gian này, dự án đã đạt thêm nhiều kết quả tiến bộ và cho thấy những thành quả như dưới đây:

1.1 Thành quả 1: Thiết lập một mô hình bền vững dựa trên cộng đồng để thu hút hỗ trợ
từ bên ngoài cho các thanh niên khuyết tật
Mô hình hỗ trợ dành cho thanh niên khuyết tật này dần trở nên có hiệu quả với sự nâng cao năng lực
cho các TNKT. Các người đồng hành làm việc gần gũi với các TNKT hơn, mang lại những chỉ dẫn hữu
ích giúp họ xử lý mọi vấn đề có thể có, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ TNKT Các gói hỗ trợ kể
cả các thiết bị hỗ trợ, học bổng, khóa học tiếng Anh, khóa học IT đã thực sự mang lại cơ hội trang bị
cho họ những kiến thức mà trước kia họ chưa thể vươn tới. Các khóa huấn luyện kỹ năng mềm đã tỏ
ra hiệu quả, giúp TNKT tự tin hơn khi tổ chức các hoạt động của mình với sự hỗ trợ tối thiểu từ DRD.
Một vài cá nhân bắt đầu thể hiện khả năng của mình qua việc tham gia nhiều game show và các cuộc
thi khác nhau được tổ chức cho thanh niên trong cả nước.
1.1.1

Nhóm người đồng hành:

Có thêm năm (5) người tham gia nhóm người đồng hành, tăng tổng số người đồng hành lên 23. Trong
buổi họp hàng tháng, các anh chị trong nhóm đồng hành cốt yếu lần lượt thay nhau điều hành thảo
luận. Nhận thức rằng người đồng hành không phải là người giải quyết các khó khăn cho TNKT, mà là
những người hỗ trợ, bằng việc hỏi các câu hỏi mang tính thách thức và mở ra nhiều lựa chọn cho
TNKT tự lựa chọn. TNKT cho biết họ rất vui với người đồng hành vì họ "hiểu nhau tốt hơn và khi tôi
có khó khăn gì, họ chia sẻ kinh nghiệm, động viên chúng tôi tiến bước". Các anh chị đồng hành đã giúp
TNKT xây dựng lại kế hoạch phát triển cá nhân của họ cho tốt hơn cũng như chỉ cho họ định hướng
đúng đắn tới mục tiêu đã định.
Dù vậy, một số TNKT vẫn chưa chủ động tiếp cận các người đồng hành để được tư vấn, họ chờ được
người đồng hành liên hệ. Mong rằng việc này sẽ được cải thiện trong thời gian tới, khi mà TNKT có
đủ thời gian để hình thành niềm tin với người đồng hành của mình.
Bài báo cáo cuối cùng cho biết các người
đồng hành sẽ chia sẻ kinh nghiệm nghề
nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau. Trong giai
đoạn này, hiểu được nhu cầu của người
đồng hành khi làm việc với thanh niên,
một khóa chia sẻ về "Phỏng vấn tạo động
lực" đã được phát triển, mang lại sự hỗ trợ
cho các người đồng hành, đặc biệt là
những ai có lịch sử làm việc không liên
quan tới công tác xã hội. Sau khóa chia sẻ,
hầu hết các người đồng hành cho biết họ
đã được trang bị những kỹ năng hữu ích
khi hướng dẫn TNKT vì TNKT là những
người rất nhạy cảm và người đồng hành
cần có cách tiếp cận thông minh để cổ vũ
và khích lệ họ theo đuổi ước mơ, biến mơ
ước thành hiện thực. Có một nội dung
được chia sẻ rất thú vị dó là họ càng tiếp xúc các TNKT lâu thì bản thân họ càng được khuyến khích
và họ thậm chí học hỏi từ TNKT.
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Một thành công lớn khác của mô hình giảng dạy này là nó được một người đồng hành đang làm việc
cho một tổ chức quốc tế đề xuất áp dụng cho nhóm mục tiêu trong tổ chức của mình.
Nội dung 1: Phuong Bao Toan
Mục tiêu của tôi khi tham gia dự án Nâng Cao Năng Lực là để thay đổi bản thân,
trở nên tự tin hơn và có thể chứng minh khả năng của mình. Tôi đã tận hưởng
sự hỗ trợ từ dự án rất nhiều, đặc biệt là từ người đồng hành Duc. Ban đầu, khi tôi
chưa có người đồng hành, tôi không biết bản thân là thế nào và dường như tôi bị
mất phương hướng. Đôi lúc tôi tự hỏi làm sao để thay đổi cuộc sống cho tích cực
hơn . . . Tôi mong muốn gì khi tham gia chương trình tập huấn tổ chức tại DRD? .
. . Tôi là một người nhút nhát và luôn cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với người
khác, tôi từng chỉ có thể trò chuyện với người quen Sau khi có Duc làm người
đồng hành cho mình trong vài tháng, tôi đã nhận ra bản thân thay đổi về suy nghĩ
và các mối quan hệ. Mặc dù năm tháng là không đủ để có được sự tin cậy hoàn
toàn, khoảng thời gian này đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, trao đổi nhiều hơn
với nhau về mọi thứ. Qua việc gặp mặt thường xuyên, tôi đã có thể dễ dàng chia
sẻ với Duc những điều tôi nghĩ và mọi khó khăn tôi gặp phải. Duc là một người
đồng hành rất tốt với tôi, cung cấp cho tôi nhiều đề xuất và sự hướng dẫn hữu
ích, đồng thời giúp tôi hiểu điểm yếu cũng như điểm mạnh của mình, đặc biệt là
khi có liên quan với kế hoạch phát triển cá nhân của tôi về phương thức thực
hiện sao cho hiệu quả với từng bước nhỏ..
1.1.2

Hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng lực

Tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp cho TNKT, dự án đưa ra lời kêu gọi đề xuất lần thứ hai. 35 PWD
đã gửi yêu cầu và tham gia vào buổi thuyết trình trước một Ban Thẩm Tra bao gồm cả người điều
phối dự án và hai (02) người đồng hành cốt yếu. Việc này đã mang lại cơ hội để TNKT giải thích các
nhu cầu của họ cũng như chia sẻ với những người khác về việc họ sẽ được lợi như thế nào từ sự hỗ
trợ cho kế hoạch phát triển cá nhân. Điều đó cũng giúp cán bộ dự án và cá người đồng hành hiểu được
nhiều cá nhân hơn, và mang lại sự hỗ trợ phù hợp. Danh sách TNKT nhận được hỗ trợ đặt tại Phụ Lục
1.
Dựa vào nhu cầu của nhóm trong việc học tập kinh
nghiệm của các nhóm khác – các nhóm được xây
dựng tốt, dự án đã tổ chức một chuyến viếng thăm
trao đổi cho 25 thanh niên là thành viên câu lạc bộ
tới Cần Thơ, Câu lạc bộ sinh viên khuyết tật của Cần
Thơ và Đồng Tháp đã được mời, tăng tổng số người
tham dự lên 65. Trong chuyến viếng thăm, họ đã có
thể đưa ra những câu hỏi về nhiều vấn đề khác nhau:
-

