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Tóm tắt lượng giá
Chương trình Khuyết tật và Phát triển (DRD) được triển khai thực hiện từ
năm 2005 đến nay, nhằm thay đổi nhận thức và tăng năng lực cho người
khuyết tật (NKT), cũng như thay đổi nhận thức xã hội về NKT, từ đó tạo cơ
hội công bằng cho NKT hội nhập xã hội.
Thực hiện mục tiêu trên, DRD đã liên tục tổ chức nhiều hoạt động khác nhau
như tập huấn, hội thảo, tổ chức sự kiện, cung cấp các dịch vụ như thư viện,
diễn đàn, bản tin và trang web… để NKT có thể tiếp cận các hoạt động đó
nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho bản thân, cũng như cập nhật được các
thông tin xã hội, mở rộng cơ hội giao lưu và dần dần họ trở nên tự tin hơn.
Một vài số liệu cụ thể như sau: Sau khi tham gia các hoạt động của DRD, 93%
NKT đã có nhận thức khá và tốt về bản thân. Trước kia có tới 81% NKT hiểu
biết về pháp luật từ mức trung bình trở xuống, trong đó có 39% ở mức rất
kém, thì nay mức hiểu biết về pháp luật của NKT tăng lên, có 71% NKT đạt
mức hiểu biết ở mức khá và tốt về pháp luật chính sách cho NKT. Hoặc trước
đây có đến 80% NKT cảm thấy ít tự tin ở bản thân, thì nay 92% trong số hộ
thấy tự tin và rất tự tin.
Bên cạnh đó, việc hỗ trợ và xây dựng mạng lưới của DRD đã góp phần củng
cố các hội nhóm KT của một số tỉnh thành phía nam, và hình thành thêm một
số câu lạc bộ (CLB) khuyết tật. Để giúp các hội nhóm này mạnh hơn và hoạt
động theo phương pháp phát triển, DRD đã tạo cơ hội cho họ tăng thêm kiến
thức kỹ năng làm việc trong hội nhóm, lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế
hoạch. Những hoạt động này được các hội nhóm đánh giá cao. Các hội nhóm
dần dần đã tạo được uy tín tại địa phương và vận động được sự cộng tác của
chính quyền địa phương.
Không chỉ tăng nhận thức và năng lực cho NKT, DRD đã tổ chức các sự kiện,
hội thảo, biện hộ và hợp tác với các cơ quan truyền thông nhằm tác động đến
nhận thức xã hội và cộng đồng về NKT. Người không khuyết tật, doanh
nghiệp, các tổ chức khác trong xã hội bắt đầu có nhận định đúng hơn về NKT
và khả năng của họ. NKT dần dần có cơ hội tiếp cận và hội nhập trong các
lĩnh vực giáo dục, việc làm và tham gia các sinh hoạt khác tại địa phương của
họ. Quyền của NKT được công nhận với sự ra đời của bộ luật về NKT, và việc
điều chỉnh các chính sách và qui định liên quan đến NKT.
Bằng tích lũy kinh nghiệm làm việc trực tiếp với NKT cũng như tìm tòi học
hỏi thêm về chuyên môn, một số nhân viên DRD đã tham gia vào giảng dạy về
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Công tác xã hội (CTXH) về NKT tại khoa Xã hội học (XHH) và CTXH thuộc
trường Đại học Mở TPHCM, và một số trường đại học khác trên địa bàn
TPHCM và tỉnh lân cận. DRD còn được những tổ chức NGOs khác mới tập
huấn về công tác xã hội với người khuyết tật, Khuyết tật và bình đẳng
(Disability Equality) như Handicap International, ILO, Children of Vietnam…
DRD còn là nơi cho các sinh viên ngành CTXH đến thực tâp, tìm hiểu và
hướng dẫn cho đề tài luận văn của họ, hoặc sinh viên Xã hội học và sinh viên
ngành sư phạm giáo dục đặc biệt có cơ hội đến cộng tác và áp dụng các kiến
thức trường học vào thực tế.
Theo thời gian, các hoạt động của DRD dần dần được mở rộng ra ở các lĩnh
vực khác như tư vấn việc làm, giới thiệu học nghề và giới thiệu việc làm, giúp
phát triển doanh nghiệp là người khuyết tật, mở lớp ngôn ngữ khiếm thính,
Anh văn cho NKT, hội quán…nhân sự ở DRD đã tăng lên nhằm đáp ứng khối
lượng công việc nhiều hơn của các dự án mới. Sự phát triển nhanh của các
hoạt động, nhưng đội ngũ nhân sự không phát triển kịp, trình độ chuyên môn
chưa đều đã tạo nên áp lực trong công việc và đòi hỏi DRD cần có chiến lược
củng cố và phát triển tổ chức, cũng như làm sao có nguồn để tiếp tục các hoạt
động với NKT, nuôi dưỡng và phát triển nhân sự trong tổ chức. Tháng 7/2010
DRD chính thức trở thành một Trung tâm có tư cách pháp nhân độc lập.
Chương trình khuyết tật và phát triển bắt đầu với 4 nhân sự, cho đến nay đã
phát triển thành 18. Các hoạt động ban đầu chỉ là cung cấp nguồn tài liệu sách
vở trong thư viên, tiếp cận hỗ trợ tham vấn cho NKT, đến nay DRD đã có thể
tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo, kể cả những sự kiện lớn, và có tiếng nói
trong các chương trình về NKT tại các hội nghị trong nước và một số hội nghị
quốc tế. DRD đã có những đóng góp đáng kể trong việc bắc chiếc cầu nối cho
NKT với NKT, cho NKT với xã hội và cho xã hội với NKT.
Mong rằng trong tương lai, DRD tiếp tục phát triển và chia sẻ các kinh nghiệm
của mình với các tổ chức NKT cũng như các tổ chức khác có liên quan đến
NKT, để những bài học kinh nghiệm từ DRD, phương thức làm của DRD sẽ
được nhân rộng thêm, và NKT thêm cơ hội hòa nhập xã hội, khẳng định mình,
tự tin và phát triển.
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A. Giới thiệu bối cảnh dự án
1. Bối cảnh
Dự án “Chương trình khuyết tật và phát triển” do tổ chức Chương trình Khuyết tật và Phát
triển (viết tắt theo tiếng Anh là DRD1) thuộc Trung tâm Thực hành Công tác xã hội (TH
CTXH), khoa Xã hội học (XHH) – Đại học Mở TPHCM khởi sự thực hiện từ năm 2005 dưới
sự tài trợ của Ford Foundation.
Tính từ tháng 6/2005 đến nay, chương trình đã trải qua 3 giai đoạn thực hiện dự án
- Giai đoạn 1: Dự án 2,5 năm, từ tháng 6/2005 đến 12/2007.
- Giai đoạn 2: Dự án tiếp tục từ 1/2008-12/2009.
- Giai đoạn 3: Dự án tiếp tục từ 1/2010 đến 12/2010.
Tính đến nay, dự án đã được triển khai hơn 5 năm, văn phòng dự án đặt tại TPHCM, địa bàn
hoạt động ban đầu tại tại TPHCM, sau đó dự án đã triển khai ra khắp các tỉnh thành và xây
dựng mạng lưới hoạt động hợp tác với các tổ chức người khuyết tật (NKT), và các tổ chức xã
hội, nhà nước trong cả nước, đặt biệt là các tỉnh thành phía nam. Dự án cũng xây dựng được
mối quan hệ hợp tác với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển xã hội trong nước và
quốc tế.
Các hoạt động của dự án tập trung vào việc:
-

Tăng cường nâng cao nhận thức cho NKT và xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau
như: Thành lập thư viện; Xây dựng và phát triển trang Web; Diễn đàn; Bản tin; Tham
vấn đồng cảnh; Tổ chức hội thảo, tập huấn; Thực hiện một số nghiên cứu liên quan
đến người khuyết tật và thành lập các nhóm hỗ trợ; Phát hành một số tài liệu hữu ích
cho NKT.

-

Liên kết và xây dựng mạng lưới các hội nhóm NKT, làm chiếc cầu nối để qua đó
chuyển tải thông tin, tăng năng lực cho các hội nhóm NKT không chỉ tại TPHCM mà
cả các tỉnh lận cận phía Nam.

-

Liên kết với các mạng lưới truyền thông để qua đó tác động đến xã hội vể NKT; Biện
hộ thúc đẩy quyền cho NKT và cơ hội công bằng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội.

-

Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước và các tổ
chức khác nhằm góp phần vào việc nâng cao nhận thức cho NKT, tăng năng lực cho
chính DRD, và dần dần tiến đến cơ hội công bằng cho NKT.

2. Mục tiêu dự án
Giai đoạn 1:
Tăng cường nhận thức cho NKT, gia đình, cộng đồng, các nhà hoạch định chính sách xã
hội về sự bình đẳng cho NKT thông qua các hoạt động:
- Nâng cao năng lực cho NKT thông qua các khóa tập huấn.
- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề.
- Xây dựng trang web chuyên về khuyết tật, phát triển diễn đàn.
- Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho NKT (sinh viên, học sinh, phụ huynh).
- Xây dựng mạng lưới hỗ trợ việc dạy nghề và cơ hội tìm việc làm cho NKT.
1
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-

Xây dựng và củng cố mạng lưới với các doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội cho việc
học nghề và việc làm cho NKT đã qua đào tạo.

Thực hiện được các mục tiêu trên, DRD hy vọng góp phần vào việc tạo cơ hội bình đẳng
cho NKT tham gia và đóng góp vào sự phát triển đất nước.
Giai đọan 2
Tiếp tục phát triển và củng cố các mục tiêu của giai đoạn 1
- Tiếp tục các hoạt động tăng cường nhận thức về sự bình đẳng cho chính NKT và
xã hội.
- Tiếp tục các hoạt động nâng cao năng lực cho NKT và các tổ chức của NKT.
- Thí điểm chương trình học bổng Người Bạn Đồng hành.
- Thí điểm các hoạt động hỗ trợ việc làm.
và phát triển thêm mục tiêu:
- Xây dựng và phát triển khóa đào tạo Công tác Xã hội với NKT tại trường ĐH Mở
Giai đoạn 3:
- Tiếp tục củng cố và phát triển các mục tiêu của giai đoạn 2
Và thêm các hoạt động sau:
- Giúp hình thành các câu lạc bộ NKT.
- Phát triển mạng lưới các hội nhóm NKT
- Vận động và biện hộ cho những thay đổi nhận thức về NKT và các vấn đề liên
quan đến khuyết tật.
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B. Mục tiêu lượng giá
1. Mục tiêu tổng quát
Gồm 3 lĩnh vực chính
1.1 Lượng giá chương trình khuyết tật và phát triển do Ford Foundation hỗ trợ, chương
trình đã và đang được thực hiện từ 2005-2010. Trong đó, lượng giá này tập trung vào các
phần sau
 Lượng giá hiệu quả của dự án trong việc tạo và tăng cường nhận thức cho người
khuyết tật và xã hội, cũng như cơ hội cho sự công bằng tham gia vào các hoạt động xã
hội của NKT.
 Lượng giá tác động của dự án trong việc thay đổi nhận thức và nâng cao năng lực cho
NKT và các hội nhóm khuyết tật
 Lượng giá vai trò của DRD trong việc tạo nên những những thay đổi về nhận thức,
giá trị XH đối với NKT
1.2 Lượng giá sự phát triển của DRD về mặt tổ chức, vận hành các hoạt động, chất lượng
và hiệu quả của cơ cấu quản lý tổ chức của DRD.
1.3 Rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình: những điểm
mạnh và những hạn chế, để từ đó DRD có những định hướng nhằm hoàn chỉnh tổ chứcphát triển DRR và thực hiện các sứ mệnh của mình.
2. Mục tiêu cụ thể
Từ 3 mục tiêu tổng quát trên, để hiểu rõ và cụ thể các hoạt động, dịch vụ của DRD cũng
như hiệu quả của các hoạt động, dịch vụ trên trong việc nâng cao nhận thức, năng lực cho
NKT, các hội nhóm KT và nhận thức xã hội đối với NKT, mục tiêu tổng quát 1.1 được
đánh giá cụ thể theo 6 mặt sau:
2.1 Xác định kết quả đạt được và tác động của các hoạt động dịch vụ ( thư viện, tập
huấn, tham vấn, web, diễn đàn, bản tin, học bổng …) và sự thay đổi nhận thức
của chính NKT qua thụ hưởng, tiếp cận các hoạt động của DRD.
2.2 Lượng giá hiệu quả của việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ NKT và nâng cao năng
lực cho các hội nhóm NKT.
2.3 Lượng giá kết quả của việc truyền thông và sự thay đổi nhận thức của gia đình,
cộng đồng và các tổ chức, xã hội về NKT qua việc tiếp cận các hoạt động của
DRD.
Xác định hiệu quả của các hoạt động liên quan đến việc vận động chính sách về
NKT và hiệu quả của các hoạt động này.
2.4 Đánh giá mối quan hệ hợp tác và mạng lưới hoạt động của DRD với các tổ chức
liên quan: phi chính phủ (NGOs), nhà nước, tổ chức của NKT và không KT,
trong nước và quốc tế.
2.5 Đánh giá việc xây dựng và phát triển khóa đào tạo Công tác Xã hội với NKT tại
Trường Đại học Mở TPHCM.
Đối với mục tiêu 1.2 Lượng giá về sự phát triển của DRD, lượng giá này sẽ đánh giá các
phần cụ thể sau:
2.6 Đánh giá sự phát triển tổ chức của DRD trong đó bao gồm các mặt như:
 Cơ cấu điều hành các hoạt động của DRD;
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 Xây dựng và phát triển nhân lực;
 Phương thức trao đổi thông tin;
 Quản lý, giám sát và đánh giá công việc.
Từ các mục tiêu đã được phân tích và đánh giá trên, mục tiêu 1.3 sẽ tập trung vào các
phần cụ thể sau
2.7 Xác định những thành công, điểm mạnh và hạn chế của việc thực hiện chương
trình án; và rút ra những bài học kinh nghiệm cho DRD.
2.8 Kết luận và những khuyến nghị.
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C. Phương pháp
1. Phương pháp và công cụ
Phương pháp được sử dụng chủ yếu là phương pháp định tính kết hợp với phương pháp
định lượng. Việc thu thập thông tin được tiến hành kết hợp giữa định lượng và định tính
được thiết kế với nhiều công cụ khác nhau nhằm kiểm tra chéo các nguồn thông tin, tính
xác thực và giá trị của thông tin, cụ thể: phiếu cá nhân, phỏng vấn sâu, phỏng vấn cá nhân
thảo luận nhóm và quan sát, kết hợp với tham khảo các thông tin sẵn có.
 Tham khảo tài liệu, báo cáo hoạt động thực hiện dự án (cung cấp bởi DRD), một số
bài viết về DRD của các báo, bài viết trên trang Web của DRD.
 Quan sát các hoạt động tại DRD: tập huấn, sinh hoạt của các nhóm, cá nhân khuyết tật
đến DRD, hội quán và một số sinh hoạt của hội quán.
 Quan sát môi trường làm việc tại DRD và sự đón tiếp những người khuyết tật đến
DRD.
 Trò chuyện với người khuyết tật đến DRD.
Bằng phương pháp định lượng, phiếu câu hỏi được gửi đến những người khuyết tật đã
từng tham gia hoặc sử dụng các dịch vụ, hoạt động của DRD, và thành viên của các hội
nhóm, câu lạc bộ KT có sử dụng các dịch vụ do DRD cung cấp.
Thông tin định lượng kết hợp định tính thông qua các buổi họp nhóm với người khuyết
tật, phỏng vấn sâu người khuyết tật, các tổ chức liên quan.
Các công cụ được sử dụng trong lượng giá
 Phiếu câu hỏi gửi đến NKT.
 Tiếp xúc, trao đổi/ phỏng vấn một số phụ huynh, NKT, và các tổ chức liên
quan.
 Bảng câu hỏi dành cho những người từng tham gia tập huấn hoặc từng tiếp cận
các dịch vụ/ hoạt động cung cấp bởi DRD
 Bảng câu hỏi bán cấu trúc với các tổ chức mạng lưới như hội nhóm, câu lạc
bộ, sinh viên.
 Các bảng hướng dẫn câu hỏi bán cấu trúc với các tổ chức mạng lưới truyền
thông, báo chí.
 Các bảng hướng dẫn câu hỏi bán cấu trúc với các tổ chức hợp tác với DRD.
 Các bảng hướng dẫn bán cấu trúc đối với tình nguyện viên quốc tế và Việt
nam.
 Phỏng vấn sâu người khuyết tật, lãnh đạo hội nhóm khuyết tật.
 Bảng câu hỏi bán cấu trúc đối lãnh đạo và nhân viên DRD.
 Bảng hướng dẫn phỏng vấn đại diện khoa Xã hội học và Công tác xã hội thuộc
Đại học Mở TPHCM, đơn vị trực tiếp quản lý của DRD.
 Hướng dẫn thảo luận nhóm những người khuyết tật từng tiếp cận dịch vụ của
DRD, các nhóm tập huấn, việc làm, học bổng, sinh hoạt…. Trong nhóm thảo
luận, đặc biệt với nhóm khiếm thính, sự tham gia của các thành viên rất quan
trọng, vì thế nhiều hình thức trao đổi đã được sử dụng: ngôn ngữ dấu, hình vẽ,
mối quan hệ, hình ảnh diễn đạt cá nhân, quan sát và tham quan.
2. Một số tổ chức, hội nhóm, và cá nhân tham gia cung cấp thông tin
 Tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phát triển xã hội: LIN.
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 Cơ quan truyền thông báo chí: báo Tuổi trẻ, Việt Nam News, Dân Trí và Người
Lao động.
 Hội nhóm khuyết tật tại TPHCM, TP. Bảo Lộc, TP. Vũng Tàu, huyện Đức Trọng,
tỉnh Đồng Tháp, TP.Cần Thơ.
 Sinh viên khuyết tật hoặc không khuyết tật tại các trường Đại học Đồng Tháp,
XHNV TPHCM, Công nghệ thông tin, ĐH Luật.
 Người khuyết tật tại TPHCM.
 Phụ huynh trẻ em khuyết tật.
 Nhân viên công tác tại DRD.
 Tình nguyện viên quốc tế và TNV Việt Nam tham gia chương trình của DRD.
 Đơn vị quản lý hành chính chương trình DRD: Khoa XHH và CTXH, Đại học Mở
3. Số mẫu và thời gian thực hiện cụ thể
Số mẫu
a. Phiếu gửi NKT sử dụng hoặc tham gia các dịch vụ
của DRD
b. Phỏng vấn phóng viên
c. Phỏng vấn diện các tổ chức
d. Phỏng vấn tình nguyện viên
e. Phỏng vấn sâu NKT
f. Phụ huynh của trẻ
g. Trẻ khuyết tật
h. Phỏng vấn nhân viên DRD
i. Thảo luận 6 nhóm khuyết tật
- Nhóm Khiếm thính
- Nhóm sinh viên khuyết tật nhận học bổng
- Nhóm sinh viên khuyết tật tham gia tập huấn
- Nhóm khuyết tật xin việc làm
- Nhóm Khiếm thính làm việc tại hội quán
- Quan sát, hỏi chuyện nhóm chậm phát triển trí tuệ

4.

