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 Cảm nhận
Từ kinh nghiệm của DRD, chúng tôi nhận thấy sự linh hoạt và cải thiện không ngừng đóng
vai trò quan trọng cho một NGO địa phương hãy còn non trẻ trong việc phát triển tổ chức và
hoàn thành các thiện nguyện của tổ chức bởi vì chúng ta có thể thử thách chính mình và tìm ra
cách tiếp cận phù hợp nhất trong hoàn cảnh địa phương. DRD đã được quỹ Ford cung cấp cho
những hỗ trợ như thế và đã đạt được tiến bộ quan trọng cho cả trong các dự án và xây dựng tổ
chức của chúng tôi.
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (viết tắt tiếng Anh là DRD) bắt đầu hoạt động từ tháng 12
năm 2005 dưới khoản tài trợ đầu tiên của quỹ Ford và đã nhận được vài khoản tài trợ khác sau
đó. Chúng tôi hướng đến nâng cao nhận thức và năng lực cho người khuyết tật (NKT); nâng
cao nhận thức của xã hội về các vấn đề khuyết tật, nhằm tạo ra các cơ hội bình đẳng cho NKT
trong hòa nhập xã hội.
Để thực hiện các mục tiêu trên, DRD đã liên tục tổ chức nhiều sự kiện như đào tạo, hội thảo,
sự kiện và những dịch vụ khác (như thư viên, diễn đàn, website, tư vấn đồng đẳng, v.v.).
Những hoạt động và dịch vụ này đã giúp NKT tiếp cận và sử dụng chúng nhằm nâng cao kiến
thức và kỹ năng, cập nhật thông tin xã hội, do đó những hoạt động này dần dần mở rộng sự
tương tác và tạo nên sự tự tin cho chúng tôi. Sau khi tham gia vào các hoạt động của DRD,
93% NKT tự nhận thức về mình tốt hơn và họ cũng hiểu biết hơn về các luật lệ và chính sách
liên quan đến người khuyết tật. Tỉ lệ hiểu biết về luật đạt 71% có hiểu biết tốt, đây là con số
ấn tượng so với 81% trước đây có hiểu biết trung bình thấp, bao gồm cả 39% ở mức hiểu biết
rất thấp. Trước khi diễn ra các hoạt động này, có 80% NKT cảm thấy tự ti về bản thân, giờ
đây 92% trong số họ cảm thấy tự tin và rất tự tin về bản thân (từ báo cáo đánh giá bên ngoài).
Bên cạnh đó, thông qua sự hỗ trợ và xây dựng mạng lưới các tổ chức NKT, DRD đã củng cố
những tổ chức NKT hiện có và giúp thành lập các tổ chức NKT mới ở các tỉnh miền Nam
Việt Nam. DRD đã cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực trong nhiều lĩnh vực, như làm việc
nhóm, tài lãnh đạo, lên kế hoạch và quản lý… để củng cố những tổ chức này và hướng họ
phát triển theo một hướng khác với cách thức tiếp cận thông thường là làm từ thiện. Các buổi
đào tạo được các hội nhóm (DPO) đánh giá cao. Và kết quả là họ dần nhận được sự tin tưởng
và có khả năng hợp tác tốt hơn với chính quyền địa phương.
Nhiều sự kiện, chuyên đề, và truyền thông được tổ chức với sự phối hợp với các tổ chức
truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cả cộng đồng và xã hội về NKT. Do đó,
người không khuyết tật, doanh nghiệp và các tổ chức khác bắt đầu nhận thức và hiểu rõ hơn
về NKT, nhìn nhận khả năng của họ. Sau đó, NKT từng bước một tìm được cơ hội để tiếp cận
phúc lợi xã hội, giáo dục, và cơ hội việc làm và hòa nhập tốt hơn trong các hoạt động địa
phương.
Thông qua quá trình làm việc trực tiếp với NKT và tự học hỏi không ngừng, một số nhân viên
của DRD đã có cơ hội giảng dạy ngành công tác xã hội, chuyên ngành làm việc với NKT tại
Khoa Xã hội học và Công tác xã hội của Đại học Mở Tp.HCM, và những đại học khác tại
Tp.HCM và các tỉnh thành lân cận. Hơn nữa, DRD cũng được các tổ chức phi lợi nhuận
(NGO) khác mời đào tạo về Công tác xã hội với NKT và Bình đẳng cho NKT… tới những tổ
chức NGO khác như Handicap International, ILO, Children of Vietnam,… Những buổi đào
tạo này đã cung cấp kinh nghiệm thực tế cho sinh viên ngành công tác xã hội và xã hội học
nhằm giúp các em thực hành kiến thức được học và làm việc như các tình nguyện viên.
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Sự hiệu quả của tổ chức đang được nhiều nhà tài trợ công nhận. Họ chính là những người đã
không ngừng cung cấp cho DRD nhiều nguồn tài trợ hơn để mở rộng nỗ lực của họ trong vấn
đề việc làm cho NKT (Irish Aid), đào tạo cho phụ huynh (Aus. Aid), dịch vụ sống độc lập cho
thanh niên bị tật nặng (Nippon Foundation), nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật (the
Atlantic Philanthropies), và một vài nhà tài trợ cá nhân cho các chương trình của chúng tôi
như học bổng, thiết bị hỗ trợ, và máy tính đã qua sử dụng.
Bài học rút ra:
- Điều quan trọng là phải chọn hướng tiếp cận đúng. Tại đây chúng tôi sử dụng mô hình xã
hội, công tác xã hội và phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD).
- Để hoàn thành mục tiêu, nhân viên của DRD phải nắm rõ được các mục tiêu, giá trị và
tiêu chí hoạt động của tổ chức, thường xuyên cập nhật thông tin từ các tổ chức xã hội
quốc tế làm việc trong cùng một lĩnh vực.
- Đối xử với NKT với sự tôn trọng và khuyết khích họ tham gia để biến DRD trở thành
một tổ chức đáng tin cậy với NKT. Họ tin rằng DRD luôn sát cánh cùng họ. Điều này
giúp các tổ chức khác thay đổi phương pháp hỗ trợ khi làm việc với NKT. Ngoài ra, điều
này cũng giúp NKT nhận ra giá trị và năng lực thực sự của họ.
- Thay đổi tư duy của người khác phải được thực hiện song song với truyền thông đại
chúng. Điều này tạo ra nhiều cơ hội bình đẳng hơn cho NKT và xây dựng trách nhiệm xã
hội cho cộng đồng.
- Nâng cao nhận thức thông qua truyền thông đại chúng là một quá trình lâu dài. Điều này
đòi hỏi sự liên lạc thường xuyên và giúp cho họ được thông tin đầy đủ về các hoạt động
của tổ chức.
- Xây dựng một tổ chức biết học tập không ngừng và tinh thần nội bộ biết hợp tác, tôn
trọng và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhân viên, sẽ tạo ra một sức mạnh tập thể cho DRD.