Cách tổ chức và sự phát triển của một nhóm,
Các hoạt động gây quỹ nhờ huy động nhiều
nguồn lực,
Sống độc lập

Kết quả là, các thành viên đã hiểu thêm về xu hướng phát triển của một nhóm và học được một sõ kỹ
năng từ kinh nghiệm của các nhóm khác, đặc biệt là kỹ năng gây quỹ, và vận dụng vào hoạt động của
họ.
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Nội dung 2: Pham Hong Nhung
Trước khi biết đến DRD, tôi không rõ tương lai của mình sẽ thế nào, tôi không có
kế hoạch rõ ràng và không có mục tiêu gì cho cuộc sống, mặc dù tôi từng mơ ước
trở thành "một nhà thiết kế". Tôi cũng đã không biết gì về quyền của PWD, không
có chút kỹ năng mềm nào cả.
Tôi đã dành phần lớn thời gian rảnh ở nhà. Khi đó, tôi nghĩ rằng "cần hoàn tất
chương trình đào tạo nghề trước, rồi tìm kiếm công việc ổn định sau", tuy nhiên,
mọi chyện không diễn ra như tôi dự tính vì tôi không trò chuyện với bất kỳ ai.
Khi bị buộc phải rời trường, tôi đã rất buồn và chán nản, nhưng từ đó, tôi cảm
thấy lo lắng và tìm kiêm các cơ hội giúp bản thân sống độc lập. Biết tới DRD qua
một người bạn, việc tham dự tất cả các hoạt động đã dần dần thay đổi tôi. Tôi đã
có được kỹ năng việc làm, kỹ năng giao tiếp và biết thêm rất nhiều người so với
trước kia Giờ tôi tin rằng mình có thể làm mọi việc mình muốn. Với sự hỗ trợ từ
dự án, tôi đã có thể xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân của mìn với những mục
tiêu và hoạt động thực tế. Tôi đã biết nên tiếp cận ai để được hỗ trợ thêm cũng
như làm thế nào để cổ động cho quyền của mình.
Về việc làm, với quỹ tài trợ từ Irish Aid, vào thời gian này, có 96 TNKT tiếp cận DRD để được hỗ trợ
việc làm. Tổchức hoạt động hàng tháng, Câu lạc bộ Tìm Việc đã thu hút trung bình 30 TNKT mỗi lần,
với những chủ đề thảo luận khác nhau liên quan tới việc kỹ năng phỏng vấn, viết CV, quản lý thời gian,
v.v. 16 TNKT đã được tuyển dụng và 6 người đã có thể tự mình tìm việc. Nhân dịp Ngày Khuyết Tật
Quốc Tế, DRD tổ chức sự kiện "Một Thế Giới Cho Tất Cả" để cổ động cho quyền PWD trong những lĩnh
vực khác nhau như là khả năng tiếp cận và việc làm. 40 doanh nghiệp đã được mời tham dự sự kiện,
trong đó 20 doanh nghiệp đã mở gian hàng của mình, việc này khuyến khích TNKT theo đuổi các cơ
hội tự làm chủ công việc của họ.
1.1.3

Cơ hội cho TNKT phát triễn khả năng lãnh đạo và kỹ năng tự cổ động

Thời kỳ này đánh dấu sự phát triển đáng kể của nhóm "Breakthrough – Đột Phá" qua một số sự kiện
mà họ được trao vai trò dẫn dắt. Sau chương trình tập huấn hỗ trợ người khuyết tật (DET) và tập
huấn cổ động, hầu hết các thành viên tham gia đã hiểu hơn về hướng tiếp cận dựa trên quyền lợi của
người khuyết tật cũng như khả năng mà việc có được nơi ở hợp lý có thể khiến PWD có lợi và trở
thành những người đóng góp cho xã hội, qua đó trở thành người cổ động không chỉ cho mình mà còn
cho những PWD khác.
Tổ chức tập huấn là không đủ để xây dựng kỹ năng cho TNKT, họ cần được trao cơ hội thực hành
những gì đã học. Trong giai đoạn 6 tháng này, đã có một số cơ hội được tổ chức liên kết với các thanh
niên, họ được khuyến khích và hỗ trợ tham gia, qua đó khả năng lãnh đạo và kỹ năng tự cổ động của
họ sẽ được nâng cáo, như là:
-