Số người
60
4
11
6
5
4
1
13
4
5
10
6
4
5
138

Thời gian
28/8-20/9/2010
7-8/9/2010
6-22/9/2010
7-14/9/2010
8-11/9/2010
7-9/9/2010
9/9/2010
15-19/2010
9-17/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
10/9/2010
10/9/2010
17/9/2010
7-17/9/2010

Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thu thập thông tin

4.1 Thuận lợi
DRD tạo điều kiện để tư vấn lượng giá có thể gặp gỡ các tổ chức, cá nhân và
nhóm khi thu thập thông tin.
DRD cung cấp tài liệu theo yêu cầu và tổ chức địa điểm cho những buổi thảo luận
nhóm hoặc phỏng vấn một số cá nhân, nhất là những NKT có khó khăn trong đi
lại.
4.2 Khó khăn
Trong quá trình thu thập thông tin, thời gian cho một số cuộc thảo luận nhóm với
NKT, phỏng vấn cá nhân NKT hoặc các phóng viên, lãnh đạo đơn vị đã được điều
chỉnh vài lần và linh động, do đó thời gian thu thập thông tin dài hơn so với dự
kiến. Việc điều chỉnh thời gian là do thời gian làm việc của NKT có khác nhau,
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nên họ khó có thể đến cùng lúc và đến đông đủ như đã mời, hoặc do tình trạng sức
khỏe của NKT, hoặc một số cá nhân cung cấp thông tin đã có những thay đổi đột
xuất về giờ hẹn.
Khi làm việc với nhóm khiếm thính, tư vấn viên cần sự giúp đỡ hỗ trợ của người
biết ngôn ngữ ký hiệu.
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D. Kết quả lượng giá
1. Hiệu quả trong việc tạo và tăng cường nhận thức cho chính người khuyết tật
Tại Việt Nam, suốt một quá trình dài, người khuyết tật thường được xem là nhóm người
chỉ nhận ban phát hoặc sự hỗ trợ của người khác và của xã hội. Một mặt đưa đến thái độ
tự ti, mặc cảm nơi chính bản thân NKT và thái độ trông chờ vào sự giúp đỡ của người
khác của họ. Mặt khác, xã hội thường nhìn NKT bằng cặp mắt ban ơn và có sự phân biệt
đối xử, không thấy hoặc ít thấy được khả năng của NKT.
Thay đổi nhận thức là một trong những yếu tố rất quan trọng để giúp NKT tự tin hơn vào
chính mình, khám phá khả năng của mình, từ đó họ có thể mạnh dạn tham gia vào các
hoạt động xã hội một cách bình bằng và đúng với khả năng giá trị của họ.
Hoạt động tăng năng lực, nâng cao nhận thức cho NKT về chính bản thân họ, các kỹ năng
và kiến thức cần thiết trong cuộc sống được DRD thực hiện khá thường xuyên thông qua
các lớp tập huấn, tổ chức hội thảo, cung ứng các dịch vụ khác, hoặc tổ chức những sự
kiện đặc biệt. Phần tiếp theo là kết quả lượng giá của các hoạt động này, được chia thành
3 mảng chính: tập huấn, hội thảo và các dịch vụ.
1.1 Tập huấn
Từ kinh nghiệm của chính mình là NKT, giám đốc và hầu hết nhân viên DRD hiểu được
tâm lý NKT, DRD đã tổ chức nhiều khóa tập huấn với các chủ đề khác nhau, trước tiên là
khơi dậy tiềm năng, giúp NKT nhận định đúng gía trị bản thân sau đó tiếp tục học hỏi
thêm về các kiến thức kỹ năng cần thiết khác.
Các khóa tập huấn bao gồm một số các chủ đề như:
 Nhận thức về NKT;
 Kỹ năng làm việc theo nhóm;
 Tầm quan trọng của sự tham gia trong tổ chức;
 Lập kế hoạch và sự bền vững;
 Kỹ năng truyền thông và nói trước công chúng;
 Kỹ năng lãnh đạo…
Việc đánh giá chất lượng được thực hiện theo các tiêu chí sau: Phương pháp chủ động;
Nội dung tập huấn (TH) dễ hiểu và tính thiết thực; Tài liệu TH rõ ràng và đầy đủ; Công
tác tổ chức lớp;
Về hiệu quả tập huấn có các tiêu chí: Tính hữu ích của khoá TH; và mức độ áp dụng vào
thực tế.
Theo NKT tự đánh giá, trong các tiêu chí nêu trên, có 3/60 phiếu không trả lời về tính
hữu ích của khóa tập huấn, còn các tiêu chí khác có 2/60 phiếu không trả lời.
Như vậy, nhìn tổng thể có 58 NKT đã tham gia đánh giá về chất lượng của các khóa tập
huấn, cụ thể xem bảng 1; 2 phiếu không trả lời thuộc NKT ở cùng một tổ chức, nhưng họ
không cho biết lý do vì sao không trả lời.
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Bảng 1: Chất lượng và hiệu quả tập huấn
Các tiêu chí đánh giá tập
huấn

Sử dụng p. pháp chủ động
Nội dung dễ hiểu
Nội dung thiết thực

Tài liệu rõ ràng và đầy đủ

Việc tổ chức lớp

Tính hữu ích của khoá TH
Mức độ áp dụng vào thực tế

Không trả lời
Số phiếu
không cung
cấp tin
2
2
2

2

2

Chất lượng và hiệu quả tập huấn

Tỉ lệ%

Không
có

Rất ít

Ít

Nhiều

Rất
nhiều

3%
3%

2%
2%

3%
2%

7%
8%

55%
72%

30%
13%

3%

2%

3%

7%

55%

30%

Thiếu,

Tạm
được

Rõ, đủ

3%

Không
rõ, rất
thiếu
2%

0%

17%

53%

Rất rõ
và đầy
đủ
25%

Rất
kém

Kém

Trung
bình

Tốt

Rất tốt

0%

0%

23%

58%

15%

Rất ít

Ít

Trung
bình

Nhiều

Rất
nhiều

3%

3

5%

0%

2%

15%

48%

30%

2

3%

2%

3%

33%

50%

8%

Đánh giá về việc sử dụng phương pháp chủ động, nội dung tập huấn dễ hiểu và thiết
thực, trong đó có 1 (2%) NKT không trả lời tiêu chí, nhóm NKT đánh giá 3 tiêu chí
này ở mức độ rất ít có 2 NKT (3%), hoặc ít có 5 NKT (8%) chủ yếu là NKT có trình
độ đại học, cao đẳng hoặc thấp nhất là từ cấp 2 trở lên. Những NKT này mong đợi
một khóa tập huấn sử dụng phương pháp chủ động đa đạng hơn, và nội dung gắn kết
với cuộc sống của họ hơn. Nhìn tổng thể, phần đông người tham gia tập huấn cho
biết các khóa tập huấn được thực hiện theo phương pháp chủ động với các hoạt động
như thảo luận nhóm, sắm vai… khuyến khích sự tham gia của học viên, đã tạo bầu khí
sinh động cho lớp học, tiêu chí này đạt 85% từ nhiều đến rất nhiều. Tương tự, tiêu chí
nội dung tập huấn dễ hiểu và thiết thực đạt 85%.
Về tài liệu tập huấn, có 78% đánh giá là tài liệu rõ và đầy đủ. Trong khi đó có 2% nói
tài liệu thiếu, do NKT đánh giá dựa trên mức độ mong đợi một tài liệu tập huấn được
thiết kế tương xứng với trình độ đại học của mình, trong khi đó các lớp tập huấn được
thiết kế cho chung mọi NKT tham dự lớp.
Về công tác tổ chức lớp, có 73% đánh giá DRD đã tổ chức tốt, NKT hài lòng với sự
quan tâm của DRD đối với họ. Những NKT từ các tỉnh khác đến TPHCM dự tập huấn
đều được DRD tổ chức sắp xếp chỗ nghỉ ngơi chu đáo, gần nơi tập huấn. Tuy nhiên,
một vài NKT tại TPHCM cho biết, buổi trưa khi ở lại nơi tập huấn, họ không có chỗ
nghỉ hoặc ghế ngồi chưa phù hợp với NKT nặng, nên họ cảm thấy mệt khi theo học,
đây là một điều cần lưu ý nhằm hoàn thiện hơn công tác tổ chức lớp. NKT cũng đề
nghị để họ có thể tham dự nhiều khóa TH, DRD cần lưu ý tránh tổ chức nhiều khóa
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liền nhau trong vòng 2-3 tháng, thường là vào dịp từ tháng 7 đến tháng 10, vì họ khó
sắp xếp công việc để có thể đi dự TH liên tục
Tiêu chí về mức độ áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế công việc và cuộc sống
của NKT đạt từ nhiều đến rất nhiều chiếm 58%. Các khóa học mà họ áp dụng nhiều
nhất là Kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp. Tiếp theo là các khóa về Nâng cao năng
lực cho hội, nhóm; Nhận thức và tăng năng lực cho NKT; Kỹ năng giao tiếp, Kỹ
năng lãnh đạo; Tổ chức sự kiện và khởi sự doanh nghiệp. Các khóa học rất ít áp dụng
như Quản lý dự án, Phương pháp xác định nguồn lực sẵn có và cách vận động các
nguồn lực (ABCD), và một số kiến thức gần như không áp dụng là; Kỹ năng đối
ngoại và gây quĩ, và Kỹ năng viết lý lịch xin việc.
Từ những kết quả trên cho thấy, những kiến thức kỹ năng nào gắn liền với các sinh
hoạt của NKT hoặc sinh hoạt trong hội nhóm của họ được áp dụng nhiều, chẳng hạn
như điều hành cuộc họp, giao tiếp. Các khóa học đứng ở góc độ quản lý hay điều phối
thì ít được áp dụng, như Quản lý dự án hoặc ABCD, do NKT đi học là những thành
viên tiềm năng của nhóm, không nằm trong ban quản lý, nên họ không vận dụng các
kiến thức quản lý hoặc kỹ năng đối ngoại; các kiến thức về viết lý lịch xin việc cũng
chưa được ứng dụng vì với NKT ở tỉnh, đa phần họ đã có công việc làm hoặc thu
nhập từ buôn bán nhỏ, một số NKT đang là sinh viên nên chưa sử dụng đến kỹ năng
này; kỹ năng gây quĩ được tập huấn trong chương trình dành cho phụ nữ khuyết tật
cũng chưa được NKT sử dụng. Trên thực tế cho thấy ở Việt nam, các hình thức gây
quĩ của các tổ chức NKT hiện nay nói riêng, tổ chức xã hội ở VN nói chung còn khá
hạn chế, chưa phong phú và chỉ được làm vào một vài dịp kỷ niệm, như: đi bộ gây quĩ
vào ngày NKT Việt nam, hoặc một vài buổi ca nhạc từ thiện, chứ chưa phát triển
được thành một chiến lược và có nhóm chuyên về hoạt động chính của tổ chức.2.
1.2 Các dịch vụ khác của DRD cung ứng cho NKT
Để tạo cơ hội cho NKT tiếp cận thông tin và nâng cao nhận thức cho bản thân, cũng
như có cơ hội diễn đạt suy nghĩ cảm xúc của mình, bên cạnh việc tổ chức các khóa tập
huấn, hội thảo, sự kiện… DRD còn cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho NKT theo nhiều
hình thức khác nhau như: lập thư viện, xây dựng trang web, mở diễn đàn, thực hiện
một vài nghiên cứu, tư vấn cho NKT…. NKT có thể tiếp cận các dịch vụ này một
cách miễn phí (xem bảng 2).

2

Hiện nay, tại TP.HCM có một tổ chức xã hội – Saigon Children Charity- thường xuyên tổ chức các
cuộc vận động gây quĩ với những hình thức khác nhau như mời các ban nhạc chuyên nghiệp quốc tế
biểu diễn và bán vé, đua xe đạp đi bộ gây quĩ, mời đăng ký làm thành viên trên mạng…đối với cả
người Việt nam và người nước ngoài đang công tác tại VN.
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Bảng 2: Bảng sử dụng các dịch vụ DRD cung cấp
Sử dụng dịch vụ
Các dịch vụ

Thư viện
Web
Diễn đàn
Đọc bản tin
Kết quả NC
Tham vấn
Tư vấn xin việc

Có
10%
38%
17%
30%
27%
8%
12%

Không
90%
62%
83%
70%
73%
92%
88%

Qua DRD giới thiệu việc làm

3%

97%

Đánh giá chất lượng các dịch vụ
Không
cung cấp
Trung
thông tin
Bình
Tốt
Rất tốt
16.7%
50.0% 33.3%
13.0%
17.4% 56.5% 13.0%
20.0%
30.0% 50.0%
16.7%
16.7% 61.1%
5.6%
62.5% 37.5%
100.0%
14.3%
14.3% 42.9% 28.6%
50.0%

50.0%

NKT tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mình, có thể tiếp cận với các dịch vụ của
DRD hay chỉ sử dụng một vài dịch vụ. Phần đông những NKT tiếp cận dịch vụ của
DRD là NKT hiện đang sinh hoạt tại TPHCM. Trong những năm gần đây, khi DRD
mở rộng mạng lưới NKT ra các tỉnh thành, những NKT này chưa có tiếp cận các dịch
vụ nêu trên của DRD, do các điều kiện giới hạn như không trực tiếp đến DRD được,
không có internet hoặc ít tiếp cận internet…
Theo kết quả từ phiếu thu được, NKT đến đọc tài liệu ở thư viện DRD có trình độ từ
cấp 3 trở lên, trong đó sử dụng đông nhất là sinh viên của các trường đại học. Tỉ lệ
NKT tiếp cận các dịch vụ cao nhất là là truy cập website của DRD, chiếm 38%, phần
đông NKT vào trang web có trình độ trung cấp và đại học. Trang web của DRD
được nâng cấp qua quá trình thực hiện dự án và đã có thêm các phần mới như:
Chương trình học bổng; Các vấn đề liên quan đến việc làm3 ; Việc làm liên kết với
thông tin về tuyển dụng của các doanh nghiệp4. Đến năm 2010, DRD đã xây dựng
thêm cho trang web một phần rất quan trọng, đó là trang web các điều luật về NKT
cũng như tư vấn pháp luật cho NKT.
Phát sinh từ nhu cầu tìm việc làm của NKT, DRD bắt đầu triển khai hoạt động giới
thiệu việc làm từ cuối năm 2005. Hoạt động giới thiệu việc làm qua DRD ít được
NKT sử dụng nhất, chiếm tỉ lệ 3%, chủ yếu cho NKT tại TPHCM. Chi tiết về tư vấn
việc làm và giới thiệu việc làm cho NKT sẽ được trình bày ở 1.3.
Xét về chất lượng các dịch vụ trên, chất lượng tham vấn cho NKT ở DRD và việc sử
dụng kết quả nghiên cứu của DRD được đánh giá, chiếm tỉ lệ từ tốt đến rất tốt
(100%); (xem biểu đồ 1).

3
4

Báo cáo năm 2008.
Báo cáo năm 2009.
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Biểu đồ 1: Chất lượng các dịch vụ

Chất lượng các dịch vụ
120.0%
100.0%
100.0%
62.5%
80.0%
61.1%
56.5%
50.0%
50.0%
42.9%
60.0% 50.0%
37.5%
33.3%
30.0%
28.6%
40.0%
16.7%
17.4% 13.0%
14.3%
5.6%
20.0%
0.0%

Thư
viện

Web

Diễn
đàn

Đọc Kết quả Tham Tư vấn Giới
bản tin NC
vấn xin việc thiệu
việc
làm
Trung bình Tốt Rất tốt

Ngoài ra, thông tin từ nhóm, cá nhân và quan sát trong quá trình thu thập tin cho thấy,
hiện nay DRD có khá nhiều tài liệu liên quan đến NKT so với các cơ sở xã hội khác
cũng làm việc với NKT, gồm tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh; song nhìn tổng thể,
lượng sách vẫn chưa nhiều. Do đó việc tăng thêm các đầu sách tiếng Việt, nhất là các
sách liên quan đến NKT và các sách chuyên ngành về vấn đề xã hội là cần thiết để thư
viên có thể thu hút thêm độc giả - cả NKT và người không KT, và thư viện sẽ đóng
góp hiệu quả hơn cho những cá nhân hoặc tổ chức quan tâm đến lĩnh vực này. Trên
thực tế, tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, tài liệu về CTXH nói chung
chưa nhiều, riêng mảng chuyên biệt về NKT và các phương pháp làm việc với NKT
lại càng ít hơn. Thêm vào đó, nguồn tài liệu tiếng Việt cũng rất ít, các sách có được
phần nhiều là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hoặc bằng tiếng nước
ngoài, đa phần do những người đi du học học đem về. Vì vậy, nếu DRD phát triển và
mở rộng hơn các đầu sách chuyên môn về khuyết tật học và CTXH với NKT, chắc
chắn sẽ đóng góp một nguồn vốn kiến thức có giá trị nhiều cho xã hội.
1.3 Tư vấn và cơ hội việc làm cho NKT
Đẩy mạnh hoạt động tư vấn và cơ hội việc làm góp phần thực hiện quyền có việc làm
của NKT. Việc làm là một mảng khá khó khăn trong cuộc sống của người khuyết tật.
Trong cuộc sống hôm nay, kiếm việc của một người không khuyết tật đã là khó, thì
NKT còn gặp khó hơn nhiều bởi cái nhìn kỳ thị, thiếu hiểu biết cho rằng NKT khó có
thể làm việc đạt năng suất và hiệu quả như người không khuyết tật.
Trước khó khăn trên và nhu cầu việc làm của NKT, từ tháng 12.2005, DRD bắt đầu
các hoạt động tư vấn việc làm cho NKT. Đến năm 2007, DRD chính thức triển khai
dự án hỗ trợ giới thiệu và việc làm cho NKT. Các hoạt động hỗ trợ NKT tìm việc làm
được thiết kế chặt chẽ trong mối quan hệ với NKT, đơn vị dạy nghề, mạng lưới doanh
nghiệp tư vấn và tuyển dụng, cũng như các kênh tiếp cận thông tin cho NKT như:
- Xây dựng nhóm cố vấn về việc làm bao gồm NKT, doanh nghiệp, tổ chức
NGO để giúp định hướng việc làm cho NKT và tăng cơ hội thực tập cho sinh
viên KT, việc làm cho NKT.
- Đón tiếp và tư vấn cho NKT đang đi tìm việc.
- Tiếp cận với một số trường đại học tại TPHCM và có những buổi nói chuyện,
tập huấn liên quan đến việc làm cho sinh viên KT và các sinh viên khác, như
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-

-

-

là một bước trang bị hành trang cho NKT để họ đối diện thực tế của thị trường
việc làm
Nói chuyện chuyên đề khuyến khích NKT phải thể hiện bản thân mình, khả
năng của mình, chứ không chỉ thụ động chờ đợi sự lưu tâm của doanh nghiệp.
Tổ chức các khóa tập huấn liên quan đến việc làm như: Kỹ năng trả lời khi đi
phỏng vấn xin việc, Tư vấn xin việc; giao tiếp.
Tổ chức những hội thảo đặt vấn đề với các doanh nghiệp về việc làm cho NKT
và với chính bản thân NKT khi họ đi tìm việc.
Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp tuyển dụng NKT.
Liên kết với các trường dạy nghề như Trường dạy nghề 215 Võ Thị Sáu thuộc
Sở Lao động thương bình xã hội; hoặc trường dạy nghề Hóc Môn thuộc Trung
tâm Bảo trợ trẻ em; Trung tâm hướng nghiệp Tương lai (học nghiệp vụ nhà
hàng)…
Đa dạng kênh giới thiệu và tìm việc làm cho NKT: DRD thông qua các cơ
quan báo đài đưa thông tin giới thiệu việc làm đến NKT. Đồng thời DRD liên
lạc và gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp đặt vấn đề việc làm cho NKT. NKT
cũng có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc qua điện thoại với DRD. DRD xây dựng
trang web việc làm trên website của DRD để NKT có thể truy cập web việc
làm của DRD. Phần web việc làm được thiết kế đơn giản cho NKT dễ sử
dụng. Tuy nhiên, trang web việc làm đang trong giai đoạn hoàn thiện nên chưa
được cập nhật thường xuyên, và chưa liên kết được với các nhà tuyển dụng
hoặc để NKT giới thiệu về mình. Với nhiều cách thức khác nhau DRD cố
gắng tạo nhiều cơ hội được tư vấn, cung cấp thông tin và cơ hội việc làm cho
NKT.
Sau khi NKT có được việc làm, DRD tiếp tục giữ liên lạc với NKT trong vòng
1 năm để biết về tình hình làm việc của họ hoặc có những hỗ trợ nếu cần.

Trong tư vấn và việc làm cho NKT, phương châm tư vấn của DRD là “giới thiệu một
NKT đến làm tại một cơ sở hay doanh nghiệp nào, để rồi tiếp tục giới thiệu được
NKT tiếp theo”.
Với các hoạt động hỗ trợ và phương châm trên, NKT được đánh giá trình độ chuyên
môn và hướng dẫn các thủ tục khi đi phỏng vấn, sau đó sẽ được nhân viên phụ trách
của DRD liên hệ với doanh nghiệp cần tuyển dụng. Cách làm này đảm bảo cho NKT
tìm được việc làm phù hợp, doanh nghiệp tuyển dụng hài lòng về khả năng của người
được tuyển và tạo được uy tín cho DRD trong giới thiệu việc làm cho NKT.
Thực tế từ việc đào tạo và thị trường tuyển dụng lao động hiện nay cho thấy, NKT
dạng lao động phổ thông và NKT có trình độ đại học dễ tìm được việc làm hơn NKT
được đào tạo và có tay nghề ở bậc sơ hoặc trung cấp. Thách thức đặt ra ở đây là để
cho NKT dễ dàng hơn khi kiếm việc làm, thì các cơ sở dạy nghề cho NKT phải đảm
bảo được chất lượng đào tạo; bản thân NKT cần có nghị lực, quyết tâm và tự tin; gia
đình NKT cần có sự ủng hộ, động viên và tin vào khả năng của NKT.
Trong hướng tiếp cận doanh nghiệp, DRD chọn phương thức Quyền của NKT và Lợi
ích của doanh nghiệp nhằm làm cho các doanh nghiệp nhận thức những lợi ích xã
hội mà họ sẽ có khi tiếp nhận NKT có khả năng vào làm việc tại doanh nghiệp, cụ thể:
-

DRD cùng với Tổ chức Lao động Quốc tế và Phòng Thương Mại và Công
Nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức buổi nói chuyện với các doanh nghiệp các
vấn đề về NKT tại nơi làm việc, chính sách và luật đối với NKT, và nhấn
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mạnh đến lợi ích mà doanh nghiệp có thể có khi nhận NKT vào làm việc (ví
dụ qui định về thuế doanh nghiệp).
-

DRD đã tiếp cận một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp liên doanh có
vốn đầu tư nước ngoài, thuyết phục các doanh nghiệp về lợi ích mà họ có
được khi kinh doanh tại Việt Nam, thì họ cần thể hiện trách nhiệm xã hội của
họ đối với Việt nam, một trong những cách là nhận NKT có khả năng vào thực
tập và làm việc ở tổ chức họ.