√ Những vấn đề - hoạt động được hướng tới
Những hoạt động/ Vấn đề đề cập trong Đề án
Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức cho thành viên các nhóm
Hoạt động 1.1: Nhóm dự án sẽ đi thăm các nhóm và tổ chức các buổi gặp gỡ để các thành viên
của họ có cơ hội lên tiếng và chia sẻ ý kiến hay nhận thức của mình. Các hoạt động này nhằm
giúp các thành viên nhận ra những sự phân biệt đối xử, hiểu biết về sự bình đẳng cơ hội, và tầm
quan trọng của vận động biện hộ và tự biện hộ.
Hoạt động 1.2: DRD sẽ đều đặn gửi cho các nhóm các thông tin cập nhật về luật pháp, chính
sách và các chương trình xã hội hữu ích cho NKT và gia đình của họ. Việc này có thể thực hiện
qua (a) thư điện tử cho các nhóm có thể tiếp cận được với internet và (b) thư bưu điện cho các
nhóm không tiếp cận được internet.
Mục tiêu 2: Xây dựng các kỹ năng lãnh đạo/tinh thần hội viên để gia tăng sự gắn kết và bền
vững của nhóm
Hoạt động 2.1: Dựa vào yêu cầu cụ thể của nhóm và bản đánh giá của Nhóm phụ trách Mạng
lưới của DRD về năng lực và mức độ hiểu biết của nhóm, các khóa tập huấn sẽ được tổ chức,
bao gồm: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng biện hộ, tổ chức sự kiện, tạo thu nhập, kỹ năng gây
dựng nội lực, kỹ năng viết dự án, quản lý dự án, v.v…
Hoạt động 2.2: Ngay khi đã được tập huấn đầy đủ, các nhóm vẫn có thể gặp khó khăn trong việc
chuyển nhu cầu hoặc ý tưởng thành chương trình hành động cụ thể. DRD sẽ cung cấp cho các
nhóm đã có uy tín một khoản tài trợ nhỏ theo dự án mà họ đề xuất.
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Mục tiêu 3: Nối kết các nhóm có các hội viên có nhận thức tốt và có năng lực lại với nhau
để tạo ra một mạng lưới
Hoạt động 3.1: Tổ chức các cuộc gặp mặt thường niên cho đại diện các nhóm trong mạng lưới
của DRD và một số nhóm ở phía Bắc. Những cuộc gặp gỡ này sẽ tạo cơ hội cho các tổ chức
NKT chia sẻ những gì các nhóm đã đạt được và những khó khăn mà các nhóm vẫn còn găp.
Những khó khăn tương tự nhau có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hành động
chung.
Hoạt động 3.2: Cung cấp cho những người lãnh đạo có khả năng phản biện hỗ trợ đi lại để tham
dự các hội thảo của chính phủ về luật và chính sách liên quan đến KT để lên tiếng cho NKT.
Hoạt động 3.3: Tổ chức các chuyến đi thực địa để các nhóm có thể học tập kinh nghiệm của các
nhóm tổ chức hiệu quả (cơ sở sản xuất của NKT, chương trình tín dụng nhỏ, hợp tác hiệu quả
với chính quyền hay các tổ chức địa phương, v.v…)
Mục tiêu 4: Phát triển một hội quán thân thiện với NKT
Hoạt động 4.1: tổ chức một phòng máy cung cấp cho những NKT đã có chứng chỉ học nghề của
các trung tâm dạy nghề cơ hội chuyển lý thuyết thành thực hành để những NKT này đủ điều kiện
gia nhập thị trường lao động.
Hoạt động 4.2: dạy thanh thiếu niên chậm phát triển và phụ nữ khiếm thính phục vụ đồ ăn, thức
uống nhẹ.
Hoạt động 4.3: tổ chức đêm nhạc do NKT có tài năng biểu diễn.
Hoạt động 4.3: cung cấp nơi trưng bày và giới thiệu tác phẩm hoặc sản phẩm thủ công mỹ nghệ
của NKT.
Hoạt động 4.5: cung cấp chỗ làm việc cho thanh thiếu niên chậm phát triển (dán bao thư và túi
giấy, làm bánh, v.v…)
Hoạt động 4.6: là nơi các nhóm nhỏ có thể tổ chức các cuộc họp/gặp mặt hoặc tập huấn
Hoạt động 4.7: tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm để giúp NKT tìm việc.
Hoạt động đã thực hiện
1. Các sự kiện, hội thảo nâng cao nhận thức
Một mục tiêu quan trọng của mạng lưới là nâng cao nhận thức về các giá trị và năng lực của
người khuyết tật nhằm thay đổi tư duy của người khác cũng như nhiều người khuyết tật tự
coi mình là vô dụng và không thể cứu chữa.
1.1. Tổ chức Lễ hội “Giới hạn là Bầu Trời” vào ngày 17/04 tại Nhà hát lớn Thành phố
Hồ Chí Minh.
Nhân dịp Ngày Chăm
sóc và bảo vệ Người
khuyết tật Việt Nam –
18/04/2009, DRD hợp
tác với Hội liên hiệp
thanh niên TP.HCM và
Hội Thanh niên khuyết
tật TP.HCM đã tổ chức
một lễ hội nhằm trình
diễn tài năng của NKT
với chủ đề “Giới hạn là
bầu trời” để truyền đi
thông điệp rằng “Chức năng cơ thể bị giới hạn không có nghĩa là khát vọng của chúng
ta không còn.” Lễ hội đã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 (một kênh truyền
hình quốc gia) và được phát tới khán thính giả trên toàn quốc.
Báo cáo hoạt động 2012, Trang 4