Nguyen Chung Tu với cuộc thi Siêu lãnh đạo tổ chức bởi VTV6 trên toàn quốc,
Nguyen Minh Hao, Nguyen Quang Nhi và 20 thành viên của Đột Phá với Diễn đàn về "Thanh
niên và văn minh Xe buýt" tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Nguyen Minh Hao với chương trình TV “Tôi muốn góp sức – I want to contribute” trên VTV6,
Phan Thi Rat và Nguyen Thi Thanh Hoa với Nhóm hoạt động vì người khuyết tật tổ chức bởi
các tổ chức quốc tế và các cán bộ đại diện Liên hợp quốc tại Hà Nội.
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tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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Nhóm đã tự tổ chức một số hoạt động như
"Lễ hội Hoa" ngày 20 tháng 10 và "Giáng sinh
cho chúng ta" ngày 24 tháng 12. Số lượng
đông người tham gia trong cả hai sự kiện
cùng với sự tích cực của họ cho thấy TNKT đã
có thể tự mình lãnh đạo và quản lý.
Với sự lưu tâm nhiều hơn từ giới truyền
thông, các thanh niên đã được các ký giả liên
hệ phỏng vấn. Họ bắt đầu chia sẻ với giới
truyền thông về phẩm chất và giá trị của PWD
cũng như đề xuất về nơi ở hợp lý để bao hàm
trọn vẹn PWD vào xã hội, đồng thời, thông
điệp "Một thế giới cho tất cả" khởi xướng bởi
DRD đã được truyền tải để cổ động cho các vấn đề liên quan tới khuyết tật.
Nội dung 3: Nguyen Thi Thanh Hoa
Chuyến viếng thăm trao đổi đến Cần Thơ và việc tham dự Nhóm hoạt động vì
người khuyết tật ở Hà Nội đã giúp tôi nhận ra một số điểm mà trước đây tôi
chưa từng nghĩ tới.
Trong những chuyến viếng thăm này, tôi có vai trò giới thiệu về nhóm Đột Phá
của TNKT trong dự án Nâng Cao Năng Lực và những đổi thay trong cuộc sống
của chúng tôi nhờ sự hỗ trợ của dự án. Các chuyến viếng thăm là rất quan trọng
cho việc học hỏi, không chỉ là viếng thăm! Cùng với những người bạn tốt, chúng
tôi chuẩn bị thuyết trình với cách thức rất rõ ràng và trực quan bằng các đoạn
phim, hình ảnh . . . có thể thu hút sự chú ý của khán giả. Tôi nhận ra rằng việc
chia sẻ kinh nghiệm từ những gì chúng ta đã trải qua trở nên dễ dàng và thực
tế, từ đó mang lại sự cổ động hiệu quả. Cũng có một điểm lưu ý là khi một nhóm
có sự trao đổi, thì vai trò của những người lãnh đạo rất quan trọng và đầy ý
nghĩa. Người lãnh đạo không chỉ là người làm mọi việc, mà còn phải phân công
trách nhiệm cho những người khác. Thêm nữa, người lãnh đạo là "bộ mặt" hoặc
"người đại diện" cho nhóm, để nhóm được mọi người đánh giálà có năng lực
hay không. Bởi vậy, bản thân tôi cũng như các thành viên của ban định hướng
sẽ cố gắng hết sức xây dựng hình tượng tích cực cho nhóm "Đột Phá".
Thách thức với thành quả này
Trong buổi họp tổng kết thường niên tổ chức trong tháng 11, thách thức này đã được chia sẻ, đó là
làm sao để dự án có thể tiếp cận 300 TNKT. Cho tới nay, 110 TNKT đã được chọn và cung cấp gói hỗ
trợ. Kể cả 76 thanh niên vừa tới DRD vì cơ hội việc làm, thì tổng cộng có 186 TNKT. Trong năm cuối
2014, việc thêm 114 TNKT tham gia dự án sẽ là một vấn đề nếu dự án muốn đảm bảo chất lượng dịch
vụ.
Một thách thức khác là làm thế nào để DRD nhân rộng được mô hình này, đặc biệt là với những đơn
vị có liên quan như MOLISA ở cấp quốc gia và DOLISA ở các cấp tỉnh, thành phố. Căn cứ vào những
thủ tục hỗ trợ được thiết lập tốt và tuân thủ chặt chẽ, nếu môt hình này được các cấp chính quyền áp
dụng, thì các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ có lợi cho một lượng PWD còn lớn hơn nữa, và từ đó góp phần
vào sự bền vững của mô hình này.
Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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Khuyến nghị
Dự án, một mặt, sẽ củng cố sự cộng tác với các trung tâm đào tạo nghề cho TNKT trong thành phố,
như Trường TNKT tại 215 Võ Thị Sáu và khoa IT cho TNKT tại Đại học Văn Lang để có những sự hỗ
trợ dựa trên nhu cầu, những sự hỗ trợ này có thể được vạch định liên quan tới việc làm và kỹ năng
sống. Mặt khác, dự án vẫn tập trung vào việc tạo ra nhiều cơ hội lãnh đạo cho các TNKT hiện có và
nâng cao năng lực của họ để tạo thành một nhóm những nhà lãnh đạo có tiềm năng cho những hoạt
động xa hơn mà chỉ cần sự hỗ trợ tối thiểu từ DRD.
Về việc nhân rộng mô hình, dự án có kế hoạch tổ chức một hội thảo quốc gia trong tháng 6 với sự
tham gia của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, ban bộ nhà nước làm việc trong những
lĩnh vực tương tự như các NGO và DPO. Dự án cũng có thể sử dụng Nghị định 1091 vừa được thông
qua gàn đây cho việc thúc đẩy hoạt động của MOLISA/DOLISA trong việc đảm bảo các quyền của PWD
thông qua hướng tiếp cận toàn diện mà mô hình này đi theo.

1.2 Thành quả 2: Tăng nhận thức của cộng đồng và đẩy mạnh sự tham gia của xã hội trong
việc hỗ trợ người khuyết tật
Thời gian gần đây dự án đã xây dựng được những đoạn phim về những TNKT thành công, được dùng
cho các hoạt động nâng cao nhận thức với sự hỗ trợ kỹ thuật của Imagine, một đơn vị truyền thông.
Trong thời gian này, dự án đã tận dụng toàn bộ các đoạn phim trong mọi sự kiện và những đoạn phim
này đã tỏ ra có tác động tích cực trong việc giúp nhận ra giá trị cũng như khả năng của TNKT, theo lời
những người tham dự. Sự lưu tâm của giới truyền thông tới các hoạt động của DRD đã góp phần nâng
cao nhận thức của cộng đồng về khuyết tật, vượt quá mong đợi của dự án.

1.2.1

Kế hoạch truyền thông và tư liệu truyền thông

Cho tới nay, dự án đã hoàn tất 6 đoạn phim được dùng để truyền đat thông điệp về quyền PWD và
lưu tâm tới chất lượng. Mục tiêu của những đoạn phim này là giúp mọi người nói chung cảm thông
với những vấn đề mà PWD đối mặt mỗi ngày cũng như phẩm chất của PWD. Thông điệp được truyền
tài là khi PWD được đối xử một cách tôn trọng và khi họ có được sự tự tin, họ có thể học cách sống
độc lập. Những khung cảnh được trình chiếu mang ý nghĩa thuyết phục mỗi và từng người xem rằng
chính họ cũng có thể phát triển và có cuộc sống trọn vẹn dù có DRD hay không, và mọi người nói
chung cảm thông hơn với PWD, bằng sự thấu hiểu rằng PWD cũng là con người như họ. Những đoạn
phim này sẽ được chính thức tải lên và chia sẻ sau ngày triển khai chiến dịch gây quỹ 1ForChange của
DRD vào ngày 11 tháng 1 năm 2014.
Bốn (04) đoạn phim nữa đã được hoàn tất, tích hợp các giải pháp khác nhau mà PWD nhận từ dự án.