Nhóm thảo luận những NKT đã tìm được việc làm qua sự giới thiệu của DRD cho biết
đã có những doanh nghiệp sau khi tiếp nhận NKT khuyết tật đầu tiên vào làm việc, họ
đã tiếp tục nhận thêm NKT khác, như Ô tô Toàn cầu hoặc ngân hàng HSBC cho đến
nay đã nhận 4 NKT.
“Có 2 NKT đã tốt nghiệp đại học hiện đang thực tập tại HSBC từ 4/2010, tuy chưa
được làm công việc theo đúng chuyên ngành của mình, nhưng họ được đối xử bình
đẳng. Tuy nhiên vì đây là lần đầu HSBC nhận NKT vào làm việc nên cần có thời gian
để NKT thích nghi với cường độ công việc tại doanh nghiệp và doanh nghiệp thích
nghi với một số hạn chế của NKT, như đi lại chậm. Đến tháng 10/2010 HSBC tiếp tục
nhận 2 NKT mới”
Tóm lại, khi NKT chứng tỏ được khả năng của mình, có được việc làm phù hợp và
đáp ứng yêu cầu công việc, các doanh nghiệp dần dần thay đổi cách nhìn về NKT,
đánh giá NKT dựa trên năng lực thực của họ chứ không do lòng thương hại. Sự kỳ thị
và phân biệt đối với NKT vẫn còn nhiều trong xã hội, nhưng với cách làm của DRD
phần nào đã đóng góp vào việc thay đổi nhận thức cho doanh nghiệp về NKT, và từ từ
xây dựng hình ảnh tích cực về những NKT, mở ra một cách nhìn và chọn lựa công
bằng trong thị trường việc làm, đó là dựa trên khả năng của người lao động. Tính từ
12.2005 đến hết năm 2009, số NKT tiếp cận với DRD để được tư vấn việc làm là 239
người, trong đó có 80 NKT nhận được việc làm, chiếm tỉ lệ 33%. 5
1.4 Chương trình tiếp sức sinh viên và trẻ em khuyết tật
1.4.1 Chương trình Học bổng Người bạn đồng hành( NBĐH) cho sinh viên khuyết tật
Chương trình học bổng NBĐH cho sinh viên khuyết tật được hình thành từ tháng
4/2008, do các cá nhân và các nhà hảo tâm trong cộng đồng hỗ trợ. Ban xét tuyển học
bổng được thành lập, với khởi đầu là 10 xuất học bổng cho các sinh viên khuyết tật.
Tính đến nay, đã có 28 sinh viên nhận học bổng của chương trình. Hiện tại 14 em vẫn
nhận học bổng, số còn lại không nhận nữa do đã tốt nghiệp đi làm hoặc có điều kiện
khá hơn, có 3 trường hợp bị cắt học bổng vì không tiếp tục đạt tiêu chí nhận học
bổng.6
Theo các sinh viên trong nhóm thảo luận cho biết, để nhận được học bổng này, sinh
viên phải đạt 3 tiêu chí sau: 1) Sinh viên phải có năng lực học tập đạt điểm từ 6 trở
lên; 2) có hoàn cảnh khó khăn; 3) đồng hành cùng 1 hay 2 trẻ khuyết tật khác.
Sau khi gửi đơn, ban xét duyệt sẽ có phỏng vấn và một tuần sau thì sinh viên biết kết
quả có được nhận học bổng hay không.
Với phương cách “cho và nhận”, các sinh viên nhận học bổng có trách nhiệm dạy
kèm 1 đến 2 trẻ khuyết tật khác, có thể là dạy tại nhà của trẻ khuyết tật khi trẻ bị
5
6

Số liệu cung cấp bởi điều phối viên phụ trách việc làm của DRD.
Theo danh sách sinh viên nhận học bổng của DRD
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khuyết tật nặng không thể đến trường, hoặc dạy trẻ khuyết tật tại một cơ sở hay
trường chuyên biệt. Trong nhóm thảo luận, các bạn sinh viên cho biết, ngoài việc dạy
các sinh viên còn trò chuyện, lắng nghe trẻ và đôi khi tư vấn hoặc chơi với trẻ. Điều
này làm cho những sinh viên này thấy mình có trách nhiệm hơn và vui hơn khi gắn bó
với trẻ, vì thế các sinh viên này thường dành thời gian với trẻ nhiều hơn từ 1-2 tiếng
so với qui định cho các bạn. Chương trình đã đồng hành cùng 24 trẻ, trong đó có 18
trẻ khuyết tật và 6 trẻ nhiễm HIV.
Khi tham gia vào chương trình học bổng NBĐH, các sinh viên còn có cơ hội giao lưu
và thực tập những điều mình học ở trường. Vào buổi sáng chủ nhật thứ 4 hàng tháng,
các sinh viên này sẽ họp lại, chia sẻ ý kiến, nhưng khó khăn, hoặc có khi được tập
huấn một kỹ năng mới…. Chương trình học bổng NBĐH có một qui định khá nghiêm
là sinh viên chỉ được vắng mặt 1 lần/ năm, trừ trường hợp bất khả kháng. Việc xét cấp
tiếp học bổng toàn phần hay một phần được làm lại mỗi năm.
Theo các em sinh viên trong nhóm thảo luận cho biết có trường hợp sinh viên đã tốt
nghiệp, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, em vẫn nhận được học bổng thêm một
thời gian trong khi chờ tìm được việc làm.
Sau hơn 2 năm hoạt động, với nguồn kinh phí và suất học bổng hạn chế nên số sinh
viên hưởng lợi từ chương trình này còn khá khiêm tốn, nhưng đã chứng minh triết lý
“đồng hành” của DRD: cộng đồng đồng hành với DRD, DRD đồng hành với sinh
viên, sinh viên đồng hành với trẻ KT và gia đình các em. Đối với các sinh viên
tham gia chương trình học bổng NBĐH , sự thay đổi về nhận thức chính bản thân các
em đã tăng lên đáng kể, các sinh viên này cho biết, họ không còn giới hạn phạm vi
sinh hoạt của mình trong sự tự ti và nơi trường lớp. Việc tiếp cận với các trẻ KT và
gia đình trẻ không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cơ hội cho họ thấy họ có khả năng
và có thể đóng góp cho người khác ít có cơ hội hơn họ. Đây cũng là cơ hội cho các
sinh viên này áp dụng điều họ được học nơi giảng đường và nơi các buổi chia sẻ của
chương trình vào trong thực tế làm việc với trẻ KT. Nếu hoạt động này được mở rộng
hơn, thì sự tác động sẽ lan toả nhiều hơn, thông qua các em sinh viên KT, trẻ KT có
thêm một cơ hội phát triển, thông qua đó có thể tăng nhận thức cho gia đình trẻ về
NKT.
1.4.2 Đồng hành cùng thanh thiếu niên chậm phát triển trí tuệ và phụ huynh
Trong quá trình thực hiện chương trình học bổng cho sinh viên, một nhu cầu mới đã
phát sinh. Một số phụ huynh có con em là trẻ bệnh down, đa phần các em này ở tuổi
vị thành niên và thanh niên (từ 14 tuổi trở lên) hoặc chưa từng đến trường hoặc không
còn đi học ở trường nữa vì đã quá tuổi được chấp nhận tại trường, đã tìm đến với
DRD và đề nghị mở lớp học cho con em họ. Trước nhu cầu này, DRD đã lên chương
trình cùng họp bàn với phụ huynh, DRD giữ vai trò cố vấn trong việc mở lớp cho các
em. Sinh viên khoa CTXH đã được mời tham gia vào chương trình này. Ban đầu lớp
mở tại nhà một phụ huynh có con bệnh down. Đến tháng 4/2010, lớp được chuyển về
Hội Quán Đời rất đẹp. Với tình thương của gia đình, các em được bảo bọc hoàn toàn,
tâm lý các bậc phụ huynh là các em này không thể làm gì được, chỉ đưa các em đến
lớp cho qua thời gian và cũng để có người chăm sóc, chơi với các em khi không thể
để các em ở nhà một mình. Mặc dù các em chậm, nhưng các nhân viên DRD tin rằng
các em vẫn có thể làm được gì đó, và cũng là để gia đình thay đổi dần tư tưởng bảo
bọc hoàn toàn sang việc chấp nhận khả năng của các em, dù là khả năng giới hạn.
Nhân viên phụ trách chương trình học bổng (vừa là giảng viên đại học) đã cùng sinh
viên CTXH thiết kế chương trình từng bước tăng năng lực cho các em chậm phát triển
trí tuệ này. Buổi sáng thứ 3, 5 và 6 các em chậm phát triển trí tuệ được học văn hóa,
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đôi khi học thêm một số kỹ năng như giao tiếp, đàn hát, mỹ thuật và gia chánh đơn
giản. . Sáng thứ 2 và thứ 4, các em được học võ với mong muốn là từ từ các em có thể
tự bảo vệ bản thân. Buổi chiều thứ 2 và thứ 4 các em học hướng nghiệp với công việc
đơn giản. Mục tiêu của việc hướng nghiệp đơn giản là tạo cho các em cơ hội giao tiếp
với bên ngoài, luyện tập trí nhớ, tập thói quen phản xạ tốt và các em cũng có một thu
nhập nho nhỏ qua các công việc đơn giản.
Các em này ở tuổi vị thành niên hoặc thanh niên, các em
không còn đến trường nữa, ở gia đình cũng không có
được người chăm sóc các em thường xuyên. Vì vậy DRD
đã cùng với phụ huynh các em và sinh viên ngành CTXH
tổ chức lớp dạy văn hóa cho các em 3 buổi sáng/ tuần tại
DRD. Điều này vừa giúp cho gia đình yên tâm khi biết con
em mình được chăm sóc, học hành và luyện tập kỹ năng
đơn giản. Mặt khác cũng tạo cơ hội cho sinh viên CTXH
tiếp cận, áp dụng kiến thức mình đã học ở giảng đường,
và cũng phần nào tạo thu nhập nho nhỏ để sinh viên trang
trải cho sinh hoạt của mình.
Theo lời của L. sinh viên đang dạy nhóm trẻ chậm
phát triển trí tuệ, và theo lời của chị H.nhân viên DRD.

Thông qua đồng hành với trẻ chậm phát triển trí tuệ, DRD đã tạo cơ hội cho các em
phát triển khả năng của mình, thay đổi nhận thức gia đình về khả năng các em, và tạo
cơ hội cho sinh viên CTXH tiếp cận, ứng dụng kiến thức đã học với NKT cũng như
việc làm.
Hoạt động này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, để có thể làm tốt hơn trong
tương lai các em sinh viên hoặc người phụ trách lớp cho trẻ này nên trang bị thêm
kiến thức về trẻ khuyết tật chậm phát triển trí tuệ hoặc học tập kinh nghiệm từ các mô
hình làm việc với trẻ chậm phát triển trí tuệ từ các trường chuyên biệt.
1.5 Hội quán Đời Rất Đẹp – môi trường thân thiện với NKT
Hội quán DRD – Đời Rất Đẹp được hình thành vào tháng 3/2010, với mục đích tạo
một sân chơi cho NKT, một nơi NKT có thể gặp gỡ, trao đổi, tham gia sinh hoạt với
những người bạn không khuyết tật trên cơ sở bình đằng về cơ hội và cùng giúp nhau
phát triển. Hội quán có 6 lĩnh vực hoạt động:
a. Nơi cho các em chậm phát triển tiếp tục sinh hoạt và có cơ hội phát triển dù
chậm. Hoạt động này đang tiến triển khá tốt (như đã nêu ở 1.4)
b. Nơi đào tạo và việc làm cho các em khiếm thính học pha chế và phục vụ bàn,
để từ việc học nghề ở đây các em có thể đi tìm việc ở các quán cà phê giải
khát khác, và Hội quán sẽ tiếp tục nhận nhóm khiếm thính mới. Hiện tại đang
có 4 em khiếm thính đang học nghề và làm việc tại hội quán. Bên cạnh đó các
em cũng có cơ hội học thêm về văn hóa hoặc một số kỹ năng khác do DRD tổ
chức.
c. Nơi giúp trưng bày và giới thiệu sản phẩm của NKT.
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d. Sân chơi âm nhạc cho NKT, 3 buổi tối văn nghệ cuối tuần là nơi NKT có thể
gặp gỡ nhau, ca hát hoặc giao lưu với các nghệ sĩ khác. Đây cũng là nơi khách
đến uống nước được thưởng thức tài nghệ của các ca sĩ, nghệ sĩ khuyết tật.
e. Một nơi cho sự gặp gỡ chia sẻ chuyên môn với các chuyên gia công tác XH,
tâm lý, giáo dục, phát triển cộng đồng,… với những người quan tâm hoặc sinh
viên các ngành học này. Đây cũng là nơi cho các nhân viên xã hội, các bậc
phụ huynh có con em KT, NKT đến thư giãn, chia sẻ và hỗ trợ tinh thần nhau.
f. Nơi tăng cường mối liên kết với các tổ chức khác và cung cấp địa điểm có thu
phí hợp lý cho các tổ chức xã hội khác có thể sử dụng cho tập huấn hay hội
thảo.
Kể từ khi mở Hội quán đến nay, các hoạt động a, d, e và f đã nhận được sự ủng hộ của
nhiều người và đã có những bước tích cực.
Hoạt động b và c vẫn cần được cải thiện nhiều. Hội quán vẫn chưa thu hút được nhiều
khách đến uống nước, tay nghề các em khiếm thính chưa cao và pha chế chưa đồng
đều. Ngoài ra, do Hội quán nằm trong hẻm, tại khu vực lân cận phía ngoài hai đầu
hẻm có một số quán cà phê khác, do đó Hội quán còn đối điện với sự cạnh tranh của
các quán khác về số lượng khách đến uống nước. Hoạt động giới thiệu và trưng bày
sản phẩm của NKT chưa tạo được sức chú ý của khách đến hội quán, vì hiện tại chỉ có
một tủ trưng bày nhỏ các sản phẩm của NKT và hình thức trưng bày không bắt mắt
người xem.
Hiện nay các hoạt động của Hội quán không mang tính chất kinh doanh, kinh phí hoạt
động của hội quán chủ yếu vẫn phụ thuộc vào ngân sách của DRD. DRD chi trả toàn
bộ chi phí thuê nhà trong chương trình do Ford tài trơ, phần sân được dành cho sinh
hoạt của Hội quán, còn ngôi nhà do DRD sử dụng làm văn phòng cho nhân viên. Thu
nhập từ Hội quán, chủ yếu vào các tối cuối tuần, mới góp một phần nhỏ để trang trải
chi phí vật liệu và lương cho các em khiếm thính đang học việc; còn lương nhân viên
phụ trách Hội quán do DRD chi trả. Hoạt động chính của Hội quán là tập trung phát
triển Hội quán thành một địa điểm hội tụ của các nhóm xã hội, sinh viên trong các
buổi chia sẻ, sinh hoạt chuyên đề, hoặc trao đổi về giá trị sống cho học sinh. Ngoài ra,
Hội quán cũng là nơi tạo sự giao lưu gặp gỡ giữa các doanh nhân, nghệ sĩ quan tâm
đến lĩnh vực xã hội và họ cùng đồng hành với DRD trong việc hỗ trợ NKT. Có thể
thấy việc lập Hội quán tuy chưa đạt được giá trị kinh doanh, nhưng đã có được các
thành quả xã hội khá tốt.
1.6 Hiệu quả và tác động của các hoạt động trên đối với người khuyết tật
Trong thời gian đầu của chương trình, các chương trình nâng cao nhận thức và năng
lực cho NKT tập trung tại TPHCM, dần dần từ 2008, NKT tại các tỉnh thành lân cận
như Bảo Lộc, Đức Trọng, Diên Khánh, Đồng tháp, Cần Thơ và Vũng Tàu cũng có cơ
hội tham gia vào các khóa tập huấn, hội thảo hoặc sử dụng các dịch vụ của DRD.
Những kiến thức và kỹ năng, cơ hội tiếp xúc,…đã đem đến nhiều thay đổi trong cuộc
sống và công việc của họ. Sự thay đổi này được thể hiện qua 3 mặt sau:
i) Thay đổi về năng lực: nhận thức, kiến thức và các kỹ năng cho công việc, kể
cả những hiểu biết về chính sách và pháp luật đối với NKT.
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ii) Thay đổi về bản thân: tăng thêm sự tự tin với chính mình; tự tin trong gia
đình, dám diễn đạt những suy nghĩ mơ ước, ý kiến của mình với người thân;
và tự tin sinh hoạt hoặc nói trước nhóm hay đám đông.
iii) Khả năng hội nhập xã hội, thể hiện qua việc họ có thể tự lập trong cuộc sống,
tìm việc làm, giao tiếp với xã hội và có khả năng ứng phó tình huống.
Để có thể hiểu cụ thể và rõ ràng, thông tin trong lượng giá này được thu thập từ 3
nguồn: các phiếu trả lời, từ các cá nhân được phỏng vấn, từ các thảo luận nhóm phản
ánh sự thay đổi của NKT trước và sau khi tham gia các hoạt động với DRD và cùng
với DRD.
1.6.1 Tăng thêm kiến thức, kỹ năng và thay đổi nhận thức
Trong tổng số phiếu của NKT, có 57/60 phiếu NKT trả lời về sự thay đổi về mặt nhận
thức, kiến thức và kỹ năng sau khi họ tham gia vào một số hoạt động của DRD.
Biểu đồ số 2 cho thấy sự khác biệt đáng kể trước và sau khi NKT tiếp cận các khóa
tập huấn hay các dịch vụ hỗ trợ của DRD.
Biểu đồ 2: So sánh sự thay đổi về kiến thức và kỹ năng
trước và sau khi tham gia các chương trình của DRD
(đơn vị tính trên biểu đồ là số người)

Sự thay đổi về kiến 36
thức và kỹ năng
33
trước và sau khi tham28gia chương
trình

40
30

26

22

19
14
11

20
10

99

16
13
1

20
12 12
9
44 6

1716
212

a. Nhận thức
về NKT
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Về mặt Nhận thức về chính NKT: trong biểu đồ cột về sự thay đổi nhận thức về
NKT của chính NKT (bao gồm nhận thức giá trị khả năng của chính họ và của NKT
khác), có một sự tiệm tiến lớn, trước đây có 86% (49/57) NKT nhận thức về chính
NKT ở mức rất kém, kém hoặc trung bình. Sau khi tham gia chương trình của DRD,
chỉ còn 4 NKT nào có nhận thức về NKT ở mức trung bình, 93% trong số họ đã có
nhận thức về NKT ở mức khá và tốt, trong đó mức khá tăng 25%, mức tốt tăng 54%
(31/57).
NKT không còn đánh giá thấp về chính mình, những buổi giao lưu, tập huấn đã cho
họ thấy được nhiều tấm gương về NKT đang vươn lên, có khả năng và có những đóng
góp đáng kể cho xã hội, điều này đã giúp họ thay đổi suy nghĩ về chính họ, họ cảm
thấy được khơi hứng để khám phá lại tiềm năng của họ.
Về kiến thức và kỹ năng: Những ảnh hưởng về cái nhìn phân biệt hoặc thương hại
của xã hội, của gia đình và của chính mình trong một thời gian dài đã tạo nên rào cản
hoặc giới hạn cho NKT trong việc tiếp cận với kiến thức và kỹ năng xã hội cũng như
chuyên môn. Khi tham gia vào các lớp tập huấn, hội thảo… họ được học hỏi các kiến
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thức mới, những kỹ năng cho cuộc sống của chính bản thân cũng như áp dụng vào
công việc, NKT không còn đánh giá mức kiến thức kỹ năng của họ kém (49% ở mức
kém và rất kém trước đây), nay 93% đánh giá mức kiến thức kỹ năng của họ từ khá
đến tốt, trong đó mức khá tăng 42% (24/57) và mức tốt tăng 28% (16/57).
Sự hiểu biết hơn về chính sách, qui định xã hội đối với NKT đã có một thay đổi rõ
rệt hơn cả. Lúc trước họ biết rất ít về các qui định chính sách, mức từ trung bình trở
xuống chiếm 81% (46/57), trong đó có 39% ở mức rất kém. Kể từ khi DRD ra mắt
trang web pháp luật, NKT có cơ hội cập nhật các thông tin, qui định phát luật về
NKT, điều mà trước đây họ không biết tìm hiểu ở đâu và cũng ít quan tâm. Với buổi
lễ ra mắt trang web về pháp luật, NKT ý thức hơn về các chính sách, họ quan tâm
nhiều vì thấy được tầm quan trọng của các chính sách qui định này đối với cuộc sống
của họ. Đánh giá mức hiểu biết về pháp luật về NKT mức trung bình trở xuống hiện
nay là 23%, giảm 58%; mức khá tăng 33% và mức tốt tăng 25%.
Đây là một thành công đáng mừng, khi NKT nhìn nhận đúng về mình, họ có thể
khiếm khuyết một phần thân thể, nhưng họ không mất khả năng phát triển và vươn
lên. Nếu có cơ hội trang bị các kiến thức chuyên môn NKT dần dần trở nên tự tin hơn,
và khi họ có sự hiểu biết hơn về các chính sách qui định của nhà nước đối với NKT,
chính NKT sẽ dần dần chứng minh cho xã hội về những đóng góp của họ, và họ có
thể đòi các quyền lợi hợp pháp của mình, được tôn trọng và cơ hội cho họ thể hiện
trách nhiệm công dân như những người khác trong xã hội.
Trả lời phỏng vấn của H, M, K và T là những NKT tham gia chương trình DRD.
Chính tôi đã thay đổi suy nghĩ không chính xác về NKT. Bây giờ tôi hiểu NKT phát
triển một cách mạnh mẽ khi họ có điều kiện và sự quan tâm của mọi người.
Trước đây tôi chưa hiểu nhiều về NKT. Khi tham gia chương trình, tôi tin rằng NKT sẽ
làm được mọi việc nếu họ có điều kiện và được công bằng về cơ hội tiếp cận. Tôi thấy
NKT khá là linh hoạt trong nhiều mặt.
Trước đây tôi ngại nói trước đám đông về NKT, nhưng bây giờ tôi sẵn sàng nói cho họ
nghe về NKT. Tôi biết sắp tới có luật về NKT, một điều mà trước đây chưa có. Bây giờ
gia đình tôi cũng đã tin NKT cũng đã làm được những việc như người không KT.
Khi tham gia các lớp, tôi áp dụng kiến thức vào cuộc sống, giao tiếp tốt hơn.