Buổi diễn thành công khi thu hút sự tham gia của cả NKT và công chúng, và đã giúp
nâng cao nhận thức về các vấn đề khuyết tật.
Hơn 400 người đã tham gia vào buổi diễn, bao gồm đại diện từ giới truyền thông, Ủy
ban nhân thành phố, Hội thanh niên, công chúng và thành viên các tổ chức NGO quốc
tế.
Sau sự kiện, Tổ chức Wataboshi Foundation (Nhật Bản) cũng đã mời DRD tham gia
vào Able Art Movement và mời DRD cùng 2 bạn diễn tham gia vào Lễ hội lần thứ 10
của phong trào tại Suwon, Hàn Quốc, với sự tham gia của các nhạc sĩ khuyết tật từ 12
quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ, Nepal, Thái Lan, Hong
Kong, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Úc và Việt Nam.
Bài biểu diễn của đoàn Việt Nam được coi là màn trình diễn đẹp và ấn tượng nhất. Tổ
chức The Wataboshi Foundation mong muốn DRD tham gia vào phong trào và Việt
Nam có thể là quốc gia chủ nhà trong tương lai.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Tổ chức Ngày của Mẹ, 9/5, 2010: dành cho hơn 50 người nhằm nhận thức rõ hơn về
sự hi sinh và tình thương của những bà mẹ dành cho những đứa con khuyết tật phát
triển của mình. Sự kiện này giúp nâng cao nhận thức về các thử thách mà các bậc phụ
huynh có con khuyết tật phải đối mặt.
Ngày Quốc tế thiếu nhi, 01/06/2010: tạo các nhóm chơi cho các hoạt động nhóm của
cả trẻ em khuyết tật và không khuyết tật. Sự kiện này đã thu hút 70 trẻ em khuyết tật
phát triển và không khuyết tật. Sự kiện này cung cấp cơ hội để giảm bớt sự nhạy cảm
và tăng hiểu biết cho các em.
Tập huấn định hướng di chuyển cho người khiếm thị: học tập và đào tạo với sự
tham gia của 30 giáo viên từ các trường đặc biệt ở Tp.HCM và các tỉnh lân cận vào
ngày 03/04/2010.
Hội thảo “Phương pháp giúp người khiếm thính tránh vi phạm luật” vào ngày
23/05/2010. Buổi hội thảo thu hút gần 170 thành viên tham gia là những người khiếm
thính, giáo viên, công an, luật gia, cán bộ công tác xã hội, sinh viên, và giới truyền
thông. Buổi hội thảo truyền đi thông điệp cho xã hội rằng “chúng ta phải giúp người
khiếm thính tiếp cận thông tin về các luật lệ và chính sách bởi vì họ không thể làm
được mặc dù họ rất muốn.”
Trường học nào dành cho trẻ tự kỷ? là một hội thảo của DRD được tổ chức vào
ngày 6/6/2010 và mạng lưới phụ huynh có trẻ tự kỷ. Hơn 200 người đã tham gia vào
hội thảo này. Họ là các bậc phụ huynh đề từ Tp.HCM, Ha Nội và các tỉnh lận cận
thành phố; giáo viên, sinh viên, bác sỹ, chuyên gia từ Úc, cán bộ từ Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội, sở y tế, và giới truyền thông. Các bậc phụ huynh đã nói về
cuộc đấu tranh nhằm giúp con mình, các giáo viên đã nói lên quan ngại của mình về
việc thiếu sinh viên muốn học ngành điều trị trẻ tự kỷ, v.v.
Sự kiện lớn diễn ra vào ngày Khuyết tật Quốc tế, 3/12/2011 nhằm nâng cao nhận
thức về nhu cầu của NKT và Hiến chương về quyền của NKT và sinh nhật lần thứ
sáu của DRD.
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2.
Chia sẻ thông tin:
DRD thường xuyên giới thiệu cho mạng lưới thông tin cập nhật về các luật lệ, chính sách và
các chương trình xã hội mà NKT và gia đình của họ có thể hưởng lợi, sử dụng e-mail với
các nhóm có khả năng tiếp cận internet và thư từ với các nhóm không thể tiếp cận internet.
DRD cũng thành công trong việc xây dựng trang web về các luật về người khuyết tật và các
tài liệu pháp lý cũng như thành lập một nhóm tư vấn pháp lý bao gồm một vài luật gia và
luật sư có tên tuổi. Nhóm tư vấn này đã giúp trả lời các câu hỏi được gửi đến diễn đàn của
website cũng như cung cấp sự tư vấn và bảo vệ quyền của NKT khi cần thiết. (Để biết thêm
thông tin, vui lòng tham khảo http://luatvachinhsach.drdvietnam.com)
3. Xây dựng kỹ năng lãnh đạo
3.1. Đào tạo kỹ năng cho các lãnh đạo và thành viên của DPOs
Kể từ khi bắt đầu dự án,
DRD đã cung cấp các khóa
đào tạo kỹ năng trên nhiều
lĩnh vực: như viết thư kêu
gọi tài trợ, quản lý dự án,
quản lý tài chính, xây dựng
đội ngũ, lãnh đạo; kỹ năng
lên kế hoạch và tổ chức
hội họp; tổ chức sự kiện;
phát triển tổ chức; lên kế hoạch chiến lược; suy nghĩ tích cực; kỹ năng giao tiếp; TOT;
kỹ năng sơ cấp cứu; tiêu thương tại nhà; bình đẳng dành cho NKT; và phát triển cộng
đồng dựa trên nội lực (ABCD) cho 1.491 người tham dự từ hơn 30 nhóm và tổ chức
khuyết tật trong mạng lưới của DRD.
3.2.

Hỗ trợ đặc biệt dành cho phụ huynh trẻ tự kỷ
Trên thực tế, không có nhiều dịch vụ hỗ trợ phụ huynh của trẻ tự kỷ và họ không biết
cách để giúp con mình. Với sự kêu gọi từ quý phụ huynh, DRD đã cung cấp cho gần
140 bậc phụ huynh các khóa đào tạo về can thiệp sớm, rối loạn thực phẩm và chế độ
dinh dường của trẻ tự kỷ. Các chương trình này được thực hiện với sự hợp tác của các
trường đặc biệt Khai Trí, Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng.