1.2.2


Các sự kiện cổ động

Hội thảo nâng cao nhận thức cho các phóng viên báo chí:

Dựa trên hiện thực là trong vòng 5 tháng cuối năm 2013 có 101 bài báo và chương trình truyền hình
về DRD cùng với những người thành công từ DRD, một nội dung tập huấn DET đã được tổ chức để
nâng cao nhận thức cho các ký giả và cộng tác viên truyền thông nhằm giới thiệu về những mô hình
khác nhau, tập trung vào hướng tiếp cận dựa trên quyền lợi mà DRD đi theo. Các ký giả đồng ý rằng

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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cách mà PWD nhìn nhận bản thân họ sẽ có tác động
lên quan điểm của cộng đồng. Phương thức mà các
ký giả đưa tin về PWD cũng định hướng suy nghĩ và
sự thấu hiểu của cộng đồng. Vì vậy, rất cần truyền
tải hình ảnh PWD với những phẩm chất của họ và
sự tôn trọng tới giới truyền thông đại chúng để giúp
mọi người chấp nhận những khác biệt của nhau. Với
việc thảo luận nhóm tập trung, các ký giả đã hiểu nội
dung nào nên đề cập và nội dung nào nên tránh khi
đưa tin về PWD, cũng như giới truyền thông có thể
làm gì nhằm hỗ trợ quyền PWD. Kết quả của nội
dung tập huấn có thể được thấy trong những bài
báo về PWD sử dụng lối nói phù hợp và bắt đầu đề cập tới sự bình đẳng cơ hội cho PWD.


Tour tới các trường đại học
Kế thừa tour mang lại "Một Thế Giới Cho Tất
Cả" tới các đại học trong thành phố rất thành
công, dự án đã tổ chức hai (02) tour nữa tới
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại
học Sư phạm, thu hút hơn 300 sinh viên từ
mỗi trường. Khi được phỏng vấn sau sự kiện
này, hầu hết các sinh viên nói rằng họ đã
nhận thức được rất nhiều về các vấn đề
khuyết tật,"trước kia em nghĩ rằng PWD rất
thiếu tự tin nhưng nay em nhận ra họ cũng
năng động và sáng tạo như chúng ta".



Ngày Khuyết Tật Quốc Tế

Để kỷ niệm Ngày Khuyết Tật Quốc Tế vào ngày 3
tháng 12, DRD đã tổ chức Sự kiện về Khả năng tiếp
cận với các trò chơi liên quan tới nhiều dạng
khuyết tật khác nhau được thiết kế cho những
người tham gia là người không khuyết tật. DRD
cũng trưng bày hình ảnh của Thành phố dễ dàng
lui tới và tổ chức một chương trình ca nhạc lộng
lẫy do PWD biểu diễn. Có khoảng 1.000 người
tham dự sự kiện, kể cả sinh viên từ 10 trường đại
học ở thành phố Hồ Chí Minh và thành viên của
mạng lưới DRD. 17 bài báo và chương trình truyền
hình đã được đăng tải về sự kiện, giúp cổ động kêu gọi thêm khả năng tiếp cận cho PWD. Sau sự kiện,
hầu hết các sinh viên cho biết họ đã nhận thức được những rào cản mà PWD phải đối mặt. Nguyen
Minh Trung, một sinh viên năm 2, nói "Nhờ tham gia trò chơi này, em nhận ra rằng việc di chuyển của
PWD là rất khó khăn, nhưng họ là những người rất nỗ lực và thực hiện được điều đó. Hơn nữa, giao
thông công cộng vẫn đang tạo ra nhiều rào cản với PWD". Một sinh viên khác cũng chia sẻ "Bạn em
dùng xe lăn. Mỗi ngày cậu ấy phải vượt cầu thang bộ lên lớp học trên lầu. em ước trường mình tạo
thêm điều kiện cho cậu ấy và những sinh viên khuyết tật khác bằng cách có thang máy hoặc sắp xếp
Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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các bạn được học ở tầng trệt. Em cũng ước là PWD có thể tiếp cận đường đi cũng như xe buýt công
cộng dễ dàng hơn.
Mục tiêu của sự kiện này không chỉ là tăng nhận thức của mọi người cộng đồng về các vấn đề khuyết
tật, mà còn là tạo cơ hội về việc làm cho PWD, đặc biệt là tự mình làm chủ công việc. Hơn 40 doanh
nghiệp đã được mời tham dự, trong đó 20 doanh nghiệp đã mở gian hàng giới thiệu sản phẩm. PWD
dành thời gian với những cửa hàng khác nhau và cho biết đây là cơ hội tuyệt vời nhất mà họ từng có
để suy nghĩ xa hơn về những gì họ muốn làm để kiếm thu nhập trong khoảng thời gian gần đây


Triển lãm về khả năng tiếp cận

Buổi triển lãm kéo dài một tuần từ ngày 15 tới ngày 23 tháng 12 tại câu lạc bộ "Đời Rất Đẹp" của DRD
để trưng bày tranh ảnh và lời chứng thực của PWD về việc có khả năng tiếp cập với giáo dục, đào tạo
nghề, việc làm và những hoạt động xã hội khác. Buổi triển lãm này được mở cho tất cả cá sinh viên và
mọi người trong cộng đồng để cung cấp cho họ một bức tranh tổng thể về PWD và cách mà PWD vượt
qua những rào cản trong cuộc sống để hưởng những quyền lợi như nêu trong UNCRPD và luật pháp
Việt Nam về khuyết tật. Những hội thảo khác nhau đã được tổ chức trong tuần triển lãm, với các chủ
đề "Tiến bước", "Gia đình", "Trải nghiệm", "Xây dựng" và "Luật pháp và quy định".

Buổi triển lãm đã thu hút hơn 300 người và giới truyền thông đại chúng. Hầu hết những người tham
dự cho biết học đã nhận thức nhiều hơn về các vấn đề và trông đợi có nhiều sự quan tâm từ công
chúng tới PWD. Một kết quả khác mà sự kiện này mang lại là buổi triển lãm đã được chuẩn bị từ tháng
5 năm 2013 bởi hơn 10 cộng tác viên là sinh viên ở các đại học khác nhau. Tại sự kiện, họ cho biết họ

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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đã hiểu hơn về những vấn đề liên quan tới sự khuyết tật và khả năng tiếp cận nói riêng. Họ cũng biết
tầm quan trọng của việc có được nơi ở phù hợp đối với sự bao hàm trọn vẹn PWD vào cộng đồng.
Thách thức với thành quả này
Dự án chưa chạm tới nhóm mục tiêu khác, đó là nhóm kinh doanh. Nếu nhiều doanh nghiệp nhận
thức được các vấn đề của người khuyết tật và thấy được giá trị lao động mà PWD mang lại, thì số PWD
được tuyển dụng sẽ tăng lên, ngay cả trong khủng hoảng kinh tế.
Khuyến nghị
Sau Buổi họp kết hợp bữa sáng mà DRD phối hợp tổ chức cùng ILO và VCCI với sự tham gia của 15
công ty vào ngày 14 tháng 12, dự án sẽ củng cố mối liên hệ với mạng lưới Better Work và tổ chức tour
tới các công ty. Lời mời đầu tiên vừa được gửi tới DRD vài ngày trước.