1.6.2 Tự tin hơn
Chia sẻ về thay đổi tinh thần của chính bản thân, có 59/60 phiếu trả lời khẳng định về
sự tự tin hơn của mình. Có những NKT trước kia mặc cảm nhút nhát không giao tiếp
với ai, nay họ đã cởi mở hơn. Những NKT khác nói chương trình DRD đã làm họ
tăng thêm sự tự tin trong chính mình và tự tin trước người khác. Phạm vi sinh hoạt
của họ mở rộng hơn, họ bước ra ngoài cái vỏ của mặc cảm và dám thử sức mình trước
cộng đồng, như bao người khác.
Biểu đồ 3 so sánh sự thay đổi ở 3 khía cạnh tự tin nơi bản thân, trong gia đình, trước
các nhóm, cả 3 cột đồ thị đều thể hiện rõ nét đi lên sau khi NKT tham gia chương
trình.
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Biểu đồ 3: So sánh sự tự tin của NKT
trước và sau khi tham gia các chương trình của DRD
(đơn vị tính trên biểu đồ là số người)
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Sự tự tin đối với bản thân: những NKT trả lời cho biết trước đây có đến 80%
(47/59) trong số họ thiếu sự tự tin vào bản thân, thậm chí đánh giá sự tự tin ở mức
kém và rất kém là 49%. Qua các kiến thức và kỹ năng được học, cộng thêm cơ hội
giao lưu, sự tự tin đã dần dần được xây dựng và củng cố nơi họ. So với trước có 20%
NKT thấy mình tự tin vào bản thân ở mức tự tin và rất tự tin, hiện nay mức này là
92% (54/59); trong đó mức tự tin tăng 41%, mức rất tự tin tăng 31%. Phần chữ in
nghiêng dưới đây là một số ý kiến của NKT minh họa cho những thay đổi nơi họ.
Cách đây 10 năm, tôi rất thần tượng các MC, bản thân tôi luôn
nghĩ mình không bao giờ có thể tự làm MC cho một chương
trình dù nhỏ. Nhưng đến nay thì tôi đã làm và đang làm MC
Sự tự tin đối với gia đình: trước khi tham gia vào chương trình của DRD, NKT sống
trong gia đình thường được sự bảo bọc của gia đình, dần dần hình thành một tâm lý lệ
thuộc, họ ít có ý kiến bản thân trong các quyết định của gia đình. Sau khi tham gia
chương trình DRD, mức độ tự tin và rất tự tin đối với gia đình của NKT đã tăng 51%
(30/59), trong đó mức tự tin tăng 15%, rất tự tin tăng 36%.
Chúng tôi đã mạnh dạn trình bày nhu cầu bản thân trước gia
đình, chúng tôi đã có tiếng nói trong các hoạt động của gia
đình, thấy mình tự tin hơn nhiều
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Sự tự tin trước nhóm: có 49% NKT trả lời phỏng vấn cho biết trước đây họ không
tự tin khi đứng trước nhóm (mức kém và rất kém); sau khi tham gia chương trình, chỉ
còn 2% cho là mình ở mức kém khi đứng trước đám đông. Bằng các kiến thức kỹ
năng được trang bị, những cơ hội thực hiện trong hội nhóm nhỏ của mình, sau đó là
trước các hội nhóm khác, NKT giờ đây đã tự tin đứng trước nhóm để tổ chức các sinh
hoạt hoặc điều hành các hoạt động khác của nhóm. Đánh giá về sự tự tin trước nhóm,
có 90% (53/59) nhận định mình ở mức tự tin hoặc rất tự tin.
-

Từ ngày tham gia vào đội nhóm, tôi đã có thể tự tin, tham gia
vào các trò chơi, và khi tiếp xúc với những người khác, tôi cố
gắng thay đổi nhận thức của người dân về NKT.

-

Ngày trước tôi mặc cảm không đi đâu, từ khi tham gia chương
trình học bổng Người bạn đồng hành, tôi mạnh dạn hơn. Hiện
tại tôi lại làm trưởng nhóm, là chị cả của mấy em KT.

-

Hiện nay bản thân tôi đã chủ động tham gia và khuấy động
phong trào trong sinh hoat nhóm CLB.

1.6.3 Tăng cường khả năng hội nhập xã hội
Biểu đồ 4: Khả năng hội nhập xã hội của NKT trước và sau
khi tiếp cận các hoạt động của DRD
(đơn vị tính trên biểu đồ là số người)
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Sự tăng cường về nhận thức, kiến thức và tự tin góp phần mở ra cơ hội hội nhập xã
hội cho NKT. Thông tin từ 59/60 phiếu cho thấy trước đây có những NKT khả năng
sống tự lập rất kém, họ nghĩ mình không thể làm được gì, hoàn toàn phụ thuộc vào gia
đình hoặc trợ cấp xã hội; không dám giao tiếp với bên ngoài, và thiếu khả năng ứng
phó với các tình huống, nhất là khi họ bị phân biệt đối xử. Nhưng hiện nay, họ đã
hoàn toàn khác, họ tham gia vào các hoạt động xã hội không chỉ trong nhóm của họ
mà ngay cả tại địa phương, họ thấy mình có trách nhiệm làm cho những người khác
hiểu biết đúng hơn về NKT, họ có thể sống độc lập… Theo sau là phần phân tích về
khả năng hội nhập xã hội của NKT ở 3 khía cạnh: tự lập, giao tiếp và ứng phó tình
huống (xem biểu đồ 4).
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Khả năng tự lập: trước đây, có đến 61% (36/59) NKT được phỏng vấn cho biết khả
năng sống tự lập của họ ở mức từ trung bình trở xuống, trong đó có 34% (20/59) tự
đánh giá mình ở mức kém và rất kém. Sau khi tiếp cận với các hoạt động của DRD,
số NKT nhận định mình có khả năng tự lập kém và trung bình chỉ còn 17%; mức khá
đến tốt tăng lên đến 83% (49/59), trong đó mức tăng ở khả năng tự lập tốt tăng đến
44%. Với những điều học được, họ tin vào khả năng của mình, khám phá lại tiềm
năng và tìm cách phát triển khả năng của mình để dần dần họ có thể tự đứng vững
bằng khả năng bản thân. Có những NKT trong số họ bắt đầu đi học nghề rồi đi làm để
tự kiếm tiền để phần nào trang trải cuộc sống; có người tự giải quyết công việc của
mình; hoặc với sự nâng đỡ của gia đình và cộng đồng, nghề của họ ngày càng phát
đạt; họ dạn dĩ hơn khi tiếp xúc với cộng đồng như dự các cuộc họp ở địa phương,
hưởng ứng các hoạt động ở địa phương hay đưa ra các đề xuất.
NKT mở rộng giao tiếp xã hội không chỉ trong các hội nhóm NKT mà với cả cộng
đồng. Theo nhận định NKT thấy kỹ năng giao tiếp xã hội của mình ở mức khá, tăng
34% (20/59), khả năng giao tiếp xã hội ở mức tốt tăng 22% so với trước đây. Thông
tin từ các nhóm thảo luận và từ cá nhân cho thấy trước đây NKT rất ngại ngần khi đi
ra ngoài, ít giao tiếp, không tự tin vào bản thân; nay họ đã dần dần hoà đồng cùng mọi
người, cùng tham gia các trò chơi của nhóm; nhận ra mình có khả năng hoà nhập và
rất tự nhiên; hoặc có thể tự liên lạc với các tổ chức khác để kết hợp tổ chưc chương
trình sự kiện cho các ngày chủ điểm trong năm; họ tự tin vì bây giờ họ thấy mình có
ích cho xã hội. Có những NKT trước đây có chuyện không hay họ thường giấu kín,
bây giờ họ đã có thể tâm sự với người khác và muốn được tư vấn. Họ thấy mình sống
có trách nhiệm và biết chia sẻ với người khác, tìm kiếm các cơ hội để giúp các bạn trẻ
khó khăn.
Ứng phó với tình huống là một trong những khía cạnh rất quan trọng trong đời sống
của NKT, do trong xã hội chúng ta hiện nay, sự phân biệt đối xử và thiếu nhận thức
đúng về NKT vẫn còn nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo và cơ hội việc làm, vì thế
có đủ bản lĩnh và khả năng ứng xử là điều rất quan trọng đối với NKT. Trước khi
tham gia chương trình DRD, khả năng ứng xử của họ thấp, ở mức rất kém đến trung
bình chiếm 75%. Sau khi tham gia chương trình, khả năng ứng phó đã đạt mức
khá và tốt chiếm 81%. So với trước đây, số NKT trả lời mình đã biết cách ứng xử
tình huống, tăng 36% ở mức khá, và tăng 20% ở mức tốt. Một số người KT cho biết
trước đây do tự ti, họ thường xử lý công việc theo trực giác chủ quan nên dẫn đến độc
đoán, từ khi tham gia chương trình, họ nhận ra giá trị cộng đồng và đã không ngại hòa
nhập xã hội, không ngại trước bất cứ tình huống nào trong cuộc sống, và có thể ứng
phó những tình huống bất ngờ.
Một số minh họa thực tế về sự thay đổi nơi NKT:
Sau khi Tham dự một số khóa tập huấn do
DRD tổ chức, em đã áp dụng được nhiều vào
công việc của mình như Viết dự án, làm việc
nhóm và biết cách tổ chức các hội thảo, biết
kỹ năng liên kết các cơ sở thành công hơn…
Em thấy tư tin vào chính mình, vì mình có
kiến thức, mở rộng mối quan hệ, thêm bạn bè,
và liên kết với các hội nhóm khác.
Một NKT hiện đang công tác tại CLB Hướng nghiệp
Trẻ TPHCM.
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Trước đây, chúng em rất thụ
động, nhút nhát, mặc cảm, ít dám
trò chuyện với mọi người,
thường xa tránh mọi người. Bây
giờ chúng em thấy mình cởi mở
hơn, mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ
của mình. Chúng em có thêm
những người bạn tốt để chia sẻ…
Thảo luận nhóm tập huấn của các sinh
viên khuyết tật.

Thời gian đầu, tôi rất bỡ ngỡ. Tôi rất ấn tượng khóa Giao tiếp, nói chuyện
với công chúng vì tôi có thể áp dụng nó vào công việc của mình. Trước
đây, tôi rất sợ nói chuyện trước đám đông, bây giờ tôi đã biết một số kỹ
năng vượt qua nỗi lo sợ đó. Khóa tập huấn ở Vũng Tàu là một cái mốc
thay đổi suy nghĩ của tôi về NKT và bản thân. Trước đó, tôi luôn nghĩ
mình không thể làm gì, rất hạn chế, tôi không tham gia gì bên ngoài. Suy
nghĩ đó bây giờ không còn nữa. Tôi hiên là gia sư tiếng Pháp, tôi dạy
nhiều học sinh vì các phụ huynh cứ giới thiệu cho tôi.
Một NKT vận động, thuộc Hội NKT TP.Cần Thơ

2. Xây dựng mạng lưới và hiệu quả của mạng lưới
2.1

Xây dựng mạng lưới hội nhóm NKT và hỗ trợ các hội nhóm này

2.1.1 Liên kết hội nhóm NKT
Thực tế cho thấy, các hội nhóm NKT chưa có sự liên kết lẫn nhau, mỗi hội nhóm hoạt
động riêng lẻ, vì vậy có hội nhóm mạnh, nhưng cũng có hội nhóm yếu, việc nắm bắt
thông tin về NKT còn rời rạc…và các hoạt động với NKT chủ yếu vẫn mang tính từ
thiện. Trước tình hình đó, cộng với quá trình thực hiện chương trình Khuyết tật và
Phát triển, DRD đã tích góp được những kinh nghiệm cho chính tổ chức của mình, ý
tưởng liên kết các hội nhóm được hình thành. Khi có sự liên kết sẽ tạo nên sức mạnh
cho chính các hội nhóm, có sự hỗ trợ lẫn nhau và sẽ tạo nên tiếng nói có giá trị hơn
của NKT trong xã hội, các nhóm thông tin cho nhau và tạo nên tình thân lẫn nhau.
Thông qua một số lần tập huấn, hội thảo, nhu cầu liên kết càng được thể hiện rõ hơn
giữa các hội nhóm. Xây dựng mạng lưới các hội nhóm NKT là điều cần làm và DRD
đã mạnh dạn bắt tay vào công việc này.
Trong giai đoạn đầu, thử nghiệm việc xây dựng mạng lưới, DRD đã tạo mối quan hệ
với nhiều tổ chức NKT tại TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, Gia lai, Khánh
Hòa và hội nhóm KT ở đồng bằng sông Cửu Long. Tiêu chí để các tổ chức tham gia
vào mạng lưới là:
- Hội nhóm phải tìm người kế thừa,
- Hội nhóm làm việc theo quan điểm phát triển,
- NKT đủ năng lực tham gia tập huấn. Lãnh đạo hội nhóm cam kết cho hội viên
tham gia tập huấn và tham gia đầy đủ.
Không phải các hội nhóm NKT nào cũng tham gia vào mạng lưới liên kết, do các tiêu
chí DRD đưa ra, nhất là tiêu chí làm việc theo quan điểm phát triển. Đã có một số
phản ứng với DRD, khi những hội nhóm vẫn còn đi theo hướng từ thiện. Bên cạnh đó,
những hội nhóm KT khác nhận ra quan điểm phát triển và họ đã trở nên rất tích cực
như Hội NKT Đức Trọng, CLB khuyết tật Diên Phú, CLB Khiếm thính TPHCM,
CLB Chung Sức Đồng Tháp, Hội NKT TP. Cần Thơ...
2.1.2 Hỗ trợ xây dựng các hội nhóm NKT địa phương
Một số NKT khi được tham dự tập huấn của DRD và chứng kiến các hoạt động của
DRD, họ đã nảy sinh ý tưởng và cảm thấy tự tin để thành lập một hội nhóm NKT tại
địa phương mình, như CLB NKT Bảo Lộc (2010), CLB Chung Sức của Đại học
Đồng Tháp (2009), CLB NKT Hậu Giang (2010).
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Xây dựng tổ chức
Chủ nhiệm Hội NKT Bảo lộc cho biết “ Sau khi đi dự tập huấn ở Đức Trọng về, tôi
biết đến DRD và đã liên hệ trao đổi với DRD để thành lập hội NKT tại địa phương
mình. Trong suốt quá trình từ 2008 đến nay, DRD vẫn tiếp tục liên lạc, tư vấn và chia
sẻ thông tin với chúng tôi. DRD đã tập huấn cho chúng tôi về Nhóm, làm nên tảng
căn bản cho chúng tôi trước khi thành lập hội nhóm của mình.”
Chủ nhiệm CLB Chung sức ĐH Đồng Tháp chia sẻ: “Khi tham dự buổi tập huấn ở
Lấp Vò, em gặp chị Yến (Giám đốc DRD), em chia sẻ ý tưởng lập CLB sinh viên
khuyết tật tại trường, chị Yến đã khuyến khích. Tháng 9/2009 CLB Chung Sức ra đời,
tháng 11/2009 CLB có quyết định chính thức của Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp, và
tháng 12/2009 CLB Chung sức làm lễ ra mắt.
Hỗ trợ các dự án nhỏ
Với các hội nhóm NKT mới thành lập hoặc có qui mô nhỏ, sau các khóa tập huấn về
Viết dự án, một vài hội nhóm NKT đã ứng dụng viết dự án gửi đến DRD, sau khi xem
xét tính khả thi, DRD đã tài trợ cho các dự án nhỏ này như hỗ trợ ban đầu xây dựng
CLB NKT, hoặc việc làm cho hội NKT.
-

“DRD hướng dẫn chúng tôi viết dự án, và đã hỗ trợ chúng tôi chi phí ban đầu
cho trang thiết bị văn phòng” (CLB NKT Bảo Lộc);

-

Sau khi giúp chúng tôi thành lập CLB, DRD hỗ trợ CLB phát triển tổ chức và
hướng dẫn viết dự án. “DRD đã tài trợ cho CLB Chung Sức 1 năm dự án
Nâng cao năng lực cho sinh viên khuyết tật.” ( CLB Chung Sức Đồng Tháp)

-

Hỗ trợ dự án học nghề và sản xuất đũa tre nhằm tạo việc làm cho NKT trong
CLB NKT xã Diên Phú. ( 7/2010 CLB NKT Diên Phú)

Khôi phục lại CLB người khiếm thính và xây dựng kỹ năng giao tiếp với người
khiếm thính
CLB người khiếm thính tại TPHCM đã được thành lập năm 2001, sau vài năm hoạt
động, CLB tan rã. Đến năm 2007, DRD đã khôi phục lại CLB người khiếm thính, và
mở rộng hoạt động liên kết của CLB với các nhóm và trường khiếm thính tại TPHCM
cũng như trong cả nước và một số nhóm quốc tế.
Với những người khuyết tật vận động, họ có thể gặp khó khăn khi đi lại, nhưng giao
tiếp là không khó. Song đối với người khiếm thính, để họ hiểu người khác và để
người khác hiểu họ là một vấn đề lớn. Kinh nghiệm từ một số nhân viên khiếm thính
làm việc tại DRD đã từ từ đưa DRD kết hợp với CLB khiếm thính TPHCM mở các
lớp học ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính; đẩy mạnh văn hóa giao tiếp với
người khiếm thính thông qua các lớp tập huấn cho người khác hiểu về tâm sinh lý
người khiếm thính, hiểu về văn hóa điếc. Thêm vào đó là các hoạt động tham vấn
đồng cảnh và tạo việc làm cho người khiếm thính. Ngoài ra, DRD mở lớp hoặc đào
tạo một số người khiếm thính trở thành người dạy ngôn ngữ ký hiệu không chỉ cho
người khiếm thính mà tất cả những ai quan tâm đến ngôn ngữ ký hiệu để có thể trò
chuyện và hiểu người khiếm thính.
Hoạt động này đã bắc một chiếc cầu nối không chỉ là chiếc cầu cho việc sử dụng ngôn
ngữ mà còn là chiếc cầu đem đến sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ hội cho người khiếm
thính và những người khác có cơ hội giao tiếp với nhau, diễn đạt nhu cầu và tình cảm,
và cơ hội việc làm cho một số người khiếm thính có khả năng để họ có thể đứng lớp
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giảng dạy, hoặc học văn hóa hay đi học nghề. Trong những năm qua, đã có 18 lớp
ngôn ngữ ký hiệu được mở và đã thu hút trên 500 người tham dự.
2.1.3 Nâng cao năng lực hội nhóm
Như tên của chương trình Khuyết tật và Phát triển, việc nâng cao năng lực cho các hội
nhóm được DRD quan tâm đặc biệt vì khi các hội nhóm mạnh, lãnh đạo có khả năng
và kiến thức, thành viên trong nhóm biết cách làm việc với nhau theo phương pháp
phát triển, như vậy sẽ tạo cơ hội cho NKT trong nhóm tự tin, vươn lên và thể hiện bản
thân mình, qua đó giá trị của hội nhóm cũng sẽ được khẳng định hơn tại địa phương.
Nhiều lớp tập huấn đã được tổ chức: Lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng làm
việc theo nhóm; Tầm quan trọng của sự tham gia trong tổ chức; Lập kế hoạch và sự
bền vững; Giải quyết vấn đề …Các khóa này có thể được tổ chức ngay tại địa phương
của các hội nhóm này, hoặc tổ chức tại TP.HCM. Chi phí cho các khóa học này do
DRD hỗ trợ hoàn toàn.
Mỗi hội nhóm có thể cử từ 2-3 thành viên tham dự tập huấn, người đi dự tập huấn về
cần phải có khả năng chia sẻ lại cho hội nhóm của mình. Thông thường mỗi lần đi tập
huấn có thể có 1 thành viên mới, 2 thành viên cũ, điều này để đảm bảo cho NKT có
khả năng sẽ được dự vài khóa tập huấn mang tính liên tục và củng cố kiến thức, và tạo
cơ hội cho người nhút nhát có cơ hội mở rộng quan hệ với các hội nhóm khác. Tuy
nhiên trong thực tế, dù đã có tiêu chí chọn người đi tập huấn, vẫn có khoảng 10-20%
chọn người không phù hợp.

Tập huấn Kỹ năng giải quyết vấn đề và
mâu thuẫn

Chủ đề của các khóa tập huấn :
- Phát triển tổ chức.
- Tầm quan trọng của sự tham gia trong
tổ chức
- Kỹ năng lãnh đạo…
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Tập huấn cho tập huấn viên.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Lập kế hoạch và sự bền vững.
- Khởi sự doanh nghiệp.