4. Xây dựng mạng lưới
4.1. Chuyến giao lưu học tập kinh
nghiệm vào năm 2009 tại tỉnh
Lâm Đồng được thực hiện cho
110 thành viên của các DPO trong
mạng lưới. Mục đích là tạo cơ hội
cho các DPO trao đổi kinh nghiệm
và củng cố mạng lưới.
4.2. Gặp gỡ “chia sẻ và học tập kinh
nghiệm” dành cho 130 NKT từ 31
tổ chức khuyết tật từ thành phố Cần Thơ vào ngày 10/12 đến 11/12 năm 2010.
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Những người tham dự đã chia sẽ kinh nghiệm trong việc gây quỹ, huấn luyện lãnh đạo
tương lại, xây dựng năng lực cho thành viên và kỹ năng quản lý, các câu chuyện kinh
doanh thành công, các khóa học đào tạo nghề và hướng nghiệp. Những người tham dự
cũng học được từ Hội Hà Nội về sự phát triển của các DPO cấp quận ở Hà Nội.
Chuyến trao đổi đã hoàn thành mục tiêu của mình và thành công ngoài mong đợi dựa
trên số người và DPO tham dự; chi phí bình quân thấp; và sự tham gia của 3 câu lạc bộ
khiếm thính.
Dựa trên nhu cầu của các DPO, DRD hỗ trợ việc thành lập một mạng lưới với 30
thành viên gồm các tình nguyện viên chịu trách nhiệm liên lạc và chia sẽ thông tin
thường xuyên.
4.3.

4.4.

Hội thảo quốc gia “Người khuyết tật trong giai đoạn mới - Hội nhập và Phát
triển” được tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng 06 năm 2011
Hội thảo được DRD và Hội Hà Nội
và tổ chức hành động vì sự hòa nhập
(IDEA) góp kinh phí đồng tổ chức.
Tham dự hội thảo là các đại diện từ
các tổ chức như: Liên hiệp khuyết tật
Việt Nam (VFD), Trung tâm Bảo trợ
- Dạy nghề và tạo việc làm cho
người tàn tật, tổ chức lao động quốc
tế (ILO), Ban điều phối các hoạt
động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam
(NCCD), Phòng Công nghiệp và
Thương mại Việt Nam (VCCI), và hơn 150 đại diện từ các tổ chức khuyết tật khắp
quốc gia. Các chủ đề như sự nghiệp, vai trò của phụ nữ khuyết tật và phát triển tổ chức
đã được bàn thảo đến. Hội thảo đi đến kết luận rằng trong giai đoạn mới phát triển tổ
chức cần hướng đến việc nâng cao vai trò của lãnh đạo và xây dựng năng lực cho các
thành viên trong tổ chức. Hội thảo này đã thu hút nhiều phóng viên, radio, và báo đài.
Gặp mặt mạng lưới giữa 35 tổ chức người khuyết tật với 200 thành viên trong
năm 2011 được tổ chức tại thành phố Đà Lạt với nhiều hoạt động đa dạng. Sự kiện đã
mời nhiều diễn giả đặc biệt
từ Liên hiệp hội người
khuyết tật Việt Nam
(VFD), Chủ tịch Sở thương
binh, lao động và xã hội
tỉnh Lâm Đồng, 200 NKT
đại diện cho 35 tổ chức
người khuyết tật từ thành
phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt,
Đức Trọng, Bảo Lộc, Bình
Thạnh, Diên Khánh, Cần
Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long,… và các sinh viên ngành công tác xã hội từ
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Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà lạt và phóng viên từ Đài truyền hình
và phát thanh tỉnh Lâm Đồng.
Mục tiêu của buổi gặp gỡ là ôn lại các hoạt động, thành tựu cũng như những hạn chế
còn tồn tại của mạng lưới người khuyết tật sau 2 năm hình thành và hoạt động. Như
trong báo cáo của buổi gặp gỡ, các hội nhóm đã kết nối với nhau và tạo nhiều cơ hội
việc làm hơn cho các thành viên của mình. Các thành viên cũng đã tham gia nhiều
khóa đào tạo về kỹ năng nâng cao nhận thức và những kỹ năng cần thiết khác. Một số
hội nhóm đã đạt được một số thành công trong việc đấu tranh cho quyền lợi của NKT
trong quyền tiếp cận phương tiện giao thông và các công trình công cộng, v.v. Mặc
cho các thách thức mà các hội nhóm vẫn còn đang phải đối mặt, các hiệp hội đã nhìn
nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của mình trong việc kết nội với nhau và phát triển
phong trào khuyết tật tại Việt Nam.
Mạng lưới cũng đã nhắc đến vai trò vận động chính sách của Liên hiệp hội khuyết tật
Việt Nam. Các thành viên cũng thảo luận về các hoạt động sắp tới của Hiệp hội và
mạng lưới người khuyết tật.
Sinh viên tham gia vào buổi trao đổi này cũng đã có được nhận thức tốt hơn về NKT
và các vấn đề khuyết tật nói chung.
5. Tài trợ nhỏ
Mặc cho được đào tạo đầy đủ, các hội nhóm vẫn đối mặt với khó khăn trong việc biến yêu
cầu của mình thành hành động. DRD đã cung cấp các nhóm đã được thành lập với một số
tiền (hỗ trợ nhỏ) dựa trên đề xuất dự án của họ. Sau khi đào tạo về viết đề xuất, DRD tiếp
tục giúp các nhóm phát triển các dự án này bằng cách thường xuyên viếng thăm, giúp họ sử
dụng phương pháp SWOT (thế mạnh - điểm yếu - thời cơ – thách thức) để xác định các
nguồn lực có sẵn trong cộng đồng của mình, lên kế hoạch ngân sách, làm việc bằng theo dõi
báo cáo, v.v.
Cho đến này, DRD đã hỗ trợ vài dự án về đào tạo nghề, tạo việc làm và hoạt động đoàn hội,
bao gồm:
5.1.


5.2.



5.3.


Dự án thuộc về đào tạo nghề và hướng nghiệp:
Đũa tre bởi CLB NKT xã Diên Phú, Khánh Hòa.
Cắm hoa và làm đồ trang sức bởi Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố Hồ Chí
Minh.
Dự án thuộc xây dựng năng lực cho các hội nhóm:
Nâng cao năng lực cho sinh viên khuyết tật trường đại học Đồng Tháp.
Phát triển ngôn ngữ ký hiệu bởi Câu lạc bộ người khiếm thính thành phố Hồ Chí
Minh
Khảo sát về Định hướng di chuyển của người khiếm thị bởi nhóm tình nguyện viên
thành phố Hồ Chí Minh
Dự án thành lập hội người khuyết tật
Hội người khuyết tật Tp. Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng
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5.4.