1.3 Thành quả 3: DRD được thiết lập như là đơn vị đi dầu với đầy đủ khả năng thiét kế và
thực hiện những mô hình tác động phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của người khuyết
tật; tiến hành các nghiên cứu và đánh giá hợp lý; cũng như chứng tỏ khả năng tài chính
đảm bảo cho sự tồn tại bền vững
Thời gian này, DRD đã có một số bước nâng cao sự phát triển tổ chức với kế hoạch chiến lược và
kế hoạch gây quỹ, để DRD có thể bền vững về tài chính với Hội quán văn hóa "Đời Rất Đẹp" nhằm
tiếp tục các dịch vụ dành cho PWD.
1.3.1

Nâng cao năng lực tổ chức

Với quỹ tài trợ của Irish Aid, DRD đã có thể phát triển kế hoạch chiến lược 2014-2016, giúp DRD
có tầm nhìn và sứ mạng rõ ràng, cán bộ DRD hiểu thêm vè sự liên kết giữa những gì họ đang thực
hiện với sự phát triển tổ chức, từ đó tận tâm hơn với DRD.
Với sự hỗ trợ kỹ thuật của một nhà tư vấn, cán bộ DRD đã hiểu được lợi ích của việc có một kế
hoạch chiến lược, các mà
các kế hoạch liên kết với
nhau và cách liên kết tới
giá trị của DRD. Kế hoạch
chiến lược bao hàm hai
năm từ 2014 tới 2016 sẽ
có cả các hoạt động
tương ứng với từng mục
tiêu, kế hoạch thực hiện
và một khung hoạt động
dựa trên kết quả với các
thông tin định hướng có
liên quan. Việc này
không chỉ mang lại một
kế hoạch chiến lược rõ
ràng mà còn nâng cao
năng lực cho các cán bộ. Vui lòng xem Phụ Lục 2 để biết thêm thông tin.

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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Trang web của DRD gần đây đã được điều chỉnh lại với nhiều chức năng hơn và bố cục giúp dễ
tiếp cận hơn. Trang web vẫn đang được xây dựng và phiên bản thử nghiệm beta sẽ được đưa vào
hoạt động vào cuối tháng 12 năm 2013.
1.3.2

Nâng cao năng lực cho cán bộ DRD

Sau hai năm gián đoạn, DRD tổ chức một hội nghị cán bộ tự do 4 ngày trong tháng 9 để nhìn lại
những gì DRD thực hiện trong năm vừa qua, đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cán bộ và cách
chúng ta có thể liên kêt với nhau cùng xây dựng DRD. Một "cây có nhiều quả" đã đại diện cho hi
vọng của tất cả cán bộ DRD trong việc phát triển DRD trở thành ngôi nhà dành cho PWD. Trong
hội nghị tự do này, 2 ngày đã được sự dụng trọn vẹn cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược, như
đã nêu trên.
Thông qua những hoạt động khác nhau được thực hiện với các nhà tư vấn từ Imagine Agency và
Trung tâm hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (Centre for Community Health Support) về việc truyền
thông và giám sát và đánh giá, cán bộ DRD đã nâng cao trình độ của mình


Truyền thông: nhận thức được sức mạnh của công nghệ hình ảnh, cán bộ DRD giờ đây đã
có thể tự mình tạo các đoạn phim về những hoạt động khác nhau để truyền thông cho
DRD và chuyển tải các thông điệp mà DRD muốn nhấn mạnh. 12 đoạn phim đã được thực
hiện.



M&E: các cán bộ hiểu được sự tương tác của các quan niệm trong việc quản lý dự án thông
qua một hoạt động thực tiễn có tính hệ thống và tầm quan trọng của việc giám sát và đánh
giá sự quản lý dự án. Họ có thể thực hiện việc lập kế hoạch, thu thập và phân tích thông
tin dựa trên các định hướng đã có. Kết quả là, nội dung tổng kết giữa kỳ cho dự án đã hoàn
tất. Vui lòng xem Phụ Lục 3.
1.3.3

Chiến dịch gây quỹ 1ForChange

Như đã nêu trong bài báo cáo gần đây nhất, DRD đang phụ thuộc vào những nhà hảo tâm quốc tế như
The Atlantic Philanthropies, Irish Aid, KOICA và Nippon Foundation, vài vậy DRD sẽ thiếu kinh phí
khi những nhà hảo tâm này rút khỏi Việt Nam. Về hiện thực này, DRD đã phát động ý tưởng huy động
nguồn lực gọi là dự án "1ForChange". 1 ý chỉ một đô la, một ngày tình nguyện, một sự liên kết, một sự
chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng, một cuộc gọi của bạn bè, gia đình, hoặc một lời gợi
nhắc tới những nhà hảo tâm tiềm năng. Với những nguồn hỗ trợ đó, DRD trông đợi sự thay đổi đến
với đời sống của tất cả TNKT.
1ForChange sẽ được triển khai trên cả phạm vi quốc gia và quốc tế, từ cá nhân tới công ty, câu lạc bộ,
tổ chức, doanh nghiệp, v.v. Tất cả các đóng góp về tài chính sẽ được gửi tới DRD bằng hình thức chuyển
khoản trực tuyến qua ngân hàng như PayPal, gửi thư hoặc giao trực tiếp tại văn phòng DRD. Dự án
1ForChange sẽ được thực hiện trong 3 năm, từ tháng 1 năm 2014 tới tháng 12 năm 2015 với mục
tiêu trông đợi là năm (05) triệu đô la. Vui lòng xem Phụ Lục 4.
Trang web dành cho chiến dịch www.1forchange.vn đã được kích hoạt từ tháng 11 năm 2013. Tất cả
các chức năng đã được kiểm thử và chấp nhận bởi đội IT của DRD. Nội dung sẽ được xét duyệt lại
trong tháng 12 năm 2013 và hai tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2014 trước khi chính thức được đưa
vào hoạt động vào cuối tháng 1 năm 2014.