Lãnh đạo một CLB NKT ở Khánh Hòa cho biết, trước đây phương thức làm của CLB
là theo chỉ đạo từ trên xuống. Kể từ khi tham gia các khóa tập huấn do DRD tổ chức,
từ 8/2008 các thành viên của CLB có cái nhìn mới và đã biết một số kỹ năng làm việc
trong nhóm, phương thức làm mang tính tham gia nhiều hơn.
Chủ nhiệm CLB NKT Bảo Lộc cho biết khi tiến hành thành lập Hội, nhóm NKT Bảo
lộc đã phối hợp cùng DRD tổ chức cuộc hội thảo về quyền lợi, chính sách đối với
NKT. Các cơ quan ban ngành địa phương được mời tham dự hội thảo này. Qua hội
thảo, nhóm đã được Ủy ban nhân dân ở địa phương hướng dẫn thủ tục để thành lập
Hội, Hội được hình thành và chính thức ra mắt vào tháng 11/2010.
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Thông tin từ các hội nhóm NKT cho biết, đa số hội nhóm đánh giá cao các lớp tập
huấn của DRD cả về nội dung và phương pháp. Tuy nhiên, về thời điểm tổ chức lớp
chưa được hợp lý, do các lớp tập huấn thường được tổ chức liền nhau vào các tháng
7-10, vì vậy trong khoảng thời gian 2-3 tháng, các hội nhóm khó có thể cử người dự
liên tục các lớp vì họ phải sắp xếp công việc tại địa phương, điều này dẫn đến việc hội
nhóm thay người tham dự hoặc không cử được người tham dự. Từ đây dẫn đến việc
một số tham dự viên đi học thế, học 1 lần, sẽ không áp dụng kiến thức được học.
DRD cần nghiên cứu lại về thời gian tổ chức lớp sao cho phù hợp, cũng như lưu danh
sách tham dự viên các khóa học một cách có hệ thống, sao cho có thể giám sát được
NKT tham dự khóa học, số lớp đã học, học chủ đề gì… để làm việc với các hội nhóm
cử người phù hợp, đặc biệt khi tổ chức các lớp có những chủ đề mang tính liên tục
như quản lý dự án, lập kế hoạch, vì đây là những lớp đòi hỏi NKT có một số kiến thức
liên quan nhất định.
2.1.4 Tác động của việc xây dựng mạng lưới đến các hội nhóm NKT và đến xã hội
-

Tăng cường khả năng tổ chức, lãnh đạo điều hành hội nhóm, cập nhật thông tin,
và tạo mối quan hệ.
Những khóa tập huấn, trao đổi chia sẻ thông tin qua điện thoại, email hoặc các cuộc
giao lưu đã hình thành nên một mối dây liên kết thân tình giữa các hội nhóm khuyết
tật. Dần dần, những hoạt động đó đã tăng khả năng tự tin và khởi xướng lãnh đạo của
các hội nhóm. Lãnh đạo các hội nhóm thường chia sẻ thông tin cho nhau, ví dụ về các
khóa tập huấn, buổi nói chuyện chuyên đề để các hội nhóm có thể cử người tham dự;
hoặc cùng cập nhật các kiến thức văn bản hướng dẫn pháp luật và chính sách về NKT.
Chủ nhiệm một Hội NKT cho biết “ Mình đã trở nên mạnh dạn hơn, mình dám đến
các cơ quan ban ngành để đặt vấn đề như mượn hội trường để tập huấn cho NKT, khi
làm đường đi ở những nơi công cộng, cần có đường dành riêng cho NKT. Buổi tập
huấn về chính sách do nhóm KT mình tổ chức đã được các đại diên ban ngành tham
gia và họ hiểu hơn về chính sách đối với NKT, nên họ rất hỗ trợ”
Một chủ nhiệm khác cho biết “Có khi tụi mình đã cập nhật được các văn bản qui định
mới của nhà nước về NKT, mà cán bộ phụ trách của LĐTBXH cấp trên còn chưa nắm
biết và đã phải hỏi mình, cụ thể khi có sự thay đổi về chính sách trợ cấp cho NKT ”

-

Sự thay đổi nhận thức của chính quyền, tổ chức địa phương về NKT
Những việc làm của các Hội nhóm KT tại địa phương đã tạo được uy tín của họ với
chính quyền địa phương, vì thế họ nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương.
Chính quyền đã bắt đầu có cái nhìn khác về NKT, nhìn nhận giá trị và khả năng của
NKT.
Một lãnh đạo Hội NKT cho biết “Các cơ quan ban ngành thấy được sự tiến triển của
chúng tôi, những NKT của huyện đã có thể tổ chức được một hội thảo lớn, mời tham
dự viên từ các tỉnh khác về dự. Họ nói có những điều người không KT không làm
được mà NKT đã làm được. Mỗi lần trong huyện có hội thảo, một số cán bộ thường
nhắc đến cuộc hội thảo do Hội NKT đã tổ chức’. Xã hội đã bắt đầu có sự thay đổi
nhận thức về NKT, các hội nhóm khác như Chữ thập đỏ, hội Phụ nữ cũng đã bắt tay
hợp tác hơn với Hội NKT.
Tại một số địa phương, hội nhóm KT đã mời cơ quan truyền thông đến tham dự các
uộc hội thảo do NKT tổ chức, như trường hợp CLB NKT tại Bảo Lộc. Từ đó, đài
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truyền hình đã có những phóng sự làm góp phần làm thay đổi cái nhìn của xã hội về
NKT. Cuộc hội thảo đã để lại một ấn tượng tốt về NKT, và tác động đến các đơn vị
khác như Trung tâm y tế thị trấn Bảo Lộc đã hứa sẽ hỗ trợ về phần chăm sóc sức khỏe
cho NKT.
Khi các hội nhóm có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, DRD cũng được
biết đến và đã tạo được sự tin tưởng đối với chính quyền địa phương ở những nơi
DRD liên kết mạng lưới hội nhóm NKT.
Trong quá trình làm việc với các hội nhóm KT địa phương, DRD đã tích cực xây
dựng mối quan hệ với chính quyền, một mặt để chính quyền hiểu biết hơn các hội
nhóm KT và sẽ có sự hỗ trợ các hội nhóm, mặt khác các hội nhóm KT cũng có thể
đóng góp khả năng của họ vào hoạt động của địa phương. Mô hình này đã được làm
khá tốt, như trường hợp Hội NKT Đức Trọng, CLB KT xã Diên Phú, Hội NKT Bảo
Lộc và Hội NKT Cần Thơ.
Có thể thấy, trong quá trình mở rộng liên kết với các hội nhóm NKT ở một số tỉnh
thành phía nam, DRD đã hỗ trợ hình thành tổ chức NKT tại những nơi có NKT nhưng
họ chưa có một tập thể để sinh hoạt chung. Các CLB mới cho NKT ra đời không chỉ
tạo cơ hội gặp gỡ giữa NKT với NKT, nâng đỡ nhau mà còn tạo cơ hội cho họ vươn
lên về kiến thức và khả năng làm việc chung với nhau, năng lực lãnh đạo và khả năng
hợp tác với chính quyền địa phương. Với sự hỗ trợ của DRD, những ý tưởng đã biến
thành hiện thực, như sự ra đời của CLB NKT Bảo Lộc và sự hình thành CLB Chung
Sức. Ở nơi khác, cùng với tổ chức NKT địa phương, DRD đã tạo cơ hội học việc và
việc làm cho NKT như trường hợp CLB NKT Diên Phú. Qua các buổi nâng cao năng
lực, không chỉ lãnh đạo mà NKT trong các hội nhóm có điều kiện mở rộng mối quan
hệ và họ đã tạo nên một mối dây liên kết chia sẻ thông tin cho nhau. Mạng lưới liên
kế hội nhóm NKT đã hình thành và đang dần dần được củng cố.
2.2

Mạng lưới tình nguyện viên
Việc tiếp nhận và hoạt động của tình nguyện viên
DRD còn có lợi thế là có 2 thành viên là giảng viên thường xuyên dạy ở đại học, từ
môi trường này, các em sinh viên đã biết đến DRD, ban đầu là đến thăm dò, tìm hiểu
thông tin, sau đó các em trở thành tình nguyên viên. Ngoài ra DRD còn là nơi tiếp
nhận sinh viên ngành CTXH đến thực tập, hoặc sinh viên đến thu thập thông tin tư
liệu cho bài học của mình; từ đây, một số sinh viên dần dần tham gia vào đội ngũ tình
nguyện viên. Câu Lạc bộ tình nguyên viên của sinh viên được hình thành với 70 thành
viên đến từ các trường đại học khác nhau, đã đăng ký chính thức, trong đó có 30
thành viên sinh hoạt thường xuyên.
CLB TNV SV lúc đầu sinh hoạt 1 lần/ tháng, hiện nay sinh hoạt 2 lần/ tháng, và mỗi
khi có chương trình hay sự kiện đặc biệt, các TNV này đều có mặt. Hoạt động của
CLB TNVSV gồm tham gia hỗ trợ trong các sự kiện, phiên dịch cho người khiếm
thính, dạy học và hỗ trợ các em chậm phát triển trí tuệ, hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ
hội quán khi cần.
Song song với các hỗ trợ của TNV SV cho hoạt động của DRD, các em được tham
gia những buổi tập huấn hoặc hội thảo nhằm trang bị các kiến thức kỹ năng hữu ích
làm hành trang cho bản thân khi vào đời. Tính đến 12/2009, các TNV này đã tham gia
các khóa tập huấn và ứng dụng một số kỹ năng đã học như: Nhận thức về NKT, Cách
thức hỗ trợ NKT như cách đẩy xe lăn…; Cách làm việc nhóm; lãnh đạo nhóm; Lập hồ
sơ thân chủ; và Tổ chức sự kiện tại cộng đồng.
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Thông qua các bài báo, phóng sự trên tivi, nhiều tổ chức biết về DRD hơn, và DRD
bắt đầu tiếp nhận những tình nguyện viên đến từ nước ngoài, từ sinh viên đến người
vừa tốt nghiệp đại học và cả những người giàu kinh nghiệm chuyên môn có thời gian
công tác lâu năm. Tại thời điểm lượng giá, DRD có 2 tình nguyện viên của tổ chức
AAPIP 7 và 1 tình nguyện của VSO8. Những tình nguyện viên sinh hoạt khá đều đặn
tại DRD trong những thời gian nhất định (ví dụ: 4 tháng hay 1 năm).
Những tình nguyện viên trẻ tham gia vào việc dịch tài liệu, thư từ giao tiếp, sinh hoạt
của Hội quán, hoặc lấy tư liệu để viết dự án.
Những tình nguyện viên đến từ VSO đã có những đóng góp đáng kể trong công tác
chuyên môn như soạn dạy chương trình CTXH với người khuyết tật; hoặc hỗ trợ
trong chương trình việc làm cho người khuyết tật, tạo mối quan hệ với các doanh
nghiệp một mặt gây nhận thức cho doanh nghiệp về NKT, xa hơn nữa là các doanh
nghiệp tiếp nhận NKT vào làm việc tại đơn vị của họ; hoặc cùng DRD củng cố lại cơ
cấu tổ chức.
DRD còn tiếp nhận những tình nguyện viên đến chia sẻ, trao đổi các đề tài liên quan
đến CTXH, phát triển xã hội…. trong một buổi hoặc một ngày.
Có thể nói, mạng lưới tình nguyện viên đã có những đóng góp đáng kể trong việc hỗ
trợ NKT nói riêng và DRD nói chung. DRD cũng đã tạo điều kiện cho các tình
nguyện viên này làm việc trong một bầu không khí chan hòa với nhân viên DRD.

Một số điểm còn hạn chế
CLB TNV sinh viên hoạt động khá tốt, các em có ban chấp hành điều phối công việc.
Các TNV nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm cũng dễ thích nghi với môi trường làm
việc tại DRD, vì họ có kinh nghiệm và chủ động trong công việc.
Tuy nhiên, đối với một số TNV khác đến từ tổ chức nước ngoài, việc tổ chức sắp xếp
công việc chưa được rõ ràng, theo các bạn mô tả “ không được phân về bộ phận nào
cụ thể, không có người phụ trách trực tiếp, cứ thích chương trình gì thì tham gia”, do
đó các TNV này còn bỡ ngỡ và vì thiếu kế hoạch cụ thể cho họ và không có người
chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn và giám sát công việc của họ, cũng như
họ không có công việc rõ ràng mà chỉ mang tính phụ giúp khi cần. Theo giải thích của
DRD, tại thời điểm này, DRD có sự thay đổi nhân sự, người trực tiếp phụ trách các
tình nguyện viên này nghỉ việc.

7
8

AAPIP Asian Amercians/ Pacific Islander in Philanthrophy.
Volunteer Service Oversea, Tổ chức Tình nguyện viên làm việc ở nước ngoài, Anh quốc.
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3. Tác động thay đổi về nhận thức và giá trị của xã hội về NKT
Trong các phần trên, chúng ta đã thấy được những thay đổi và tác động gây nhận thức
nâng cao năng lực cho chính NKT cũng như các hội nhóm NKT. Phần tiếp theo cho
thấy DRD đã biết tận dụng các kênh khác nhau trong cộng đồng, xã hội để tạo nhận
thức và góp phần làm nên một số những thay đổi tích cực không chỉ với một nhóm
NKT cụ thể nào mà là ảnh hưởng đến cuộc sống NKT nói chung, đó là thông qua các
kênh truyền thông để xã hội nhìn nhận đúng hơn giá trị của NKT; qua công tác biện
hộ để đảm bảo quyền của NKT được thực thi; qua sự hợp tác với các tổ chức xã hội,
doanh nghiệp, cơ quan chức năng liện quan của nhà nước nhằm tạo ra các cơ hội cho
NKT được tham gia vào xã hội nhiều hơn.
3.1

Mạng lưới truyền thông và những ảnh hưởng của truyền thông đến cộng đồng
Cho đến nay, thông tin về DRD và các hoạt động hỗ trợ NKT, nâng cao nhận thức và
quyền công bằng cho NKT đã được đăng tải trên nhiều trang báo của TPHCM nói
riêng và cả nước nói chung. Đã có 26 tờ báo viết về DRD, đài truyến hình HTV, VTV
và đài tiếng nói nhân dân TPHCM đã có những phóng sự giá trị về DRD. Trong đó có
những báo uy tín đã có mối quan hệ thường xuyên đăng bài trên chuyên mục xã hội
về DRD như Báo Tuổi Trẻ, Báo Dân trí, Vietnam News…
Ấn tượng mà DRD đã để lại với các phóng viên và cũng là động lực cho các phóng
viên tìm đến với DRD đó là DRD luôn quan tâm đến quyền của NKT. Phương pháp
làm của DRD là phương pháp thay đổi dần nhận thức của chính NKT để họ không
còn tự ti xem mình như là những người nhận giúp đỡ, mà chính họ là những người có
khả năng; đồng thời giúp xã hội thay đổi cách nhìn về NKT, nhìn đúng giá trị và khả
năng của họ, cũng như tạo cơ hội cho họ học và thể hiện khả năng của mình. DRD đã
chọn hướng đi “tăng năng lực cho NKT và tác động thay đổi nhận thức xã hội về
NKT”.
Chính hướng đi này đã gây ấn tượng đến nhận thức trước tiên là đến các nhà báo,
phóng viên trước, từ đó họ đã cộng tác với DRD bằng cách truyền tải thông điệp
“công bằng, bình đẳng và cơ hội cho NKT” đến với xã hội, và rồi dần dần lan tỏa ra
việc gây nhận thức đến cộng đồng bằng các bài viết hoặc các loạt phóng sự. Từ các
bài báo, phóng sự trên tivi mà nhiều phụ huynh có con em khuyết tật, sinh viên đã tìm
đến với DRD.
Nhận định của một vài nhà báo về các hoạt động của DRD:

DRD sống cho cộng đồng, DRD biết nắm
bắt xu hướng của cộng đồng và làm chỉn
chu. DRD bền bỉ với mục đích của mình,
biết vận động NKT tham gia và còn biết tìm
kiếm các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế
đồng hành.
Biên tập viên - Báo Tuổi Trẻ

Những con người khiếm khuyết không
chịu đầu hàng số phận. Họ luôn tự tin vào
bản thân và xã hội. Họ có tinh thần lạc
quan. Những điều họ đạt được không thua
kém người không khuyết tật. Khiếm
khuyết tạo ra nhiều khó khăn, nhưng họ
nhìn đời rất đẹp, như tên Hội Quán của
họ. Quan điểm làm việc của DRD là lạc
quan và tích cực, điều đó tạo nên sự phát
triển.
Phóng viên Báo Dân Trí
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Tôi biết đến DRD cách đây chỉ vài tháng khi nhận được giấy mời hội thảo về
chương trình trẻ tự kỷ. Thật sự rất ấn tượng, vì không chỉ riêng tôi mà rất rất nhiều
người còn rất mơ hồ về căn bệnh tự kỷ, qua buổi hội thảo tôi đã biết được rất
nhiều, cùng với bài báo đã viết và được đăng trên báo Lao động & Xã hội, rất
nhiều ý kiến từ tòa soạn và đọc giả đồng tình và ca ngợi bài báo vì có nhiều thông
tin bổ ích. Sau đó tôi thường xuyên quan tâm và theo dõi đến DRD vì DRD có rất
nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ người khuyết tật, trẻ chậm phát triển...Theo
tôi, vấn đề này không chỉ là nhiệm vụ của DRD mà còn là trách nhiệm của toàn xã
hội nên rất cần sự hỗ trợ, cộng tác của cộng đồng.
Nhà báo Báo Lao động xã hội

3.2

Các sự kiện cung cấp thông tin, giáo dục gây nhận thức cho xã hội và cộng đồng
Hàng năm DRD tổ chức khoảng 10 sự kiện, bao gồm các buổi hội thảo, nói chuyện
chuyên đề; ra mắt một hoạt động mới; hoặc nhân dịp các ngày đặc biệt các dịp như
ngày NKT Việt Nam 18/4 và NKT thế giới 3/12, quốc tế thiếu nhi, trung thu; hoặc
trước sự thay đổi về một qui định xã hội có ảnh hưởng đến NKT.
Mục đích của các cuộc hội thảo hay các sự kiện này nhằm giúp cộng đồng hiểu hơn
về NKT; tăng nhận thức cho cộng đồng về NKT; và biện hộ về quyền của NKT.
Một số các hội thảo và sự kiện nổi bật được tổ chức trong những năm qua là
- NKT, tình yêu và đời sống hôn nhân, ( 9/7/ 2006)
- Vì sao NKT khó tìm việc làm (20/8/2006)
- NKT và Việt nam vào WTO – Những cơ hội và thách thức (22/4/2007)
- Tôn vinh các bà mẹ có con khuyết tật thành đạt nhân ngày của Mẹ
(13/05/2007)
- Tiếng nói của thế giới im lặng (7/10/2007).
- Làm thế nào chúng ta có thể giúp trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ hội nhập
xã hội (4/4/2008)
- Giải pháp việc làm cho người khiếm thích và cơ hội tuyển dụng (7/9/2008)
- Bạn có thể sống trọn vẹn khi mất khả năng nghe (14/12/2008 )
- Ngày hội với chủ đề “Giới hạn là bầu trời” (18/4/2009)
- Giải pháp ngăn ngừa việc vi phạm pháp luật của người khiếm thính
(23/5/2010)
- Một thế giới cho tất cả (3/12/2009).
- Trường học nào cho trẻ tự kỷ? (5/6/2010)
- Ra mắt trang web pháp luật về NKT (1/8/2010)
Các sự kiện này thường được tổ chức tại TPHCM và đã thu hút đông đảo người tham
dự, cả NKT và không KT. Có những sự kiện thu hút nhiều cơ quan ban ngành tham
gia, các trường đại học, các tổ chức Việt nam và quốc tế. Các sự kiện này thu hút
nhiều báo, đài phát thanh, đài truyền hình tham gia và đưa tin; có khi có sự hiện diện
và đưa tin của hơn 20 ký giả từ các tờ báo trong nước. Có những sự kiện thu hút hơn
600 người tham dự như “Một thế giới cho tất cả”. Và có sự kiện đã được đài truyền
hình phát sóng trực tiếp rộng khắp cả nước như ngày hội “Giới hạn là bầu trời”.
Bên cạnh các sự kiện là những hội thảo mang đến cơ hội cho NKT bày tỏ suy nghĩ,
cảm xúc và nhận định về những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của họ cũng như
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các vấn đề xã hội khác; đồng thời hội thảo cũng là nơi họ gặp gỡ nhau, có thêm các ý
kiến chia sẻ, kinh nghiệm và kiến thức về NKT và các vấn đề liên quan khác.
Do các hội thảo thường được tổ chức tại TPHCM, nên NKT thuộc các hội nhóm KT ở
tỉnh ít có cơ hội tham dự. Theo những người KT tham gia lượng giá, trong thời gian
qua, có một hội thảo tổ chức tại tỉnh được đánh giá cao là Hội thảo Chia sẻ kinh
nghiệm Hội nhóm NKT các tỉnh Tây nguyên. Đánh giá chung về chất lượng và việc
tổ chức hội thảo được NKT đánh giá cao, từ mức tốt đến rất tốt đạt 88%. (xem bảng
3).
Bảng 3: Chất lượng và hiệu quả hội thảo

Các tiêu chí đánh giá hội thảo

Rất
kém

Chất lượng hội thảo
Đánh giá về việc tổ chức

Chất lượng và hiệu quả hội thảo
Kém
Trung
Tốt
Rất tốt
bình
13%
13%

63%
75%

25%
13%

Từ các sự kiện và hội thảo, xã hội bắt đầu phân biệt khái niệm từ thiện và phát triển,
xã hội bắt đầu hiểu đúng về DRD không làm từ thiện nhưng làm phát triển. Điều quan
trọng hơn đó là tiếng nói và khả năng của NKT đã được xã hội công nhận, và một số
các tổ chức, cơ quan bắt đầu thay đổi cách tiếp cận và đánh giá khả năng NKT, không
còn là giúp NKT theo nghĩa từ thiện nhưng tạo cơ hội để NKT đóng góp, và hơn hết
chính NKT đã và đang tự khẳng định mình.
3.3

Biện hộ và góp phần tham gia vào việc xây dưng luật, thực thi quyền của NKT
Với những cảm nghiệm bản thân và kinh nghiệm làm việc với NKT, có thể thấy đa số
nhân viên DRD ý thức rất rõ những thiệt thòi mà NKT đã và đang gánh chịu. Những
nỗ lực tăng năng lực là cần thiết, nhưng chỉ đáp ứng được việc tăng năng lực cho một
nhóm NKT tham gia các buổi tập huấn hay hội thảo; chỉ khi tác động đến luật pháp
và chính sách, thì quyền và lợi ích mới đến được những NKT ở khắp nơi, có sự công
bằng cho NKT dù họ ở đâu. Một khi chính sách về NKT được ban hành, thì cả cấp
chính quyền và NKT đều có trách nhiệm thực thi.
DRD đẩy mạnh công tác biện hộ thông qua nhiều kênh: qua phương tiện truyền thông
đại chúng, tổ chức hội thảo, sự kiện, tác động đến các doanh nghiệp, tham gia vào
việc góp ý xây dựng luật cho NKT, và gần đây ngày 1/8/2010 DRD chính thức ra mắt
trang web pháp luật về NKT cũng như là tư vấn pháp luật cho NKT với sự tham gia
của các chuyên gia từ 3 công ty luật nổi tiếng ở TPHCM như Văn phòng Luật sư
Trương Thị Hòa, Công ty Law Associate, và Công ty Luật Roma .
Những hoạt động biện hộ này không chỉ đem lại lợi ích cho NKT mà còn làm cho một
số các đơn vị, cơ quan sự nghiệp và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về NKT và thấy rằng
họ cũng có lợi khi hiểu hơn và chấp nhận NKT.
Tại cuộc hội thảo với sự tham gia của 25 doanh nghiệp tại TPHCM, Bình Dương,
Đồng Nai và Long An được tổ chức vào tháng 8/2007, DRD đã làm doanh nghiệp
hiểu và thấy được những lợi ích doanh nghiệp sẽ có khi nhận NKT. Kết thúc hội thảo,
22 NKT đã nhận được việc làm. 9