Hội người khuyết tật huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
Tỉnh hội người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng
Dự án về nâng cao nhận thức
Bản đồ tiếp cận: đã thành lập một nhóm 50 tình nguyện viên và các bạn được trang bị
các kỹ năng cơ bản để làm việc với NKT và thực hiện đánh giá mức độ tiếp cận. Cho
đến này, 8 quận đã được khảo sát (1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 và Bình Thạnh) với nhiều hơn
3000 địa điểm được lựa chọn. Thông tin đã được thường xuyên cập nhật lên website
<bandotiepcan.alwaysdata.net>. Dự án đã thu hút sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là
sinh viên. Các bạn đã tham gia và bày tỏ nhu cầu muốn tham gia vào dự án và mở
rộng bản đồ tiếp cận. Hiện nay các hoạt động PR của dự án vẫn đang được thực hiện,
thông qua các tình nguyện viên đi phát các bản in của Bản đồ tiếp cận.

6. Hội quán thân thiện dành cho NKT
Trong tháng 03 năm 2010, Hội quán Đời rất đẹp (DRD) đã được thành lập với mục đích tạo
ra một không gian chuyển tiếp - một nơi mà người khuyết tật có thể gặp gỡ, trao đổi và tham
gia vào các hoạt động cùng với người không khuyết tật trên cơ sở bình đẳng cơ hội và hỗ trợ
lẫn nhau.
Với mục tiêu “kết nối trái tim” để xây dựng một sân chơi chủ động thay đổi lối sống, hội
quán Đời rất đẹp của DRD chính là một trung tâm hoạt động xã hội khác hẳn. Các hoạt động
được tổ chức như sau:
6.1.

Kỹ năng sống độc lập cho thanh niên chậm phát triển:
Hội quán đã là nơi mà trẻ em chậm phát
triển có thể tiếp tục học tập và phát triển,
thâm chí cho các em làm những việc
phù hợp. Cho đến nay đã có 10 bạn trẻ
khuyết tật phát triển tham gia các hoạt
động được DRD thiết kế như: học cách
đọc viết, các kỹ năng sống độc lập, bơi
lội, Ikido, v.v. Các bạn lớn hơn bị
khuyết tật phát triển cũng đã bắt đầu một
chương trình thực tập trong vòng 2
tháng tại một trung tâm đào tạo nghề
may mặc. Các bạn đã học những kỹ
năng cơ bản cần thiết cho việc may mặc như nối sợi, cắt may, các kỹ năng mềm như
làm việc nhóm và xây dựng thời khóa biểu.

Báo cáo hoạt động 2012, Trang 9

6.2.

Chương trình thí điểm về việc làm cho thanh niên khiếm thính
Một nhóm 5 thanh niên khiếm thính
đã được đào tạo các kỹ năng dịch vụ
nhà hàng – khách sạn để các bạn có
thể làm việc ở các quán cà phê hay
nhà hàng. Bên cạnh học được một
cái nghề các bạn còn được học về
nghề thêu dệt, cải thiện khả năng
chính tả, tiếng Anh, và tham gia vào
các hoạt động của DRD để phát triển
các kỹ năng xã hội quan trọng.
Tuy nhiên, do rào cản về ngôn ngữ, các bạn chỉ muốn được làm việc cùng nhau
thay vì làm việc tách ra ở các quán cà phê khác nhau.

6.3.

Trưng bày sản phẩm thủ công và các sản phẩm khác do NKT tạo ra
Hội quán vẫn luôn là nơi để trưng
bày và giới thiệu các sản phẩm do
NKT tạo ra với công chúng. “Đời
rất đẹp” chỉ trưng bày các sản phẩm
có chất lượng tốt – không chỉ đơn
giản bởi vì chúng được NKT làm ra.
DRD muốn công chúng nhận ra vẻ
đẹp và chất lượng của các sản phẩm
trưng bày tại hội quán và mua
chúng cũng như giới thiệu chúng ra
ngoài nhờ chất lượng, hơn là vì
thiện nguyện của họ. Hoạt động này
hướng đến việc thay đổi nhận thức của công chúng về khả năng của NKT, một điều
ngược lại sẽ giúp các sản phẩm này được bán tốt hơn.

6.4.

Tổ chức các đêm nhạc với phần trình diễn của các NKT tài năng
Hội quán DRD được xây dựng như một sân chơi cho NKT với khiếu âm nhạc tham
gia biểu diễn và giao lưu. Và chúng tôi đã nhận ra rằng một số NKT thật sự có khả
năng âm nhạc và đã cung cấp cho các bạn các buổi đào tạo cần thiết để cải thiện trình
diễn của mình.

6.5.

Diễn giả về nhiều chủ đề khác nhau
Với mong muốn tạo ra một sân chơi chủ động để
tạo ra các thay đổi tích cực, DRD đã tìm kiếm
các cơ hội để mời các chuyên gia trong các lĩnh
vực hoạt động xã hội, tâm lý, giáo dục và phát
triển cộng đồng đến thăm và chia sẽ với các bạn
sinh viên và các khán giả khác quan tâm đến
những chủ đề này.
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Học sinh ngành khoa học xã hội cũng tổ chức các buổi chuyên đề tại hội quán của
chúng tôi và DRD đã giúp các bạn lên kế hoạch và tổ chức những sự kiện này. Hội
quán cũng đã là nơi mà các bậc phụ huynh, các thầy cô giảng dạy bộ môn công tác xã
hội có thể giúp nhau thông qua các nhóm hỗ trợ.
6.6.

Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ
DRD luôn quan tâm liên kết với các tổ chức phi lợi nhuận khác và hợp tác với họ
trong việc tổ chức các buổi hội thảo tại hội quán. Cho đến nay đã có 30 hội thảo,
chuyên đề, và các sự kiện đặc biệt do các NGO khác nhau tổ chức sử dụng cơ sở vật
chất của hội quán.

6.7.

Giúp tạo các nhóm hỗ trợ: hội quán cũng đã cung cấp cơ sở vật chất cho việc thành
lập và nơi chốn các các buổi gặp gỡ của các nhóm khác nhau: phụ huynh trẻ tự kỷ, phụ
huynh của các bạn khuyết tật phát triển, câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật, câu lạc bộ sinh
viên khuyết tật, nhóm thanh niên khuyết tật phát triển, nhóm người gặp vấn đề thần
kinh nghiêm trọng, và các lạc bộ tình nguyện viên trẻ.

6.8.