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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Thách thức với thành quả này
Có một thách thức lớn liên quan tới chiến lược phát triển nguồn nhân lực, mà DRD tập trung phát
triển trong giai đoạn này, dựa trên việc giám đốc sẽ ra nước ngoài học Tiến sĩ vào đầu năm tới. DRD
đã tìm được tư vấn viên cao cấp về nguồn nhân lực, là người lãnh đạo câu lạc bộ nguồn nhân lực tại
thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hợp đồng chưa được ký vì việc sắp xếp thời gian phù hợp cho cả hai
bên là rất khó. Thêm nữa, chiến lược phát triển nguồn nhân lực chỉ có thể được xây dựng khi kế hoạch
chiến lược của tổ chức được hoàn tất, mà kế hoạch này mới chỉ được hoàn thành vào cuối tháng 11.
Việc nâng cao năng lực cho cán bộ qua phương thức vừa đào tạo vừa làm việc và phương thức đào
tạo truyền thống luôn luôn mang lại lợi ích tương đưogn cho cán bộ về hiệu suất làm việc. Tuy nhiên,
tại DRD, hướng tiếp cận phổ biến nhất là vừa đào tạo vừa làm việc vì các cán bộ không thể tách rời
khỏi khối lượng công việc dự án nặng nề, mà điều này không hẳn là tốt vì họ không thể học tập kỹ
năng cũng như kiến thức mới để nâng cao trình độ và tạo ra mạng lưới liên kết với những người khác
cùng làm việc trong một lĩnh vực.
Khuyến nghị
DRD cũng tận dụng mạng lưới tư vấn của mình để tìm kiếm các tư vấn viên phù hợp nhằm xây dựng
chiến lược phát triển nhân lực, kèm theo việc tham khảo kế hoạch chiến lược mà tổ chức đã xây dựng
gần đây.
Về chương trình tập huấn cán bộ, DRD sẽ thu hút thêm TNKT tham gia hoạt động và cung cấp cho họ
nhiều kỹ năng lãnh đạo hơn, việc này sẽ giảm bớt yêu cầu giảng dạy thêm cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt
là trong thời gian tới, khi các hoạt động không còn quá nhiều. Các cán bộ cũng như TNKT sẽ có lợi về
phương diện xây dựng năng lực.

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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2. Hoạt động và kế hoạch làm việc Tháng 1 – Tháng 6 Năm 2014:

Số

Hoạt động

Mục tiêu 1: Phát triển Mô hình Vươn tới Cộng đồng
1.1
Thiết lập nhóm người đồng hành (50 thành viên) và thiết lập nhóm
tư vấn để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho thanh niên khuyết tật
(TNKT)
1.1.1
Cung cấp hỗ trợ chung cho nhóm người đồng hành (50 thành viên)
a Hỗ trợ hàng tháng trong 6 tháng
b Họp mặt hàng tháng
c Cung cấp kỹ năng giảng dạy cho các người đồng hành cần thiết

1.1.2
a
b
d
e
1.1.3
a
b
1.2
1.2.1
a

Hỗ trợ hoạt động của một nhóm người đồng hành cốt yếu (10 thành
viên)
Hỗ trợ hàng tháng trong 6 tháng
Họp mặt hai năm một lần giữa các người đồng hành và người được
giảng dạy (các người đồng hành cốt yếu tổ chức)
Tổ chức tài liệu của nhóm người đồng hành
In ấn tư liệu cho người đồng hành
Cung cấp hỗ trợ chung cho một nhóm tư vấn (10 thành viên)
Hỗ trợ hàng tháng trong 6 tháng
Họp mặt theo chủ đề
Cung cấp hỗ trợ trực tiếp, dịch vụ xã hội và sự chăm sóc cho 300
TNKT
Tiến hành ước định, xây dựng kế hoạch cá nhân, và thực hiện theo sát
cũng như đánh giá bằng cơ sở dữ liệu mới cho dự án
Tiến hành ước định nhu cầu với Văn Lang và Trường 215 Võ Thị Sáu

Thời gian

Lưu ý/Trách nhiệm

Tháng 1-Tháng 6
Tháng 1-Tháng 6
Tháng 3

Là kết quả của nội dung tập huấn "Phỏng vấn tạo động
lực" trong tháng 11, dự án biết rằng các người đồng
hành cần những kỹ năng giảng dạy cao cấp. Một khóa
đào tạo tâm lý sẽ được tổ chức bởi Nun. Giong, một nhà
tâm lý rất nổi tiếng tại Việt Nam

Tháng 1-Tháng 6
Tháng 4
Tháng 1-Tháng 5
Tháng 5
Tháng 1-Tháng 6

Tháng 1-Tháng 2

Mặc dù không chịu áp lực phải có 300 TNKT, nhưng dự
án hướng tới cung cấp sự hỗ trợ cho nhiều TNKT hơn
nữa, là những người đang học tại Đại học Văn Lang và
215 Võ Thị Sáu

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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Số

Hoạt động
b
c

1.2.2
a
1.2.3

a
b
c
d
e

Xây dựng tài liệu về các thủ tục hỗ trợ
In ấn tư liệu hỗ trợ
Nhận 300 TNKT
Nhận TNKT từ Văn Lang và Trường 215 VTS
Cung cấp chương trình đào tạo, học bổng, trang bị hỗ trợ và những nội
dung khác dựa trên cấp độ ước định

a
b
c

Học bổng cho 15 thanh niên đi học trong 6 tháng
Khóa học tiếng Anh
Các khóa IT + nội dung khác có liên quan
Tập huấn
Nội dung khác
Hỗ trợ 50 TNKT tham gia các chương trình thực tập và tiếp cận các cơ
hội
Hoạt động của Câu lạc bộ tìm việc
Tham gia hội chợ việc làm
Cổ động giới truyền thông

a
b

Cung cấp cơ hội cho các TNKT phát triển khă năng lãnh đạo và kỹ
năng tự cổ động
Tham dự các hoạt động/hội thảo liên quan tới việc cổ động
Các hoạt động Dot Pha trong các hoạt động xã hội

1.2.4

1.3

Thời gian

Lưu ý/Trách nhiệm

Tháng 1-Tháng 5
Tháng 5
Tháng 1-Tháng 2
Tháng 1-Tháng 6

Tháng 2Dự án sẽ tiếp tục khuyến khích TNKT gửi đơn
đề xuất cho các học bổng và những nguồn hỗ trợ khác.
Hướng tiếp cận này có vẻ tích cực và TNKT rất cảm
kích. Đợt khuyến khích đề xuất tiếp theo sẽ là trong
tháng 2 năm 2014 sau nội dung tập huấn viết đơn đề
xuất

Tháng 1-Tháng 6
Tháng 1-Tháng 6
Tháng 3

Dự án sẽ phối hợp với VCCI+ILO để tổ chức một sự kiện
lớn về giá trị bổ sung mà các nhân viên là PWD mang
lại để đẩy mạnh việc tuyển dụng PWD