9
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Khi dự luật cấm xe ba bánh lưu hành trên đường được đưa ra, NKT là người bị thiệt
thòi vì đa phần họ đều chạy xe được cải tiến lại từ 2 bánh thành xe 3 bánh. DRD đã
phối hợp cùng Hội Thanh niên khuyết tật làm việc với Sở giao thông công chánh
(GTCC) tổ chức lớp cho 500 NKT học luật giao thông và học thi bằng lái. Kết quả Sở
GTCC đã qua Phòng đăng kiểm tổ chức đăng kiểm xe và cho NKT thi lấy bằng cũng
giấy phép cho phương tiện của họ được lưu thông.
Hội thảo về Ngăn ngừa vi phạm pháp luật cho người khiếm thính, đã đem đến những
hiểu biết nhất định cho gia đình, nhà trường, luật sư, tòa án và công an về người
khiếm thính, cũng như đưa ra các giải pháp giảm hành vi vi phạm pháp luật nơi người
khiếm thính.
Khi được biết Sở GTCC sẽ trang bị thêm một số xe buyt, DRD đã gửi công văn lưu ý
về việc NKT cần có sàn xe thấp để họ có thể lên xe thuận lợi hơn, Sở GTCC đã có trả
lời bằng điện thoại sẽ lưu ý về việc này. 10 Trước mắt, có thể thấy được thái độ tích
cực của Sờ GTCC phản hồi lại yêu cầu của DRD, nhưng sự phản hồi sẽ có giá trị
chính thức và rõ ràng hơn khi DRD đề nghị Sở có trả lời chính thức bằng văn bản, vì
đó sẽ là một trong những cơ sở cho thấy trách nhiệm cụ thể của Sở GTCC.
Một trong những đóng góp đáng kể về công tác biện hộ, đó là cùng với các cơ quan
chức năng khác, DRD đã tham gia ý kiến vào dự thảo Luật NKT Việt Nam. Báo cáo
“Khảo sát sự tiếp cận của các công trình công cộng tại TPHCM” của DRD cũng đã
được nhóm soạn thảo Luật Người Khuyết tật Việt Nam sử dụng làm cơ sở thuyết
phục Quốc hội . Ngày 17/6/2019 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đã thông qua Luật người khuyết tật (số 51/2010/QH)11 .
Như vậy, bằng nhiều hình thức khác nhau, công tác biện hộ đã được DRD thực
hiệntheo 2 hướng: thứ nhất góp phần vào việc xây dựng chính sách; thứ hai là tác
động đến nhận thức và hành vi xã hội, bao gồm tổ chức, cá nhân NKT và không
KT; và để một biện hộ có hiệu quả, DRD không thể làm một mình mà đã và vẫn cần
có sự phối hợp với các tổ chức, ngành khác nhau.
Một minh họa về biện hộ
Bé H . sinh năm 2003, bị tật bẩm sinh, đầu hơi to, chân khoèo yếu không đi được và bé chỉ có hậu
môn nhân tạo. Bé sống cùng mẹ và ông bà ngoại. Năm lên 3, H. được gia đình gửi đi học, nhưng
chỉ được 1 tuần, bé bị trả về. Điều này làm cho H và gia đình rất buồn. Khi xem tivi, ông ngoại H.
biết đến DRD, rồi tìm đến và trình bày ước muốn đi học H. Từ đó DRD gửi sinh viên của chương
trình Học bổng Người Bạn Đồng hành đến nhà dạy cho bé H. Sau hơn 1 năm, H. biết đọc và biết
viết. Khi H đến tuổi vào lớp 1, gia đình đã nỗ lực xin cho H. được đến trường, nhưng mọi nỗ lực
đều thất bại. Chẳng lẽ H. không có cơ hội đi học. Gia đình chia sẻ nỗi buồn này với DRD. Nhân
viên DRD hướng dẫn gia đình nộp đơn cho bé H được đi học, nhưng rồi bé vẫn không được chấp
nhận. Thông qua một cơ quan báo chí, DRD đã đưa tin về trường hợp bé H. Buổi sáng khi tờ báo
được phát hành, thì đến chiều gia đình bé H. đã được cơ quan chức năng mời đến làm thủ tục
nhập học cho bé H. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, bé H. nói, cháu rất thích đi học, và không
chịu nghỉ ngày nào, dù có mệt.
Theo lời kể của phụ huynh và bé H.

10
11

Theo phỏng vấn nhân viên DRD.
http://luatvachinhsach.drdvietnam.com/
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4. Mối quan hệ hợp tác với các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội
Có thể phân mối quan hệ hợp tác của DRD với các tổ chức theo 3 nhóm:
Nhóm 1: Các tổ chức thuộc các cơ quan trực thuộc quyền quản lý của nhà nước
Nhóm 2: Các chương trình hỗ trợ hoặc tài trợ của các văn phòng đại diện của nước
ngoài tại Việt Nam
Nhóm 3: Hợp tác với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp tại Việt Nam
Chi tiết như sau
Nhóm 1: Hợp tác với các tổ chức thuộc các cơ quan trực thuộc quyền quản lý nhà
nước
-

Các cơ quan truyền thông.
Trường LĐTBXH Hóc Môn.
Trung tâm bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm cho NKT trên đường Võ thị
Sáu.
Trường dạy nghề Hóc Môn.
Chính quyền địa phương của các Hội nhóm KT trong mạng lưới.

Đối với giới truyền thông, DRD có mối quan hệ hợp tác khá tốt và chặt chẽ, với các
bài phóng sự, truyền hình, truyền thanh nhằm thay đổi nhận thức và gián tiếp tác động
đến vận động chính sách, chi tiết của hoạt động này được trình bày ở báo cáo lượng
giá này tại mục 3.1 và 3.2.
Tuy nhiên việc hợp tác với các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực xã hội vẫn
chưa được chặt chẽ. Mỗi hội thảo hay sự kiện DRD có mời sự tham gia của các cơ
quan ban ngành. Các cơ quan quan tâm bằng cách có cử đại diện tới dự, nhưng sau
đó hầu như vẫn chỉ dừng ở mức độ dự hội thảo. Cho đến nay, nguồn kinh phí cho hoạt
động của DRD đối với NKT vẫn chủ yếu từ các dự án tài trợ; hoặc các cơ hội nâng
cao năng lực cho nhân viên là do các tổ chức xã hội khác hỗ trợ hoặc từ chính DRD.
Theo một nhân viên DRD cho biết ngay cả cơ sở dạy nghề cho NKT cũng không mặn
mà lắm trong việc hợp tác với DRD, do cách tiếp cậncủa hai bên khác nhau: DRD
chọn các tiếp cận có sự tham gia của NKT, trong khi đó cơ sở dạy nghề chọn cách
tiếp cận từ trên xuống, mức độ hợp tác chỉ dừng lại ở trường dạy nghề gửi NKT đến
DRD để được giới thiệu tìm việc làm.
Bên cạnh đó, huấn luyện cũng là một trong các mặt hợp tác của DRD với các khoa
CTXH, XHH của các trường đại học. Bản thân giám đốc DRD tham gia vào một số
chương trình huấn luyện của trường ĐH LĐXH tại Hóc Môn và Đại học Đà Lạt, và
các chương trình nói chuyện tại một số trường Đại học khác như ĐH công nghiệp
nghề ở Thủ Đức.
Nhóm 2: Hợp tác với các chương trình hỗ trợ hoặc tài trợ của các văn phòng đại diện
nước ngoài tại Việt Nam
Với phương pháp tiếp cận phát triển cho NKT, DRD dần dần đã tạo được uy tín trong
quá trình thực hiện chương trình của mình theo phương châm “Khuyết tật và Phát
triển”, vì thế đã thu hút được một số các chương trình phát triển xã hội của những tổ
chức khác nhau tìm đến với DRD.
-

Hỗ trợ của Amcham mở lớp tiếng Anh cho sinh viên ngành CTXH
(5/6/2009-5/6/2010). Chương trình được thực hiện qua 2 giai đoạn:
giai đoạn 1 – luyện ôn ngữ pháp; giai đoạn 2 – học tiếng Anh chuyên
ngành.
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-

-

Dự án Sống độc lập cho NKT, do Nhật tài trợ (1/8/2010 – 31/7/2011)
án nâng cao cao lực cho Hội nhóm do AusAid tài trợ (4/6/201030/8/2011).
Dự án Việc làm cho NKT và phát triển doanh nghiệp NKT do tổ chức
Ai len hỗ trợ. (6/2009-6/2012)

Các dự án tài trợ trên hỗ trợ kinh phí để DRD thực hiện các hoạt động với NKT, DRD
hoàn toàn độc lập trong việc điều hành và thực hiện các chương trình của mình theo
như các bản đề nghị dự án đã được thỏa thuận. Cho đến nay, với sự hỗ trợ của các dự
án, khối lượng công việc tăng thêm nhiều, nhưng DRD nhân lực chưa phát triển kịp
với việc mở rộng các hoạt động ,vì vậy DRD cần đến sự hỗ trợ hợp tác của các tổ
chức và nhà tài trợ về mặt chuyên môn và quản lý cũng như xây dựng được chiến
lược bền vững.
Nhóm 3: Hợp tác với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, và cá nhân
- Tổ chức xã hội trong lĩnh vực xã hội và phát triển
- Doanh nghiệp do DRD liên hệ hoặc doanh nghiệp tự tìm đến DRD, bao
gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư VN hoặc vốn đầu tư nước ngoài.
- Các doanh nghiệp chỉ hợp tác khi có sự kiện cụ thể.
Các tổ chức xã hội đang họat động tại Việt Nam bao gồm các tổ chức do VN thành
lập hoặc các tổ chức quốc tế có văn phòng tại Việt Nam. Sự hợp tác giữa DRD với
các nhóm này diễn ra khá tốt vì có chung mục tiêu hoạt động cho phát triển xã hội.
Sự hợp tác được thể hiện qua nhiều cách khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực nâng cao
năng lực: cho các hội nhóm NKT, cho nhân viên DRD hoặc cùng phối hợp với DRD
tổ chức các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề đối với NKT hoặc cộng đồng. DRD
và các tổ chức này chia sẻ thông tin và đôi khi tư vấn lẫn nhau, hoặc thỉnh thoảng
phối hợp với nhau trong một vài khóa tập huấn, tổ chức hội thảo, chia sẻ tình nguyện
viên hoặc đối tác. Ngoài ra DRD còn là nơi cung cấp những ý tưởng tốt trong những
vấn đề thực tế liên quan đến NKT. Các tổ chức làm việc trong lĩnh vực phát triền xã
hội có sự hợp tác tốt với DRD như LIN, SDTC, SDRC, CSIP, Saigon Children
Charity..
Trong mối quan hệ hỗ tương, Hội quán của DRD còn là nơi cho các tổ chức có thể
thuê không gian để tổ chức tập huấn hay sự kiện của họ với mức giá hợp lý, và qua đó
Hội quán cũng có nguồn thu. Một vài sự kiện của các tổ chức khác đã được tổ chức
tại Hội quán như: lễ phát động doanh nghiệp xã hội lần 2 của Trung tâm Hỗ trợ Sáng
kiến phục vụ công đồng (CSIP) ngày 3/6/2010, tổ chức trao giải thưởng về Câu
chuyện tình nguyện của bạn của LIN ngày 16/9/2010; hoặc ngày họp các NVXH của
SDRC ngày 25/9/2010.
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Ngoài ra, có những doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác với DRD trong lĩnh vực đào tạo
và cơ hội việc làm cho NKT (xem chi tiết phần 1.3). Và cũng có một số doanh nghiệp
khác tìm đến DRD để hợp tác và đóng góp trong những sự kiện cụ thể của DRD,
chẳng hạn Trung Thu cho trẻ em, ngày NKT thế giới 3/12 hoặc NKT Việt nam 18/4.
Tóm lại, trong mối quan hệ hợp tác, DRD tạo được sự hợp tác tốt với các tổ chức xã
hội, cụ thể là ở TPHCM, một số doanh nghiệp, một số các tổ chức nước ngoài đang
hoạt động tại VN. Đối với các tổ chức thuộc sự quản lý của nhà nước, DRD có hợp
tác tốt với ngành truyền thông báo đài, thỉnh thoảng có cộng tác với các trường ĐH,
còn việc hợp tác với các cơ sở như dạy nghề, hoặc cơ quan nhà nước chưa sâu vì cách
tiếp cận khác nhau.
5. Xây dựng giáo trình và giảng dạy CTXH với NKT ở Đại học
Từ giai đoạn 2 của chương trình, DRD đã thiết lập mục tiêu xây dựng và phát triển bộ
môn CTXH với NKT ở khoa XHH và CTXH của trường Đại học Mở TPHCM. Với
mong muốn xây dựng bộ môn CTXH với NKT, giám đốc DRD đã thử nghiệm việc
giảng dạy CTXH với NKT cho sinh viên ngành CTXH của trường. Cho đến nay, việc
giảng dạy CTXH với NKT đã thực hiện được 2 năm. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một
môn trong chương trình của ngành CTXH, chứ chưa thể phát triển thành một chuyên
ngành mới.
Theo qui định của khoa XHH-CTXH, để hoàn thiện việc đưa môn CTXH với NKT
thành chương trình chính thức, bên cạnh việc giảng dạy biên soạn tài liệu, giáo viên
cần soạn thảo được sách cho sinh viên sử dụng. Hiện tại giám đốc DRD là người trực
tiếp giảng dạy tại khoa XHH và CTXH, trong quá trình dạy, chị đã mời sự tham gia
cộng tác dạy của một vài nhân viên DRD trong một số tiết cụ thể do chị đảm trách.
Các đề tài nhân viên DRD đảm trách là: Việc làm cho NKT; Hiểu và làm việc với
người khiếm thính; Nâng cao nhận thức về NKT…
Song song với việc giảng dạy, và theo qui định của Khoa XHH và CTXH, DRD đang
biên soạn giáo trình, tính đến thời điểm lượng giá, thời gian biên soạn đã được tiến
hành hơn 1 năm, nhưng cuốn giáo trình về CTXH cho NKT vẫn chưa được hoàn
thành.
Tham gia vào việc biên soạn giáo trình gồm có giám đốc DRD, một chuyên viên về
NKT ( bao gồm cả lĩnh vực giảng dạy và thực hành) là tình nguyện viên nước ngoài
đã cộng tác với DRD 1 năm ( từ 8/2008-8/2009); một số nhân viên của DRD. Hiện
tại phần giáo trình được phân công cho chuyên viên này đã được hoàn thành, còn các
phần khác do DRD đảm trách biên soạn vẫn chưa xong, chính điều này đã trì hoãn
việc hoàn tất cuốn giáo trình. Theo nhân viên DRD cho biết, sở dĩ họ không hoàn
thành được cuốn giáo trình một phần là do họ có quá nhiều công việc, phần khác là do
họ chưa đủ kinh nghiệm ( kỹ năng viết và trình bày giáo trình) và kiến thức để biên
soạn một cuốn giáo trình ở cấp đại học.
Bên cạnh việc giảng dạy tại khoa XHH và CTXH của trường ĐH Mở, bản thân giám
đốc DRD còn tham gia cộng tác giảng dạy theo lời mời của chương trình đào đạo
nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc các trung tâm xã hội của Bộ LĐTBXH và của
trường ĐH LĐXH tại Hóc Môn.
Bên cạnh việc tham gia giảng dạy CTXH về NKT, DRD cũng tiếp nhận sinh viên đến
thực tập tại cơ sở của mình. Tuy nhiên, phần thực tập chính hiện nay của sinh viên
CTXH tại DRD chủ yếu vẫn là CTXH cá nhân và CTXH nhóm, chứ chưa có chuyên
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biệt là CTXH với NKT; và do DRD thiếu nhân viên chuyên ngành CTXH do đó việc
kiểm huấn viên cho các sinh viên được một giáo viên bên ngoài DRD đảm trách.
Như vậy, có thể thấy rằng trong 2 năm qua DRD đã có nỗ lực và mới chỉ đạt được
việc góp phần chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thực tế qua làm việc với NKT cho sinh
viên ngành CTXH để gây nhận thức và trang bị cho các sinh viên CTXH một số hiểu
biết về NKT. Còn việc xây dựng chuyên ngành CTXH với NKT vẫn chưa được thực
hiện, một mặt do năng lực DRD còn hạn chế trong việc biên soạn giáo trình, mặt khác
việc xây dựng chuyên ngành phụ thuộc quyết định của trường với sự phê duyệt của
Bộ Giáo dục.
6. Sự phát triển của DRD về mặt cơ cấu tổ chức, quản lý và vận hành các hoạt động
Theo mô hình “Tổ chức hợp nhất”, để xây dựng và biết một tổ chức vận hành có hiệu
quả, các chuyên viên đánh giá tổ chức sẽ xem xét 5 khía cạnh: cơ cấu tổ chức, đội ngũ
nhân sự, phương thức trao đổi thông tin liên lạc, phương cách quản lý - giám sát và
đánh giá công việc, và hệ thống thủ tục 12
Tương tự với quan điểm trên, Stephen P. nhận định đánh giá một tổ chức về cơ cấu,
quản lý và điều hành các hoạt động của một tổ chức sẽ được xác định bằng 6 yếu tố:
chuyên môn; phân công theo bộ phận; giám sát và đánh giá; báo cáo công việc; mức
độ quyết định – phân quyền hay tập trung; và các qui chuẩn hướng dẫn công việc và
nhân viên13.
Dù cách diễn đạt có khác nhau, song nhìn chung để đánh giá một tổ chức về cơ cấu
quản lý, điều hành và sự phát triển của tổ chức, các nhà hoạch định và phát triển tổ
chức đều quan tâm đến các mặt: mô hình tổ chức; nhân sự bao gồm chuyên môn và sự
phân công công việc; kế hoạch công việc; phương thức trao đổi thông tin; hệ thống
giám sát và đánh gía hoạt động và công việc; mức độ quyết định.
Trong phạm vi của lượng giá này, và dựa vào chương trình Khuyết tật và phát triển
được tài trợ bởi Ford Foundation, việc đánh giá sự phát triển của DRD như là một tổ
chức sẽ được xem xét ở các mặt: cơ cấu tổ chức bao gồm cả môi trường làm việc;
nhân viên bao gồm chuyên môn, phân công công việc và nâng cao năng lực; phương
thức trao đổi thông tin và phương cách quản lý giám sát đánh giá công việc.
6.1

Cơ cấu tổ chức
Năm 2005, khi bắt đầu hình thành Chương trình Khuyết tật và phát triển do Quỹ Ford
tài trợ, DRD hoạt động dưới sự điều phối của khoa XHH – trường Đại học Mở
TP.HCM, DRD có một Ban cố vấn gồm 3 thành viên; các hoạt động trực tiếp điều
hành bởi 1 giám đốc và 3 nhân viên: 1 trợ lý, 1 điều phối tiếp cận NKT và 1 thủ thư
đồng thời quản lý website.
Tháng 7/2010, DRD có được tư cách pháp nhân độc lập và trở thành Trung tâm
Khuyết tật và phát triển.
Từ một chương trình chỉ do Ford Foundation tài trợ ban đầu, hiện nay DRD đang điều
hành song song 4 dự án chính: Dự án nâng cao năng lực NKTcủa Ford, Dự án Sống

12

Nguồn: Le Model Intégré Organisationnnel, MSF, 1998. Adapted by Hubert Heindle, 2010.
Reframing Organization - Artistry, choice, and leadership, Lee G. Bolman, Terrence E. Deal, 2003.
13
Hành vi tổ chức, Stephen P. Robbins, 2005.
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độc lập (Nhật tài trợ); Dự án nâng cao cao lực cho Hội nhóm (AusAid) và Dự án
Việc làm cho NKT và phát triển doanh nghiệp NKT (Irish Aid14). Việc có nhiều dự
án, đòi hỏi sự mở rộng và phát triển đội ngũ nhân lực.
Đến tháng 9/2010, DRD có 1 giám đốc và 14 nhân viên và một số bộ phận chuyên
môn:
 Giám đốc DRD vừa phụ trách chuyên môn vừa đảm nhiệm việc quản lý, đồng
thời cũng là giảng viên hiện tham gia giảng dạy ở ĐHM TPHCM. Bên cạnh
đó, giám đốc DRD còn thường xuyên tham gia các chương trình giảng dạy,
trao đổi kinh nghiệm khác khi được mời.
 Bộ phận tập huấn do 1 nhân viên phụ trách vừa là điều phối các hội nhóm
khuyết tật phía nam.
 CLB khiếm thính do 1 nhân viên phụ trách vừa đảm nhận công tác tiếp nhận –
tham vấn cho người khiếm thính, vừa tổ chức các lớp ngôn ngữ múa dấu.
 Phụ trách chương trình học bổng và CLB người bạn đồng hành: do 1 nhân
viên phụ trách.
 Bộ phận việc làm gồm có 2 nhân viên và 1 tình nguyện viên; trong đó có một
người là điều phối viên dự án việc làm;
 Bộ phận kế toán gồm 3 nhân viên; gồm 2 kế toán phụ trách kế toán chung của
DRD và kế toán các dự án, và 1 nhân viên văn phòng.
 Phụ trách Dự án Sống độc lập gồm 1 nhân viên phụ trách điều phối dự án, 2
trưởng nhóm hỗ trợ cá nhân, 6 người hỗ trợ cá nhân và 2 tham vấn viên đồng
cảnh.
 Hội quán có 3 nhân viên chính thức và 4 em khiếm thính vừa học nghề vừa
làm việc tại hội quán.
 Ngoài ra còn có nhân viên phụ trách về vi tính và mạng.
Hoạt động nhiều hơn, lượng nhân viên tăng, nhưng việc quản lý tổ chức và quản lý
nhân sự không phát triển kịp với hoạt động. Giám đốc đảm nhiệm vừa chuyên môn,
vừa quản lý nội bộ, đối ngoại cùng tham gia các hoạt động khác. Một số bộ phận như
tập huấn, và việc làm đang chịu sự quá tải trong công việc. Cụ thể cán bộ vừa phụ
trách bộ phận tập huấn cho tổ chức vừa điều phối mạng lưới, cán bộ phụ trách dự án
việc làm đảm trách tất cả công việc như tiếp nhận - tham vấn NKT tìm việc làm, vừa
tiếp cận liên kết doanh nghiệp tìm cơ hội việc làm và vừa tổ chức các khóa tập huấn/
hội thảo liên quan đến việc làm… Đây là điều mà DRD cần lưu ý và có chiến lược về
khía cạnh phát triển quản lý tổ chức.
6.2

Đội ngũ nhân viên, vai trò và trách nhiệm công việc
-

14

Sự hiểu biết về sứ mạng và mục tiêu tổ chức của các nhân viên.
Tất cả những nhân viên DRD tham gia phỏng vấn nắm rõ nét chính của mục tiêu
chương trình của DRD: đó là nâng cao nhận thức cho NKT, thay đổi nhận thức xã
hội về NKT và đấu tranh cho sự công bằng và cơ hội cho NKT. Đây là một yếu tố
quan trọng, vì khi tất cả các nhân viên nắm được mục tiêu của chương trình là đã góp
một phần lớn vào việc thành công để các hoạt động luôn đi theo đúng tiêu chí mà tổ
chức đã đặt ra.