Là một nơi để người tìm việc khuyết tật đến để nhận giúp đỡ

 Chỉ số thành công
Chỉ số thành công được xác định trong Đề xuất
- Xin thành lập và tổ chức hoạt động của Hội NKT TP.HCM, tổ chức sẽ đóng vai trò quan
trọng trong mạng lưới liên kết ở Miền Nam
- Số lượng DPO đăng ký trở thành tổ chức chính thức
- Thành lập một mạng lưới năng động các PWDO tại miền Nam Việt Nam với liên lạc và
chia sẽ thông tin thường xuyên.
- Số lượng các buổi đào tạo hỗ trợ sự phát triển bền vững của các nhóm địa phương.
- Số lượng lãnh đạo nhóm và NKT được đào tạo.
- Số lượng dự án đệ trình bởi các nhóm và được DRD tài trợ (thông qua các khoản hỗ trợ
nhỏ của Quỹ Ford)
- Hai buổi gặp mặt thường niên của khoảng 150 người tham dự (5 thành viên từ mỗi nhóm
ở miền Nam và 10 thành viên từ mỗi nhóm từ miền Bắc)
- Hai chuyến thực tập cho 80 thành viên các nhóm trong mạng lưới
- Số lượng công việc đạt được
- Số lượng thanh niên khuyết tật phát triển được đào tạo
- Số lượng đêm nhạc được tổ chức và số lượng NKT tài năng đến và tham gia.
- Số lượng các buổi gặp gỡ và các buổi đào tạo nhóm nhỏ
Kết quả thực tế cho đến nay
- Đăng ký hoạt động như một DPO tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức sẽ đóng vai trò
quan trọng trong mạng lưới miền Nam: bởi vì nhu cầu giáo dục và tài chính cá nhân, một
số lãnh đạo tận tâm rời khỏi vai trò dẫn dắt của mình và do đó tạo ra một khoảng trống
lớn trong bộ máy lãnh đạo, mục tiêu này vẫn chưa được hoàn thành.
- 3 DPO (Bảo Lộc, Đôn Dương, và Lâm Đồng) được đăng ký chính thức.
- Một mạng lưới DPO tại miền Nam Việt Nam được thành lập với liên lạc và chia sẽ thông
tin thường xuyên, và một vài lãnh đạo tham gia vào ban chấp hành của Liên hiệp hội
người khuyết tật Việt Nam.
- 47 buổi đào tạo được tổ chức để hỗ trợ sự phát triển bền vững của các nhóm địa phương.
- 1.491 lãnh đạo và NKT được đào tạo.
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9 dự án được các nhóm đề xuất và được DRD tài trợ (thông qua các khoản hỗ trợ nhỏ từ
Quỹ Ford).
Hai buổi gặp mặt thường niên của khoảng 150 người tham dự (5 thành viên từ mỗi nhóm
ở miền Nam và 10 thành viên từ mỗi nhóm từ miền Bắc)
Hai chuyến thực tập cho 80 thành viên các nhóm trong mạng lưới
96 người tìm việc tìm được việc.
10 thanh niên khuyết tật phát triển được đào tạo, 5 trong số đó tìm được việc làm.
10 buổi biểu diễn âm nhạc được tổ chức và 8 NKT với năng khiếu âm nhạc đã đến và
tham dự.
116 buổi gặp mặt và các buổi đào tạo nhóm nhỏ được tổ chức tại hội quán.