Tháng 1-Tháng 6
Tháng 4

Mục tiêu 2: Nâng cao Nhận thức và Huy động Nguồn lực
2.1
Chiến dịch và Kế hoạch Truyền thông
2.1.1
Phát triển kế hoạch truyền thông (thầu phụ)
2.1.2
Tổ chức 6 chiến dịch quốc gia và 4 hội nghị thông tin quy mô lớn
a

Tổ chức hội nghị thông tin quy mô lớn tại các trường đại học

Tháng 3-Tháng 6

Kế thừa sự thành công của tour tới các trường đại học
năm 2013, trong 6 tháng đầu năm 2014, dự án dự tính
sẽ tổ chức tour tới các trường đại học Hoa Sen, RMIT và
Văn Lang

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.
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Số

Hoạt động

Thời gian

b

Tổ chức tour tới các công ty

Tháng 1+Tháng 4

c

Tổ chức Chiến dịch 1ForChange quy mô lớn

Tháng 1

Thiết kế và thực hiện chương trình tập huấn cho ký giả & người
tình nguyện
2.2.1
Tổ chức các khỏa tập huấn cho các ký giả và người tình nguyện
a Kỹ năng cổ động và các kỹ năng hỗ trợ
2.2.2
Tổ chức các sự kiện xã hội
a Lập chương trình ngày 18 tháng 4
2.3
Tổ chức các sự kiện cổ động, hội thảo và họp mặt với chính quyền
địa phương (sự kiện cổ động)
a Hội thảo quốc gia tháng 6
2.4
Tạo ra 2 tình huống nghiên cứu mẫu và chuỗi tư liệu truyền thông
(thầu phụ)
Xây dựng gói truyền thông
Xây dựng chuỗi tư liệu truyền thông
Mục tiêu 3: Xây dựng năng lực tổ chức
3.1
Củng cố ban lãnh đạo tổ chức
3.1.1
Tập huấn cho 3 nhà lãnh đạo của DRD (học bổng)
a Khả năng lãnh đạo cho Cu+Loan+Lan

Lưu ý/Trách nhiệm
Tour đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 1 với công ty
Esprintas, theo mạng lưới Better Work - ILO

2.2

3.1.2
3.1.3
a

3.2
3.2.1

Tập huấn khả năng lãnh đạo cho tất cả cán bộ DRD
Phát triển một kế hoạch chi tiêu cho việc tổn tại bền vững (thầu phụ)
Chi phí xây dựng mạng liên kết cho Yen trong việc phát triển kế hoạch
tồn tại bền vững

Tháng 4
Tháng 4

Tháng 6

Tháng 1+Tháng 2
Tháng 1-Tháng 5

Tháng 1-Tháng 6

Yen sẽ đi học khóa học Tiến sĩ, Loan được chỉ định làm
Quyền Giám đốc, có lẽ sẽ cần thêm một số kỹ năng quản
lý và lãnh đạo để đảm đương nhiệm vụ tốt hơn. Cu và
Lan cũng vậy

Tháng 2
Tháng 1-Tháng 6

Trong kế hoạch 1forChange, sau buổi triển khai chính
thức tháng 1 năm 2014, DRD sẽ tập trung hướng tiếp
cận gây quỹ vào hình thức trực tuyến qua truyền thông
đại chúng và quốc tế với mối liên hệ chủ chốt của Yen.
Một chút chi phí sẽ hữu ích để Yen huy động nguồn lực
từ Australia tới DRD

Tháng 2

Nội dung tập huấn này sẽ được cung cấp tới cán bộ
DRD theo hướng tiếp cận khác biệt về gây quỹ tại Việt

Nâng cao năng lực nguồn nhân lực cho cán bộ DRD
Tập huấn gây quỹ, truyền thông, quản lý, M&E
a

Tập huấn truyền thông và gây quỹ

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT
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Số

Hoạt động

b

3.2.2
a
b
c
d
3.2.3
a

b
3.4
3.4.1
3.4.2

Thời gian

Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Tháng 1-Tháng 3

Tham gia các khóa tập huấn ngắn
Tập huấn giao tiếp
Tập huấn tổ chức sự kiện
Tiếng Anh nâng cao cho cán bộ
Quản lý dự án
Cán bộ dự án tham dự các hội thảo, buổi thuyết trình quốc gia và quốc
tế
Cán bộ dự án

Tháng 1-Tháng 6

Cán bộ dự án tham dự hoạt động chia sẻ kinh nghiệm tổ chức bởi
VFD/NCCD và DP Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật cho sự phát triển tổ chức

Tháng 4

Tháng 3

Lưu ý/Trách nhiệm
Nam và cách để có thể tiếp cận các doanh nghiệp nhiều
hơn
Như đã báo cáo, HRDSP theo lý đã được xây dựng vào
cuối năm 2013, nhưng chưa được. DRD phải có kế
hoạch sẵn sàng vào thời gian này để ban lãnh đạo có
nhiều căn cứ cho việc nâng cao năng lực cán bộ

Từ ngày 21 tới ngày 23 tháng 3 năm 2014, hội thảo khu
vực mang tên Diễn đàn Nhân dân ASEAN (APF) sẽ được
tổ chức tại Myanmar, DRD đã được mời đảm nhận
trách nhiệm về Nhóm 2 cho Quyền của Người mang
Khuyết tật. Cán bộ DRD và TNKT sẽ tham dự hội thảo
để chia sẻ về mô hình hỗ trợ của dự án, mô hình này
dựa trên quyền PWD, và để ủng hộ việc phê chuẩn của
Việt Nam về UNCRPD

Thầu phụ cho các nhà tư vấn gây quỹ và truyền thông (tham khảo ý
kiến với Atlantic)
Thầu phụ cho M&E, phát triển tổ chức và các hoạt động khác (tham
khảo ý kiến với Atlantic)
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3. Phát triển tổ chức



Mối quan hệ của DRD với các đơn vị quan trọng vẫn rất tốt đẹp. Vào thời gian này, vai trò của
các nhà tư vấn đã được tận dụng trọn vẹn để dẫn đường cho DRD, đặc biệt là về chiến dịch
gây quỹ cho sự bền vững của tổ chức. Sau cuộc họp với tất cả các nhà tư vấn, thực hiện vào
tháng 7 để chia sẻ về DRD sau 8 năm làm việc cũng như kế hoạch giữ tổ chức bền vững, chuỗi
các cuộc họp với các nhà tư vấn truyền thông đã thực sự đưa DRD đi đúng hướng, bắt đầu từ
đâu, liên hệ với ai và thực thi như thế nào. Nhiều đề xuất đã được vận dụng, với kết quả là kế
hoạch 1forChange cuối cùng và ngày triển khai chính thức là ngày 11 tháng 1 năm 2014.