Xem phụ lục mô tả 4 dự án này
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Việc phân công công việc, vai trò và trách nhiệm của nhân viên.
Khởi điểm để nhận biết công việc của một nhân viên và có thể đánh giá khả năng
hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như hiệu quả công việc của họ, bất kỳ một tổ
chức nào cũng cần có bảng mô tả công việc cho nhân viên, bản mô tả công việc là nền
tảng cho một người biết được vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như quyền lợi của
họ khi họ thi hành công việc; và đó cũng là một trong các cơ sở nền tảng cho cấp quản
lý cao hơn đánh giá về việc họ có thực hiện đúng và tốt trách nhiệm được trao.
Khi phỏng vấn 12 nhân viên của DRD, chỉ có 4/ 12 nhân viên cho biết họ được trao
bản mô tả công việc, tuy nhiên bản mô tả công việc rất đơn giản, khi họ làm thì có
những phát sinh thêm trong công việc hoặc làm việc khác với bản mô tả. 3/12 nhân
viên cho biết trong quá trình làm việc họ vừa làm và vừa tự mô tả công việc cho mình
do phát sinh của công việc trong quá trình thực hiện và theo thời gian với sự phát triển
của DRD. Như vậy có thể thấy đây là một điểm còn hạn chế của DRD. Cũng trong
thời gian làm lượng giá, DRD cho biết đang tiến hành xây dựng lại cơ chế tổ chức,
một trong những việc cần làm là xây dựng bản mô tả công việc, và theo dự định sẽ
hoàn tất trong tháng 9/2010. Đến thời điểm viết báo cáo lượng giá, bản mô tả công
việc cho nhân viên vẫn chưa hoàn thành.
Phân công chuyên môn và thực hiện các trách nhiệm công việc được giao.
Thông tin từ những thành viên DRD trả lời phỏng vấn cho thấy cơ cấu nhân sự ở
DRD số người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (2), đại học (9) và thạc sĩ
(2); trong đó có 4 người có bằng cấp 2 chuyên ngành khác nhau. Nhìn về khía cạnh
chuyên ngành XHH hoặc phát triển xã hội, có 3 người có chuyên môn này; kinh tế kế toán 6 (gồm 4 đại học và 2 trung cấp); Anh văn 5; 1 về công nghệ thông tin; 1
bách khoa Hóa và 1 về phát triển con người.
Nếu xét về chuyên ngành CTXH, đặc biệt là CTXH chuyên ngành KT, thì DRD thiếu
nhân viên xã hội chuyên nghiệp và thiếu nhân viên xã hội chuyên ngành khuyết tật (
Việt nam hiện cũng đang thiếu nhân sự chuyên ngành về CTXH với NKT). Sự thiếu
chuyên môn về CTXH tạo nên một giới hạn nhất định trong việc biên soạn tài liệu
chuyên nghiệp như đã nêu ở phần xây dựng giáo trình, cũng như các nền tảng kiến
thức chuyên về CTXH trong khi thực hiện công việc, điều này vừa tạo nên một áp lực
vừa là động lực cho nhân viên DRD kết hợp giữa việc vừa làm vừa học hỏi trau dồi,
để củng cố kiến thức chuyên ngành CTXH.
Nhìn về góc độ kinh nghiệm hiểu biết về NKT, DRD có lợi thế là phần đông nhân
viên là NKT (12/ 15 thành viên là NKT), trong đó có 3 người đã từng công tác nhiều
năm trong lĩnh vực NKT hoặc ở các Hội nhóm khuyết tật khác trước khi làm ở DRD.
Về sự cam kết trong công việc, tập thể nhân viên DRD đã cho thấy họ nhiệt tình và có
trách nhiệm trong công việc. Thông tin từ những NKT trong phỏng vấn cho biết, hầu
hết họ đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm và thái độ của nhân viên DRD.
Sự ý thức về việc thiếu chuyên môn nên nhân viên DRD chịu học hỏi (xem phần nâng
cao năng lực bên dưới), cộng với hai lợi thế về tinh thần nhân viên và kinh nghiệm về
NKT, đã giúp họ từng bước khắc phục mặt hạn chế và làm tốt công việc của mình.
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Nâng cao năng lực cho nhân viên
Để khắc phục và giảm hạn chế từ việc thiếu đào tạo chính qui từ các ngành xã hội và
CTXH, từ giám đốc đến nhân viên DRD luôn ý thức nâng cao năng lực chuyên môn
cho mình bằng các khóa ngắn hạn, tham dự các hội thảo, tự học hỏi và chia sẻ kinh
nghiệm để dần dần bổ sung và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp của mình.
Việc nâng cao năng lực nhân viên hoặc do giám đốc đề nghị hoặc do nhân viên đề
xuất, được thực hiện như sau:
 Tìm hiểu các khóa về CTXH, về viết dự án, quản lý dự án, kỹ năng tập huấn
…do các tổ chức đào tạo nhân lực xã hội trong nước tổ chức, để gửi nhân viên
học các lớp này.
 Nhân viên tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo của các tổ chức
Việt Nam và quốc tế làm việc với NKT. DRD có lợi thế là phần đông nhân
viên DRD có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, do đó họ có thể việc tham dự một
số các hội thảo hay huấn luyện quốc tế.
 Chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn cho nhân viên do các đồng nghiệp phụ trách
các mảng chuyên môn thực hiện.
 Mỗi nhân viên được khuyến khích tham dự 2 khóa tập huấn hàng năm, kinh
phí do DRD hỗ trợ, nếu học trên 2 khóa, nhân viên sẽ tự trang trải.
Hàng năm, vào dịp đánh giá cuối năm, mỗi nhân viên tự đánh giá nhu cầu nâng cao
năng lực chuyên môn liên quan đến công việc bản thân đảm trách để lên kế hoạch cho
năm sau, trên thực tế, do quá nhiều công việc, nên đôi khi họ không sắp xếp được thời
gian để đi học.
Một điều có thể nhận thấy rất rõ trong quá trình lượng giá, qua quan sát, trao đổi,
phỏng vấn với nhiều đối tác khác nhau của DRD, các thông tin từ nhiều nguồn cho
biết đội ngũ nhân viên của DRD tự tin, trưởng thành và chuyên nghiệp hơn trong công
việc của họ.
Môi trường làm việc và sự hợp tác lẫn nhau
Như phương châm làm việc với NKT đó là tôn trọng, hỗ trợ và hợp tác, môi trường
làm việc ở DRD là một mô trường thân thiện và nâng đỡ lẫn nhau. Giữa các bộ phận
luôn có sự hợp tác và tình nguyện hợp tác khi thấy nhu cầu ở các bộ phận khác.
Các nhân viên DRD tham gia phỏng vấn cho biết họ hài lòng với môi trường làm
việc tại DRD, khả năng của họ được nhìn nhận, họ có cơ hội đóng góp năng lực của
mình, có cơ hội phát triển bản thân.

6.3

Phương thức trao đổi thông tin và phản hồi
Các ý kiến lượng giá về phương thức trao đổi thông tin và phản hồi trong phần này
được viết dựa trên quan sát môi trường làm việc ở DRD, việc trao đổi thông tin với
DRD trong qúa trình lượng gía.
Trong một tổ chức, trao đổi thông tin nhằm thực hiện các chức năng: i) Yêu cầu và
kiểm soát: bao gồm việc cấp trên đưa ra yêu cầu công việc, nhân viên trao đổi với cấp
điều hành để thực hiện nhiệm vụ, và phần kiểm soát đảm bảo thực hiện công việc; ii)
Tạo động lực khuyến khích nhân viên; iii) Cơ hội cho nhân viên diễn đạt cảm xúc
cũng như nhu cầu của họ để có thể hoàn thành tốt công việc; iv) Cung cấp các thông
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tin nhằm giúp các cá nhân hoặc các bộ phận có đủ cơ sở dữ liệu thực hiện công tác
được giao và đánh giá chất lượng công việc.
Trong 4 chức năng trên, chức năng ii và iii được thực hiện tốt ở DRD, tập thể nhân
viên DRD cảm thấy họ hài lòng với môi trường làm việc ở DRD. DRD có một văn
hóa tôn trong và khuyến khích nhau trong công việc. Nhân viên cảm thấy họ có cơ hội
diễn đạt cảm xúc của mình, được động viên bởi giám đốc và đồng nghiệp. Khi có ý
tưởng hay, các nhân viên cũng luôn được khích lệ và tạo điều kiện thực hiện.
Chức năng i cần được DRD chú ý, cụ thể trong khoảng thời gian lượng giá các thông
tin trao đổi với giám đốc DRD về việc xây dựng kế hoạch lượng giá, thu thập dữ liệu
các nguồn…. Trong quá trình này, bên cạnh việc gặp gỡ, điệnthoại, thì email là kênh
trao đổi thông tin chính. Lợi thế của email là được viết ra và có thể chuyển thông tin
đền nhiều người cùng lúc. Hạn chế là không biết được phản ứng của người nhận tin
nếu không có phản hồi. Để kiểm xem người nhận tin có nhận được tin hay không,
thông thường trong thông điệp gửi đi có yêu cầu phản hồi với khoản thời gian qui
định, để có hướng kịp thời xử lý hoặc sử dụng kênh trao đổi khác để kiểm chứng. Về
khía cạnh này DRD cần lưu ý để có thể điều chỉnh kịp thời trong cách trao đổi thông
tin, điều này sẽ đóng góp vào hiệu quả công việc và tránh được sự chậm trễ hoặc giúp
các thành viên hiểu được nguyên nhân khi có thay đổi hay chậm trễ. Đối với chức
năng iv, nhân viên DRD hài lòng về sự hỗ trợ và chia sẻ thông tin trong nội bộ. Về
phần này, tư vấn viên chỉ nhận định dựa trên thực tế trong thời gian lượng giá về phần
lưu giữ dữ liệu: bộ phận chuyên môn tập huấn và việc làm cần cải tiến cách sắp
xếp dữ liệu có hệ thống và rõ hơn. Nếu thông tin được cập nhật và sắp xếp có hệ
thống, cụ thể, rõ ràng sẽ giúp rất nhiều trong công tác chuyên môn như:, khi cần có
thể truy cứu dữ liệu dễ dàng, chia sẻ thông tin nhanh, mức độ chính xác cao, tiết kiệm
thời gian..cho cả người trao và người nhận thông tin.
6.4

Phương thức quản lý, giám sát, đánh giá và báo cáo công việc
Giám sát, đánh giá và báo cáo công việc
Trong thời gian trước 7/2010, tất cả các nhân viên DRD được đặt trực tiếp dưới sự
quản lý của giám đốc, giám đốc giám sát và đánh giá công việc của nhân viên. Ngoài
việc thực hiện chế độ báo cáo tuần, DRD chưa có cơ chế giám sát và đánh giá cụ thể
việc hoàn thành và chất lượng công việc của nhân viên; tất cả báo cáo được trình trực
tiếp lên giám đốc. Cách làm này sẽ dồn tải việc vào một người, khó tránh khỏi việc sơ
xuất hay xử lý không kịp thời khi giám đốc quá bận hoặc đi vắng trong một thời gian.
Từ tháng 7/2010 DRD đã bắt đầu những cải thiện trong việc giám sát, đánh giá và báo
cáo công việc. DRD đã thành lập một ban đánh giá việc thực hiện công việc của nhân
viên. Nhân viên làm bản báo cáo công việc theo tháng và gửi đến ban đánh giá.
Việc lập một ban hay phân công một người chuyên trách xử lý các thông tin báo cáo
cũng như về công tác tổ chức, đối nội sẽ giúp giảm tải công việc, và có những điều
chỉnh kịp thời cả về kế hoạch và thực hiện các hoạt động.
Bên cạnh đó, DRD cần nâng cao năng lực cho nhân viên trong quản lý công việc, lưu
giữ và cập nhật hồ sơ dữ liệu. Nếu các dữ liệu được lưu giữ có hệ thống sẽ giúp nhân
viên các dự án quản lý hồ sơ rõ ràng, giảm thời gian cập nhật và xử lý thông tin
nhanh, và góp phần trong việc lập kế hoạch cũng như tự đánh giá tiến độ và năng suất
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công việc của mình. Quản lý hồ sơ dữ liệu hợp lý có hệ thống cũng sẽ giảm được căng
thẳng trong công việc.
Hợp đồng làm việc và các chế độ đối với nhân viên.
Trong số các nhân viên DRD, người có thời gian làm việc dài nhất gần 5 năm, nghĩa
là từ lúc khởi đầu dự án, nhân viên có thâm niên ít nhất tại DRD là 7 tháng. Ngoại trừ
giám đốc DRD là giảng viên của ĐH Mở được hưởng các chế độ rõ ràng, còn lại tất
cả các nhân viên chỉ có hợp đồng với DRD, nhưng do DRD chỉ là một chương trình
của Khoa XHH và XTXH của ĐH Mở, bản thân DRD không có tư cách phát nhân
độc lập, do đó các nhân viên dù công tác tại DRD làm trong một thời gian dài vẫn
không có biên chế và không được hưởng các chế độ như bảo hiểm xã hội hay bảo
hiểm y tế. Ngoài lương chính theo tháng, các nhân viên cũng không có thêm các
khoản thưởng hay trợ cấp, và ĐH Mở trích lại 10% thuế thu nhập cá nhân từ lương
tháng của nhân viên, tuy nhiên không giao chứng từ để nhân viên có thể hoàn thuế
khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu họ dưới định mức nộp thuế. Khi tỉ giá USD
thay đổi qua các năm, chi phí sinh hoạt tăng theo năm, nhưng tỉ giá qui đổi cho lương
nhân viên vẫn giữ nguyên như ban đầu15.
Kể từ tháng 7/2010, khi DRD có tư cách pháp nhân, các nhân viên bắt đầu được
hưởng các chế độ về BHYT và BHXH. Đây là một bước tiến của DRD trong việc bảo
vệ quyền lợi của người lao động.
Như vậy, trong tương lai khi ký kết các dự án mới, DRD cần lưu ý xây dựng các dự
án đảm bảo các qui định nhà nước về lương và chế độ cho nhân viên. Ngoài ra khi lập
dự án, nếu nguồn tài chánh được dự tính bằng ngoại tệ, DRD cần nghiên cứu thêm về
việc qui đổi tỉ giá tại từng thời điểm giải ngân theo qui định của ngân hàng nhà nước,
nhằm đảm bảo sự hợp lý và rõ ràng trong việc giải ngân cho các hoạt động, lương và
chi phí khác của dự án.
Một cách tổng quát, nhìn về góc độ phát triển tổ chức, DRD đang phát triển theo các dạng tổ
chức hiện đại16, đó là dạng Cơ cấu dự án và là 1 Tổ chức luôn học hỏi (learning
organization).
DRD phát triển theo hướng một tổ chức theo cơ cấu dự án vì cho đến nay, DRD tiếp tục vận
hành các hoạt động cũng như phát triển tổ chức mình dựa vào các dự án và nguồn tài trợ từ
các dự án. Nhân viên chuyên môn được phân công điều phối chuyên một dự án và có trách
nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn lực đề hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện, người
điều phối có thể kết hợp với các bộ phận khác trong tổ chức. Nhìn từ góc độ quản lý, dự án
có hai cấp quản lý chính: giám đốc và điều phối dự án. Khi một dự án kết thúc, DRD cần tiếp
tục tìm dự án để duy trì hoạt động của mình.
Như phân tích ở phần đội ngũ nhân viên, DRD có một đội ngũ nhân viên nhiệt tình với tổ
chức và công việc. DRD sẵn sàng tiếp cận với cái mới, có sáng kiến và dám thử nghiệm các
phương pháp làm mới. Các nhân viên hiểu rõ về mục tiêu tổ chức và hợp tác với nhau Trong
quá trình làm việc, DRD luôn tạo cơ hội cho nhân viên học hỏi từ các tổ chức khác, học hỏi
lẫn nhau từ các buổi họp hàng tuần và trong công việc . Qua thực tế, một số nhân làm việc ở
DRD từ giai đoạn đầu đã trưởng thành hơn trong lĩnh vực chuyên môn như tập huấn, tổ chức

15

Tỉ giá VND/USD khoảng 16.000 vào năm 2005. Tại thời điểm lượng giá tháng 9.2010, tỉ giá VND/USD là
19.500. Ngoài ra, trong thời gian qua, nguồn vốn dự án tăng do tỉ giá tăng giữa USD/ VNĐ và lãi suất thu
được từ tiền gửi ngân hàng, nhưng DRD không được cung cấp thông tin gì về việc tăng nguồn tài chánh này.
16
Các dạng thiết kế tổ chức, bao gồm 3 dạng truyền thống và 6 dạng hiện đại - Quản lý tổ chức. Emaytrix.com
and Stephen.
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sự kiện, làm việc với người khiếm thính,... Với góc độ này, DRD là một tổ chức thuộc dạng
liên tục học hỏi và tiên phong trong cái mới.
Nhìn lại 5 năm qua, từ một đội ngũ 4 người phát triển thành 18 người (gần gấp 4,5 lần), lại là
một tổ chức áp dụng phương pháp tiếp cận phát triển đối với NKT, DRD có những cách làm
mới (đã phân tích trên) được NKT và nhiều tổ chức xã hội đánh giá cao.
Nhưng tổ chức mở rộng nhiều hoạt động, nhân viên nhiệt tình song đội ngũ phát triển chưa
đều, một số người có kinh nghiệm thì kiêm nhiệm việc dẫn đến quá tải. Khi có thêm dự án,
DRD tuyển thêm nhân sự, song những nhân sự mới chưa có bề dày kinh nghiệm công tác và
kiến thức chuyên nghiệp liên quan đến lĩnh vực khuyết tật. Hiện tại DRD có 3 bộ phận
chuyên môn là tập huấn, việc làm, và tài chính nhân sự. Ngoài ra còn có bộ phận phụ trách
hoạt động của Hội quán. DRD cần nghiên cứu và và có chiến lược tiếp tục đẩy mạnh nâng
cao năng lực quản lý tổ chức và chuyên môn cho nhân viên, ví dụ: Cơ cấu lại nhân sự, mỗi bộ
phận nên có một trưởng có trách nhiệm điều phối, chia sẻ với giám đốc về mặt quản lý như
đánh giá nhân viên và công việc của bộ phận.
7. Những mặt mạnh và hạn chế của DRD
7.1

Những mặt mạnh của DRD
Tổ chức hiểu rõ mục đích chương trình và định hướng trong hoạt động
- Bản thân giám đốc và hầu hết nhân viên DRD (12/15) là NKT nên có những hiểu
biết và cảm nghiệm thực tế về NKT. Trong quá trình làm việc với NKT họ giữ
thái độ tôn trọng và xem NKT như là một đối tác của họ. Điều này làm cho NKT
đến với DRD cảm nhận được giá trị của họ và thấy họ được chấp nhận nên có thể
bộc lộ mình cũng như khám phá lại khả năng của mình.
- Từ cảm nghiệm bản thân và hiểu rõ vấn đề về NKT, những khó khăn của chính
bản thân họ, và của xã hội đối với họ do đó DRD làm tốt các tham vấn đồng cảnh,
tư vấn việc làm và công tác biện hộ cho quyền của NKT và cơ hội công bằng cho
họ.
- Mỗi nhân viên DRD ý thức rõ mục tiêu của chương trình, có tinh thần định hướng
với NKT trong các hoạt động của DRD, và có trách nhiệm với công việc của mình
(PwD focus).
- Tổ chức luôn khuyến khích sự tham gia của NKT, lấy ý kiến NKT khi thực hiện
các hoạt động.
- Tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan về truyền thông và thông qua các cơ quan
này để tác động đến nhận thức xã về NKT, cũng như xây dựng hình ảnh tích cực
về NKT.
Đội ngũ DRD
- Giám đốc là người nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực KT. Do đó các
tổ chức làm việc liên quan đến NKT thường tìm đến trao đổi và lấy thông tin.
- Đội ngũ nhân viên DRD có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng và dám thử nghiệm
phương cách làm mới.
- Đội ngũ nhân viên tâm huyết, yêu thích công việc của mình và tận tâm với công
việc, nhân viên DRD thường gọi đó là “Văn hóa DRD”, đó là hỗ trợ và hợp tác
với nhau.
- Lãnh đạo biết tạo cơ hội cho nhân viên nâng cao năng lực và phát triển bằng cách
tham dự các khóa tập huấn, hội thảo chuyên môn trong và ngoài nước.
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Quan hệ hợp tác
- Phương pháp tiếp cận phát triển với NKT của DRD đã tạo nên những thành công
đáng kể, nâng uy tín DRD, từ đó đã góp phần xây dựng nên các mối quan hệ hợp
tác tốt với các tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Nhiều tổ chức đã tìm đến với
DRD muốn hợp tác và sẵn sáng hỗ trợ với DRD trong các chương trình hướng đến
NKT.
- Được sự công nhận của chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan, và đã
được các cơ quan chức năng mời tham gia vào việc góp ý kiến về luật cho NKT
hoặc công tác giảng dạy.
- Xây dựng được mối quan hệ hợp tác tốt với các cơ quan truyền thông.
- Có mạng lưới tình nguyện viên trong và ngoài nước, gồm sinh viên đến từ một số
trường đại học, hoặc các chuyên viên của các tổ chức xã hội chuyên nghiệp.