 Kết quả
Kết quả mong muốn đạt được
Kết quả 1: Một mạng lưới hoạt động của các tổ chức NKT tại Miền Nam Việt Nam sẽ được
hình thành và hoạt động. Đại diện của từng nhóm sẽ bầu chọn đại diện của họ cho Hội NKT
Việt Nam trong tương lai.
Kết quả 2: Tiếng nói của NKT sẽ được lắng nghe. Điều này thấy được qua số lượng gia tăng
những đại diện NKT tham gia và trình bày ý kiến trong các cuộc họp và các hội thảo được
chính quyền tổ chức, và trên phương tiện truyền thông.
Kết quả 3: Xã hội sẽ thay đổi những quan niệm sai lầm lâu đời cho rằng NKT không có năng
lực, đáng thương hại và cần sự từ thiện, thay vào đó tạo ra một môi trường hỗ trợ và thân
thiện hơn cho NKT. Điều này có thể được minh chứng qua con số ngày càng nhiều NKT học
cao đẳng và đại học, có việc làm, gia nhập các câu lạc bộ hay tổ chức xã hội, v.v…
Kết quả đạt được cho đến nay
Kết quả 1:
Mạng lưới đã xây dựng và phát triển từ tháng tư năm 2009 và giờ đã có 35 thành viên. Các
hoạt động chung giữa mạng lưới và DRD cũng như các buổi đào tạo của DRD đã tăng cường
quan hệ giữ các nhóm và với DRD.
Một số nhóm/ tổ chức như các DPO ở Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Thạnh, Đôn Dương, Đức
Trọng,… đã tuyển nhiều bạn trẻ vào bộ máy quản lý để phát triển thêm về sau này. Bảo Lộc,
Đơn Dương, Lâm Hà, và Lâm Đồng là nơi những DPO đã đăng ký hoạt động chính thức
thành công và nhận được các hỗ trợ tài chính và pháp lý từ chính quyền địa phương.
Mạng lưới cũng đã có một số hợp tác với các DPO ở miền Bắc như DPO Hà Nội, Hà Nam,
IDEA,… trong một vài diễn đàn cấp quốc gia. Từ khi Liên hiệp hội người khuyết tật được
thành lập vào tháng 03 năm 2010, 8 lãnh đạo từ mạng lưới của tổ đã trở thành các thành viên
của VFD.
Kết quả 2:
DRD đã liên tục tăng cường vận động thông qua nhiều kênh hoạt động (như truyền thông đại
chúng, tổ chức các buổi hội thảo và sự kiện, làm việc với các doanh nghiệp, và đóng góp
trong việc xây dựng luật liên quan đến NKT). DRD đã phát triển một trang web về luật lệ và
chính sách liên quan đến NKT, cung cấp tư vấn pháp lý cho NKT với sự tham gia của các
chuyên gia luật từ ba công ty luật nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động vận động của DRD đã đem đến lợi ích cho NKT và giúp nhiều tổ chức, như các
văn phòng chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, nhận thức rõ hơn về NKT và hưởng lợi từ kỹ
năng của họ. Sau đây là một vài ví dụ dựa trên đánh giá bên ngoài (vui lòng xem thêm báo
cáo đánh gia trên trang web của DRD):
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Trong một hội thảo với 25 doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,
và Long An vào tháng 08 năm 2007, DRD đã giải thích cho các thành viên tham dự về lợi ích
mà họ có thể nhận được khi tuyển NKT ở nơi làm việc của họ. Vào cuối buổi hội thảo, 22
NKT đã nhận được việc.
Khi chính sách cấm xe ba bánh trên hệ thống giao thông công cộng được lên dự thảo, NKT
gặp phải khó khăn rất lớn, bởi vì phương tiện di chuyển chính của họ là xe ba bánh cải tiến từ
xe máy. Do đó DRD cùng với tổ chức Hội Thanh niên khuyết tật TP.HCM và Sở Giao thông
công chánh TP.HCM (DPT) tổ chức một buổi đào tạo về luật giao thông và sắp xếp các buổi
thi bằng lái cho 500 NKT. Sau đó DPT đã làm việc với Cục Quản lý phương tiện giao thông
tổ chức một buổi kiểm tra phương tiện ba bánh của NKT và cung cấp bằng lái cho NKT tham
gia vào hệ thống giao thông công cộng.
Buổi hội thảo về phòng chống tội phạm cho người khiếm thính đã làm cho các gia đình,
trường học, luật sự và tòa án, bằng cách nhìn vào một số chính sách nhất định để hiểu về
người khiếm thính nhiều hơn và nghĩ đến các phương án giảm các hành vi phạm luật của
người khiếm thính.
Khi biết đươc rằng DPT đang chuẩn bị trang bị nhiều xe buýt hơn, DRD đã gửi một lá thư
thỉnh cầu với chữ ký của hơn 1.000 người tới DPT để yêu cầu sự quan tâm của Sở đến việc
các chiếc xe buýt này có thiết bị hỗ trợ cho NKT. DPT đã trả lời bằng điện thoại rằng Sở sẽ
xem xét nghiêm túc những gì DRD đề xuất. Phản hồi tích cực này là một tín hiểu tốt. Tuy
nhiên, phản hồ trên có lẽ đã có giá trị hơn nếu được trình bày bằng văn bản chính thức.
Một trong các thành công quan trọng nhất của hoạt động vận động là sự đóng góp vào việc
soạn thảo luật quốc gia liên quan đến NKT. Bài nghiên cứu “Khả năng tiếp cận phương tiện
giao thông công cộng tại TP.HCM” do DRD thực hiện được Hội đồng soạn thảo luật sử dụng
như một tiền đề để thuyết phục Quốc hội thông qua Luật liên quan đến NKT. Vào ngày 17
tháng 06, 2010, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật liên
quan đến NKT (51/2010/QH)1.
Do đó, thông qua nhiều cách thức khác nhau, DRD đã vận động theo hai hướng chính: trước
tiên, đóng góp vào việc xây dựng và cải thiện các chính sách của chính phủ; thứ hai, tác
động lên nhận thức và hành vi xã hội của cả các cá nhân và tổ chức, và của NKT và
người không khuyết tật. Để tạo được vận động hiệu quả, DRD đã lựa chọn làm việc với các
tổ chức khác, do đó DRD luôn cần sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với nhiều tổ chức và cơ
quan chính phủ, những người đồng cảm và quan tâm đến một cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho
NKT.
Kết quả 3:
Trích từ các khảo sát do các đánh giá từ bên ngoài (vui lòng xem thêm Báo cáo Đánh giá
trên trang web của DRD):
Nhiều phóng viên đã ngạc nhiên với phương châm làm việc của DRD tập trung vào quyền của
NKT. Đây là cách tiếp cận đúng đắn gây ấn tượng lên giới báo chí; do đó họ hợp tác với DRD
đã phát đi thông điểm “bình đẳng, bình quyền và cơ hội như nhau cho NKT”. Theo đó, nhiều
sinh viên khuyết tật và gia đình có con khuyết tật đã đến với DRD.
Sau đây là một số đánh giá trên DRD được đưa ra bởi các phóng viên trong các lần phỏng
vấn.
DRD làm việc vì cộng đồng. DRD đã đem đến cho cộng đồng sự hiểu biết về nhu cầu hành
động và phải hành động thế nào. DRD duy trì mục tiêu của mình, biết cách khuyến khích sự
tham gia của NKT, và hợp tác với các tổ chức kinh tế và xã hội khác đồng hành với mình.
1

http://luatvachinhsach.drdvietnam.com/
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Phóng viên Báo Tuổi trẻ
NKT không biết cách đầu hàng số phận. Họ biết tự trọng, và tin tưởng vào xã hội. Họ lạc
quan yêu đời. Thành tựu của họ không hề thua kém những người không khuyết tật. Khuyết tật
là một khó khăn, nhưng họ vẫn hi vọng trong cuộc sống, cũng như cái cách mà họ đã đặt tên
cho Hội quán “Đời rất đẹp”. Quan điểm hành động của họ là luôn năng động và lạc quan, vì
thế tạo ra sự phát triển.
Phóng viên báo Dân Trí
Tôi biết đến DRD vài tháng trước đây khi tôi nhận một lời mời tham gia vào một buổi hội
thảo về trẻ tự kỷ. Đó là một buổi hội thảo gây ấn tượng mạnh. Đó không chỉ đối với tôi mà
còn với nhiều người thiếu kiến thức về chứng tự kỷ. Khi bài báo về chứng tự kỷ được xuất
bản, nhiều đồng nghiệp và độc giá đã gửi phản hồi khen ngợi bài báo vì thông tin hữu ích. Từ
đó, tôi đã bắt đầu quan tâm thường xuyên hơn đến DRD và sự phát triển của nó, bởi vì DRD
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ NKT và trẻ em khuyết tật phát triển. Quan điểm
của tôi là để giúp đỡ NKT thì đó không chỉ là nhiệm vụ của DRD mà còn là trách nhiệm của
toàn xã hội, do đó cộng đồng và xã hội nên đóng góp công sức của mình vào hành động
chung.
Phóng viên báo Lao động xã hội
Đánh giá cho thấy rằng thông qua các buổi đào tạo, các buổi giao lưu, chia sẽ thông tin cả qua
email và gọi điện, một mối thân tình đã được thành lập giữa các nhóm và tổ chức hiệp hội của
NKT. Điều này dẫn đến sự tự tin của các nhóm và hiệp hội, và thậm chí trong tinh thần khởi
xướng giữa các lãnh đạo nhóm. Họ đã chia sẽ thông tin thường xuyên về các khóa đào tạo và
cung cấp thông tin kịp thời về các bộ luật và chính sách liên quan đến NKT.
Một chủ tịch của một DPO lên tiếng “Tôi đã trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Tôi đã can đảm
liên lạc với chính quyền địa phương để yêu cầu có một khán phòng gặp mặt để tổ chức các
buổi đào tạo cho NKT, và nâng cao tiếng nói trong vấn đề tạo một làn đường riêng cho NKT
trên các con đường công cộng. Trong các buổi đào tạo chính sách và luật lệ liên quan đến
NKT, tôi đã mời đại diện của nhiều văn phòng chính phủ khác nhau tham gia, họ do đó hiểu
tổ hơn về các chính sách và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”
Một lãnh đạo khác phát biểu “Nhiều lúc ngay cả khi tôi đã cập nhận thông tin về chính sách
và luật lệ mới của chính phủ liên quan đến NKT, cán bộ của Sở Lao động, thương binh và xã
hội vẫn chưa biết gì. Do đó họ đã yêu cầu tôi giúp họ cập nhật mỗi khi có một sự thay đổi
trong chính sách hỗ trợ cho NKT.”