DRD đã tạo ra một mạng lưới truyền thông hiệu quả, kể cả truyền hình và báo chí. Mạng
lưới này đóng góp rất nhiều cho việc truyền tải thông tin liên quan tới các hoạt động của
DRD và ủng hộ cho quyền của PWD trong những khía cạnh nhất định như khả năng tiếp
cận và việc làm. Chỉ trong vòng 6 tháng gần đây, đã có 125 bài báo và phim tài liệu về DRD,
tăng tổng số tin tức liên quan tới DRD trên các phương tiện truyền thông lên 173 trong
năm 2013. Con số này thể hiện mức quan tâm cao của giới truyền thông về các vấn đề của
người khuyết tật, và kỳ vọng sẽ có tác động tới những nhà làm luật cũng như chính quyền
địa phương.


Phần mềm kế toán mới, kiểm thử trong tháng 7 và chính thức được các cán bộ kế toán
DRD sử dụng từ tháng 8, đã tỏ ra là một công cụ hiệu quả và tiện dụng để các điều phối
viên dự án quản lý được tỷ lệ phần trăm thực chi so với tổng số tiền được tài trợ, giúp họ
xem xét hoạt động của mình hợp lý hơn. Phần mềm kế toán này không chỉ cải thiện khả
năng theo dõi thông suốt DRD và đảm bảo độ chính xác, mà còn giảm số sai sót hết mức
có thể.
Phầm mềm thống kê cũng đã được đưa vào sử dụng từ tháng 8. Phần mềm này giúp mỗi
dự án tính toán số hoạt động đã thực hiện trong suốt một năm, bao nhiêu người đã thành
công nhờ dịch vụ dự án và bao nhiêu người có khả năng truy cập thông tin của DRD qua
các cuộc gọi điện thoại, email và ghé thăm trực tiếp. Phần mềm này rất hữu ích cho việc
giám sát và đánh giá của DRD.



Như đã báo cáo, giám đốc của DRD sẽ đi học Tiến sĩ ở Australia vào tháng 1 năm 2014.
Hiện tại có ba (03) phó giám đốc với trọng trách tương ứng là về tài chính, quản lý dự án
và phát triển tổ chức. Phó giám đốc phát triển tổ chức gần đây đã được đồng thuận chỉ
định làm Quyền Giám đốc và sẽ dẫn dắt tổ chức với sự hỗ trợ của một nhóm tâm huyết.

4. Bài học kinh nghiệm


Tương tự như một bài học kinh nghiệm được đề cập trong bản báo cáo gần đây nhất, tài liệu
về những thay đổi lớn là rất hữu ích và quan trọng trong việc trải rộng thông tin và chia sẻ với
các tổ chức khác. Những hoạt động thực tiễn tốt nhất nên được chia sẻ và truyền đạt càng
nhiều càng tốt, thay vì bị giữ kín trong nội bộ tổ chức.
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DRD sẽ tập trung năm cuối thực hiện dự án này cho việc xây dựng một số các thủ tục làm
việc, từ việc chọn thanh niên khuyết tật tới việc hỗ trợ giảng dạy qua các người đồng hành
có xuất thân khác nhau. Những đoạn phim mô tả về hoạt động giảng dạy cũng như thành
viên dự án sẽ được xây dựng để giúp người đọc hình dung được dự án làm gì, thực hiện
như thế nào và chúng ta đã đạt được những gì.
Các sản phẩm này trông đợi là sẽ được sử dụng trước một hội thảo toàn quốc tổ chức vào
tháng 6 năm tới. Thành viên từ các DPO, tổ chức quốc tế, người hảo tâm và nhà chức trách
từ MOLISA/DOLISA cũng như các đơn vị có liên quan khác sẽ được mời tới khóa tập huấn
với mục đích cuối cùng là cùng nhau xây dựng một mô hình hỗ trợ dựa trên quyền lợi
PWD để thay đổi cuộc sống của họ một cách tích cực và để họ có thể cống hiến cho xã hội
như những người không khuyết tật khác.


Để mang lại nhiều cơ hội việc làm cho TNKT, dự án sẽ tổ chức tour tới các công ty để họ
cảm thông với những vấn đề của người khuyết tật, cũng tương tự như tour đã tổ chức tới
các trường đại học và nhận được nhiều phản hồi tích cực cũng như mang lại nhiều thay
đổi về quan điểm. Chương trình tour tới các công ty sẽ được thiết kể để mô hình xã hội,
nơi ở phù hợp và những lợi ích mà PWD mang lại cho doanh nghiệp sẽ là trung tâm thảo
luận. Sau Buổi họp kết hợp bữa sáng về "CSR và việc Kết hợp Người khuyết tật: giàu cộng
đồng và mạnh doanh nghiệp" được phối hợp tổ chức bởi DRD, ILO và VCCI ngày 14 tháng
12, hầu hết những người tham dự từ các doanh nghiệp như Nike, Esprintas, Ando, v.v.
trong mạng lưới Bettter Work thể hiện sự sẵn lòng phối hợp với DRD tuyển dụng PWD.
Buổi nói chuyện đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng cuối cùng của tháng 1.



Về chiến dịch gây quỹ 1Forchange, mặc dù đây là thời điểm đúng đắn để huy động nguồn
lực từ cộng đồng, đây chưa phải là thời điểm hợp lý do suy thoái kinh tế. Sau lễ triển khai
chính thức ngày 11 tháng 1 năm 2014, DRD sẽ gây quỹ chủ yếu qua nguồn trực tuyến và
quốc tế.



Các giám đốc và quản lý của DRD sẽ tiếp tục nâng cao năng lực các cán bộ bằng cách mang
lại cho họ nhiều cơ hội phát triển, kể cả cán bộ trong quy trình ra quyết định có liên quan
tới tổ chức, động viên và phát triển kỹ năng để họ có được sự tự tin cũng như trách nhiệm
với thành công của tổ chức. Cán bộ cũng được khuyến khích tập huấn thêm cho năm tới.

5. Tái cấp phép và/hoặc thầu phụ
Vào thời gian này, không có ai thầu phụ

6. Báo cáo tài chính và kiểm toán
Vui lòng xem nội dung báo cáo Tài chính đính kèm. Báo cáo Kiểm toán sẽ được KPMG gửi trong
tháng 1.

7. Tài liệu đính kèm
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Chữ ký:

Vo Thi Hoang Yen
Giám đốc DRD

Nguyen Van Cu
Giám đốc tài chính

Luong Thi Quynh Lan
Điều phối viên dự án

Ngày 31 Tháng 12 Năm 2013
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