 Thay đổi trong tổ chức/ môi trường
DRD đã bắt đầu với 4 nhân viên hoạt động trực thuộc Đại học Mở TP.HCM. Vào tháng 07,
2010, DRD chính thức có giấy phép hoạt động như một tổ chức độc lập, và giờ đã có gần 14
nhân viên. Nhiều hoạt động được khởi xướng tập trung vào cung cấp thông tin, tư vấn cho
NKT và trang web hoạt động như một thư viên trực tuyến. Giờ đây, DRD có khả năng tổ chức
nhiều buổi đào tạo, hội thảo, và thậm vài hoạt động đặc biệt gây chú ý. Chúng tôi đã tham dự
vào nhiều hội thảo quốc gia và trong các buổi gặp gỡ quốc tế.
Tại Việt Nam, sự kiện quan trọng nhất chính là việc thông qua và triển khai Luật Quốc gia về
NKT, đồng nghĩa với việc quyền của NKT đã được chính thức công nhận, và điều này sau đó
đã dẫn đến nhiều điều chỉnh trong chính sách và quy định liên quan đến NKT, tạo ra cơ hội
cho DRD và các DPO khác lên tiếng và tham gia. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nhà tài trợ quốc
tế đang rời khỏi Việt Nam trong khi chính phủ và doanh nghiệp thường không thực sự tham
gia vào nỗ lực của chúng tôi, do đó tạo ra một thử thách hết sức lớn với sự phát triển bền vững
của DRD. Tuy vậy, DRD sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục phát triển tổ chức. Chúng tôi hi vọng
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DRD có thể chia sẽ các bài học rút ra, và phương châm hoạt động đến các tổ chức NKT khác
và các tổ chức làm việc trong cùng lĩnh vực để cách tiếp cận này sẽ được nhân rộng ở nhiều
nơi, tạo ra một sức mạnh tập thể trong cung cấp cơ hội cho NKT tham gia bình đẳng vào xã
hội, để phát triển sự tự tin và chứng tỏ chính mình trong sự phát triển chung của đất nước.

 Thách thức trong tổ chức và quản lý
Nhiều năm trôi qua, DRD đã mở rộng các hoạt động của mình đến các lĩnh vực khác như tư
vấn hướng nghiệp, tư vấn, hướng dẫn tuyển dụng, khởi nghiệp cho NKT,… Để đáp ứng nhu
cầu lao động của các dự án mới, số lượng nhân viên đã tăng lên. DRD giờ đối mặt với một
thử thách rất lớn: sự phát triển của đội ngũ DRD không theo kịp sự phát triển nhanh chóng
của các hoạt động. Sự phát triển chưa cân xứng trong kỹ năng và kiến thức chuyên môn đã tạo
áp lực lớn lên giám đốc DRD, điều đó càng nhấn mạnh thêm nhu cầu tái cơ cấu DRD và một
chính sách phát triển tổ chức nhằm duy trì và mở rộng các hoạt động của mình.
Về lâu dài, điều quan trọng là DRD có các kế hoạch:
- Mời các chuyên gia giúp DRD phát triển một chiến lược phát triển tổ chức cho DRD
để DRD có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu hiện tại.
- Tập trung vào chuyên môn, phân cấp việc ra quyết định: DRD cần thuê nhiều vị trí
quản lý để giúp chia sẽ khối lượng cộng việc và trách nhiệm trong vai trò quản lý, đặc
biệt trong hỗ trợ vai trò của giám đốc.
- Có một kế hoạch đào tạo cho các lãnh đạo trẻ. Phát triển kỹ năng chuyên môn cho nhân
viên.
- Xây dựng một kế hoạch chiến lược về tài chính cho tổ chức.

 Sự đa dạng
Mạng lưới bao gồm người có nhiều dạng khuyết tật khác nhau như khuyết tật vận động,
khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật phát triển, vấn đề tâm thần… Hội quán đã trở thành một
nơi giao lưu cho không chỉ NKT, mà còn với sinh viên, người hoạt động xã hội, giáo viên,
phụ huynh của các trẻ em khuyết tật,… Doanh nhân, luật sự và các NGO khác cũng đã đến
giúp đỡ hay hợp tác với DRD trong nỗ lực giúp đỡ NKT. Sự đa dạng này giúp xây dựng tổ
chức, những cũng tạo áp lực lên nguồn nhân lực và chuyên môn cho DRD.
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Xác nhận
Vui lòng đánh chữ cái đầu tiên trong ô vuông bên cạnh bản xác nhận sau nếu chính xác. Nếu bạn
không thể làm thế, vui lòng liên hệ với người quản lý tài trợ trước khi nộp bản báo cáo này.
VTHY

Thông qua việc nộp bản báo cáo này, tại đây tôi xác nhận rằng cá nhân nộp bản
báo cáo này được ủy quyền nộp trên danh nghĩa của tổ chức và rằng tôi tuân thủ
các yêu cầu của thư xin tài trợ và rằng bất cứ quỹ sử dụng theo đúng mục đích của
khoản tài trợ.

Tên và chức vụ của người
chuẩn bị báo cáo:

Võ Thị Hoàng Yến – Giám đốc DRD

Email:

yenvo@drdvietnam.com

Điện thoại:

+848 0838682770

Tên và chức vụ của người chịu
trách nhiệm pháp lý cho khoản
tài trợ:
Email:
Điện thoại:
Ngày 31 tháng 05 năm 2012
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