Các điểm mạnh của DRD có thể tóm trong các ý sau:
- Có cái nhìn tích cực về NKT;
- Quan tâm và thúc đẩy quyền cho NKT;
- Động lực làm việc tốt và truyền động lực này đến những ai tiếp cận DRD;
- Tiên phong trong hoạt động và phương pháp làm việc “người chỉ đường”
- Có tinh thần hy vọng và lạc quan.
- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

7.2

Những giới hạn cần đươc khắc phục hoặc cải tiến
Nâng cao nhận thức cho NKT - Tiếp cận và phổ biến trong cộng đồng
- Cho đến nay, DRD chủ yếu tiếp cận NKT ở các hội nhóm và nâng cao năng lực
cho NKT trong các hội nhóm NKT. Nếu NKT riêng lẻ muốn tiếp cận các cơ hội
nâng cao năng lực, họ không biết các thông tin về tập huấn của DRD để có thể
đăng ký tham gia. Với những gia đình khuyết tật không sử dụng internet hoặc
không coi được chương trình tivi khi có phát sóng về DRD, không đọc báo,… thì
làm sao biết đến DRD?
- Hiện tại do nhân lực giới hạn, DRD mới chỉ tiếp cận các dạng KT như KT vận
động, khiếm thính, và một nhóm nhỏ trẻ chậm phát triển là những người tự tìm
đến với DRD. Vừa mới đây, trong tháng 10, DRD bắt đầu thành lập nhóm tự giúp
cho những người khuyết tật tinh thần hoặc tâm thần như rối loạn cảm xúc, trầm
cảm hoặc có vấn đề về trí nhớ sau một chấn thương. Nhóm hiện có 10 thành viên.
- Trang web còn lỗi và đôi khi khó truy cập, hoặc thông tin đôi khi chưa cập nhật
kịp thời. Trang web tiếng Anh chưa được cập nhật kịp thời.
Chuyên môn
- Việc cập nhật và tư liệu hóa các dữ liệu, thông tin chưa có một hệ thống rõ ràng.
- Một người đảm trách quá nhiều việc, chẳng hạn vừa là điều phối dự án, vừa là
người tham vấn đồng cảnh vừa trực tiếp làm việc với các tổ chức khác và trực tiếp
với NKT, nên mất khá nhiều thời gian, làm cho họ cảm thấy luôn có áp lực công
việc. Đây là vấn đề quá nhiều việc hay vấn đề khả năng sắp xếp tự lên kế hoạch tổ
chức công việc?
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Một số nhân viên có bảng mô tả công việc, nhưng còn quá đơn giản. Phần đông
chưa có bảng mô tả công việc. Xây dựng bảng mô tả công việc cho nhân viên để
nhân viên rõ được vai trò công việc, trách nhiệm và quyền lợi của mình, đây cũng
là một công cụ để đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm của nhân viên.
Hiện tại các hoạt động của DRD đang được triển khai quá nhiều so với nguồn
nhân lực hiện có. Hơn nữa việc mở ra quá nhiều hoạt động sẽ có nguy cơ dàn trải
và thiếu tập trung cho một chiến lược ngắn hạn, dài hạn và mục tiêu tương ứng.
Nếu không lưu ý, có thể dẫn tới “nghiện việc”.

Cơ cấu tổ chức quản lý
- Trong một thời gian dài gần 5 năm hoạt động nhưng DRD thiếu cơ chế cụ thể về
giám sát và đánh giá công việc. Theo các nhân viên DRD cho biết, DRD đang đưa
vào thử nghiệm cơ chế giám sát đánh giá công việc từ tháng 7/2010.
- DRD chưa có cơ chế rõ về trao đổi thông tin, phân cấp trách nhiệm và ra quyết
định trong công việc khi giao tiếp với bên ngoài tổ chức, cụ thể một số người
được phỏng vấn cho biết khi họ cần liên lạc công việc với DRD, không gặp được
giám đốc DRD thì cũng không được giới thiệu đến phụ trách chuyên môn, do đó
có thể dẫn đến trì hoãn trong công việc.
- Bản thân giám đốc DRD là người có nhiều khả năng, sáng kiến, nhưng đồng thời
đảm nhiệm quá nhiều vai trò cùng một lúc không chỉ tại DRD cả về đối nội và đối
ngoại của tổ chức, đồng thời còn đảm nhận vai trò ở một số các đơn vị khác. Vì
thế cần có người phân chia trách nhiệm và vai trò quản lý với giám đốc.
- Khi có sự thuyên chuyển hoặc thay đổi nhân sự, tuy có sự bàn giao về nhân sự,
nhưng thiếu kế hoạch tiếp theo cụ thể, như trường hợp quản lý nhóm sinh viên
tình nguyện viên, vì thế họ bị rơi vào tình trạnh bị động, không rõ sắp tới sẽ làm gì
hoặc thắc mắc thì trao đổi với ai.
- Thiếu một cơ chế vận hành cụ thể cho tổ chức (operational manual), chẳng hạn
trong một số mặt như: cơ chế trao đổi thông tin và phản hồi thông tin trong tổ
chức và với bên ngoài; cơ chế giám sát và đánh giá công việc…
7.3

Bài học kinh nghiệm
Gần 5 năm thực hiện chương trình, mở rộng lĩnh vực hoạt động và cả địa bàn hoạt
động, DRD đã tích lũy được một số kinh nghiệm về sự thành công của mình, dưới đây
là một số bài học kinh nghiệm mà DRD có thể ứng dụng vào các chương trình trong
tương lại, hoặc chia sẻ cho các đối tác cùng làm việc trong lĩnh vực phát triển và
NKT.
- Chọn đúng phương cách tiếp cận NKT. Đó là phương cách tiếp cận phát triển,
đây là phương cách tiếp cận hiện nay của các chuyên ngành công tác xã hội và
phát triển cộng đồng. Phương cách này không mới trong CTXH, nhưng là mới
trong phương thức tiếp cận và làm việc với NKT ở xã hội Việt Nam. Để làm điều
này đội ngũ nhân viên phải biết rõ mục tiêu và hướng đi của tổ chức, thường
xuyên cập nhật thông tin từ các tổ chức quốc tế hoạt động trong cũng lĩnh vực. Và
với phương cách tiếp cận phát triển cho NKT, DRD đã có những thành công đáng
kể: tăng nhận thức và năng lực cho NKT, gây nhận thức đúng cho XH về NKT và
góp phần vào cơ hội bình đẳng cho NKT.
- Truyền thông thay đổi nhận thức là một quá trình dài, cần làm thường xuyên bền
bỉ và DRD đã chọn và biết cách hợp tác với các cơ quan truyền thông như báo chí,
đài truyền hình, đài phát thanh, nghệ sĩ. Đây là một kênh truyền thông có mức độ
phủ thông tin tương đối rộng hiện nay.
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7.4

Xây dựng tinh thần nội bộ tổ chức: hợp tác, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau đã tạo
nên sức mạnh cho DRD.
Làm việc với sự tôn trọng NKT, khuyến khích sự tham gia của NKT sẽ tạo được
uy tín cho DRD đối với NKT, họ tin rằng đây là một tổ chức thật sự của NKT.
Thái độ này của DRD cũng góp phần thay đổi thái độ của các tổ chức đối với
NKT. Hơn nữa, đây là một cách tích cực giúp NKT nhận đúng giá trị bản thân và
xã hội có cái nhìn tích cực về NKT.
Tổ chức luôn xác định rõ mục tiêu và định hướng hoạt động của tổ chức đó là
“Khuyết tật và Phát triển”, các hoạt động của tổ chức phải được xây dựng trên
định hướng này, điều này sẽ giúp các hoạt động của tổ chức đi đúng hướng và tạo
nên tác động xã hội.
Thay đổi nhận thức cần đi song hành với công tác biện hộ, như vậy cơ hội công
bằng cho NKT sẽ đến được với nhiều NKT hơn, đồng thời xây dựng được trách
nhiệm NKT đối với chính bản thân và trách nhiệm XH đối với NKT.

Những thách thức mà DRD đang đối diện
DRD đã và đang trên đà phát triển từ một nhóm nhỏ trở thành một tổ chức làm việc
với NKT có hiệu quả, trong bối cảnh đó, những thách thức nêu lên ở đây chính là các
vấn đề mà DRD cần quan tâm để xây dựng kế hoạch và chiến lược cụ thể, ngắn hạn
hoặc dài hạn nhằm góp phần vào việc xây dựng, củng cố và lớn lên của DRD.
Tính bền vững của chương trình
Chương trình DRD được xem là bền vững khi có các điểm sau:
i) những NKT hưởng lợi từ chương trình của DRD tiếp tục phát triển và chia sẻ
kiến thức, kỹ năng của họ cho NKT khác, bản thân họ hội nhập vào xã hội;
ii) DRD có nguồn lực và tài chánh để duy trì và phát triển các hoạt động của
mình;
iii) phương pháp tiếp cận NKT của DRD được chuyển giao cho các tổ chức khác
trong cũng lĩnh vực để các tổ chức này tiếp tục các hoạt động đó, hoặc các tổ
chức này hợp tác với DRD;
iv) các cơ quan của nhà nước làm việc với NKT tiếp nhận cách làm của DRD và
đưa vào áp dụng trong các kế hoạch-thực hiện hoạt động đối với NKT17.

17

-

Sự hội nhập xã hội của NKT: Theo những NKT được phỏng vấn và trả lời thông
tin, sau khi tham gia vào các chương trình của DRD nhận thấy họ tự tin hơn,
được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng và có thể ứng phó với cuộc sống. (xem1
.7)

-

Xét về tính bền vững thuộc khả năng chuyên môn, có thể thấy đội ngũ nhân viên
DRD tự tin hơn, phát triển nhiều trong năng lực của chính họ, tinh thần làm việc
của họ, đây là một tài sản đáng giá và mang tính bền vững. Việc chuyển tiếp tinh
thần này đang được DRD thực hiện thông qua xây dựng mạng lưới cho các hội
nhóm NKT, và những người không KT đến cộng tác với DRD. Để các hội nhóm
mạnh, DRD vẫn cần thêm thời gian củng cố và xây dựng năng lực cho họ.

-

Về mặt duy trì và phát triển tổ chức bao gồm nguồn tài chánh để tiếp tục các hoạt
động, trả lương và khả năng quản lý tổ chức: cho đến nay, nguồn tài chánh cho tât
cả các hoạt động và sinh hoạt tại DRD đều từ các nguồn tài trợ của các dự án,
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trong đó nguồn chính từ Ford Foundation (2005-2010). Cho đến nay, DRD vẫn
chưa tự tạo cho mình có đủ nguồn kinh phí để vận hành tổ chức và thực hiện hoạt
động. Làm thế nào để DRD có thể có được tài chánh từ các dịch vụ của mình,
DRD có thể dần dần chuyển từ cơ chế hỗ trợ các hội nhóm KT, NKT sang cơ chế
vừa hỗ trợ vừa có thu hợp lý?
Sự hợp tác, ủng hộ từ các cơ quan liên quan của nhà nước
-

Với những đóng góp của mình cho cộng động, DRD đã được các cơ quan chức
năng, đặc biệt là ngành Lao động – Thương Binh – Xã hội công nhận, biết đến và
mời tham dự một số chương trình của Bộ như góp ý kiến trong việc xây dựng
Luật cho NKT, giảng dạy trong chương trình Nâng cao năng lực cho nhân viên
các Trung tâm bảo trợ xã hội của Bộ LĐTBXH, và gần đây là tham dự buổi Hội
nghị Chuyên đề về phát triển mã ngành CTXH. Tuy nhiên cho đến nay các hoạt
động của DRD vẫn chưa có được sự tài trợ nào từ ngân sách nhà nước cho các
hoạt động với NKT do DRD tổ chức, hoặc tham gia chương trình nâng cao năng
lực cho đội ngũ nhân viên DRD theo chương trình của Bộ.

-

Bên cạnh đó, DRD cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng mối quan hệ hợp tác với các
tổ chức nhà nước, cơ sở, trường làm việc với NKT nhằm tạo thêm cơ hội cho
NKT cũng như cơ hội cho các đơn vị này thực hiện trách nhiệm XH đối với NKT.

-

Việc vận động được sự ủng hộ hợp tác (các nguồn lực: tài chánh, nhân sự chuyên
môn…) từ phía chính quyền, và các cơ quan chức năng liên quan cũng như các
nguồn lực cộng đồng (doanh nghiệp, cá nhân có chuyên môn…) cũng là điều mà
DRD cần lưu ý và xây dựng chiến lược.

Tổ chức và nguồn nhân sự
-

DRD phát triển từ một chương trình với ít nhân sự và phạm vi hoạt động, đến nay
DRD có một đội ngũ nhân sự đông gần gấp 4,5, thêm hoạt động, và mở rộng và
địa bàn, việc xây dựng nội bộ tổ chức cho phù hợp với sự phát triển nay đang là
một yêu cầu cấp thiết và quan trọng.

-

Hiện nay, dù nhân viên DRD đã trưởng thành và chuyên nghiệp hơn trong công
việc của mình, song phát triển chưa đều, tập trung ở những nhân viên nòng cốt.
Hầu hết các mối liên hệ đối ngoại, thu hút dự án, đối tác vẫn tập trung nhiều ở
giám đốc DRD. Về lâu dài, DRD cần có chiến lược xây dựng đội ngũ kế thừa:
 Tuyển dụng nhân sự cho vị trí chia sẻ với giám đốc về trách nhiệm và vai trò
quản lý nội bộ và phát triển tổ chức.
 Giám đốc cần xây dựng năng lực và tạo dần cơ hội cho nhân viên nòng cốt
trong việc tiếp cận và làm việc với các đối tác, để dần dần có thể chia sẻ bớt
công việc cho người này.
 Ở các bộ phận chuyên môn cần có kế hoạch huấn luyện và xây dựng năng lực
cho nhânn viên và người mới.
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E.
1.

Kết luận và khuyến nghị
Kết luận
Chương trình Khuyết tật và phát triển trực thuộc Trung tâm Thực hành CTXH của
Khoa XHH, trường đại học Mở TPHCM đã được triển khai thực hiện từ năm 2005
đến nay trải qua 3 giai đoạn. Chương trình họat động độc lập hoàn toàn, Khoa và nhà
trường chỉ hỗ trợ về mặt thủ tục và tư cách pháp nhân. Tất cả các hoạt động đều do
đội ngũ DRD thực hiện.
Cho đến nay, các hoạt động của DRD đã góp phần không nhỏ qua việc tác động đến
nhận thức của NKT và của cộng đồng xã hội về NKT. Các hoạt động đó còn góp
phần chuyển hóa quan niệm công tác xã hội với NKT không là công tác từ thiện mà
chính là phát triển. Chỉ khi thực hiện theo phương thức phát triển, giá trị và khả năng
của con người được công nhận đúng và có cơ hội cho họ tái khám phá chính mình,
bên cạnh việc hưởng các quyền lợi xã hội họ cũng cần thực hiện trách nhiệm xã hội .
Đó là một cơ hội công bằng cho NKT cũng như cho những người không khuyết tật.
Nhìn nhận sự khác biệt chứ không phải là sự phận biệt đối xử sẽ làm cho cộng đồng
xã hội đón nhận NKT và NKT có khả năng hòa nhập xã hội. Các hoạt động tập huấn,
hội thảo, sự kiện, dịch vụ... của DRD đã và đang thực hiện chức năng đó, giúp NKT
thay đổi cách nhìn về chính mình và dám tự tin vươn lên; làm cho xã hội nhận thức và
nhìn nhận sự khác biệt để tạo cơ hội tiếp cận phù hợp cho NKT, dựa trên khả năng,
quyền lợi và trách nhiệm.
Ngoài ra, DRD ý thức được sự ngần ngại của một số NKT, do trình độ học vấn thấp,
và do thấy chương trình của DRD thuộc Đại học Mở, nên nghĩ là Chương trình giành
cho những người có trình độ, nên họ e dè khi tiếp cận. Để tạo cơ hội cho NKT đến
với DRD và thấy DRD gần gũi với họ, Hội quán DRD ra đời như một sân chơi thân
thiện và mở rộng cho mọi NKT không phân biệt giới tính, tuổi tác hay trình độ.
DRD cũng đã trở thành một chiếc cầu nối, nối các hội nhóm khuyết tật, nối các tổ
chức quan tâm đến NKT hoặc làm việc với NKT, các đơn vị truyền thông vào chung
phương pháp tiếp cận phát triển trên cơ sở xây dựng năng lực và hỗ trợ nhau.
Tiếng nói chung của một tập thể luôn đem lại sức mạnh, và đó là điều mà DRD đang
cùng các tổ chức làm việc với NKT hoặc liên quan đến NKT đóng góp các ý kiến
đáng kể vào việc xây dựng hoặc điều chỉnh các qui định, chính sách về NKT, cũng
như có những hoạt động nhằm bảo về quyền lợi chính đáng cho NKT.
Trong quá trình triển khai và thực hiện, chính đội ngũ DRD đã lớn lên, chuyên nghiệp
hơn. Một số nhân viên đã thực hiện được những điều đáng kể: điều phối công việc, tổ
chức các sự kiện lớn, tự đứng ra tổ chức các khóa tập huấn, đem kiến thức và kinh
nghiệm làm việc với NKT vào chia sẻ ở giảng đường đại học như là một phần CTXH
chuyên biệt về NKT…Để có thể tiếp tục sứ mạng của mình, đối với DRD vẫn còn là
một hành trình dài mà DRD cần rút ra từ các bài học kinh nghiệm, từ điểm mạnh của
mình, cũng như khắc phục hạn chế và có những cải thiện trong tương lai.
Trong hành trình đó, DRD cần củng cố lại tổ chức, có kế hoạch dài hạn và ngắn hạn
cho các hoạt động, xác định những hoạt động chính và ưu tiên theo từng giai đoạn,
nhằm tránh dàn trải có nguy cơ đưa đến quá tải và áp lực căng thẳng cho cả lãnh đạo
và nhân viên. Bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên, thì nâng cao
năng lực quản lý tổ chức là điều rất quan trọng đối với DRD, từ một đơn vị nhỏ nay
đã phát triển cả về qui mô và cả về tư cách pháp nhân.
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Từ những thực tế của DRD, bản báo cáo lượng giá này mong đưa ra một số khuyến
nghị sau, chủ yếu tập trung ở 2 phần:
2.

Bên ngoài tổ chức bao gồm các hoạt động với NKT và cộng đồng.
Bên trong tổ chức gồm phát triển tổ chức và năng lực nhân viên.

Khuyến nghị

-

-

-

-

-

-

Đối với hoạt động nâng cao nhận thức-năng lực cho NKT, xây dựng mạng lưới
và nhận thức xã hội về NKT
Bên cạnh các hoạt động hiện có (web, diễn đàn…) để NKT biết và tiếp cận DRD,
DRD có thể phát triển và phổ biến các tập tài liệu nhỏ (như cẩm nang hướng dẫn,
cẩm nang cung cấp thông tin, tờ rơi …) đơn giản có minh họa hình ảnh đến NKT và
gia đình NKT chưa có cơ hội sử dụng internet, hoặc xem được chương trình trên tivi
hay báo về các hoạt động đối với NKT của DRD. Thông qua các tài liệu này, họ có
dịp được biết đến DRD và các tiện ích DRD hỗ trợ, gây nhận thức và thêm kiến thức
cho NKT, gia đình và qua gia đình đến cộng đồng.
Tiếp tục hoạt động theo hiệu ứng “trách nhiệm dây chuyền” một người KT nhận hỗ
trợ từ DRD có trách nhiệm hỗ trợ NKT khác.
Hội thảo chia sẻ các bài học kinh nghiệm của DRD với các tổ chức khác có NKT
hoặc đang làm việc với NKT.
Tư liệu hóa và ấn phẩm các chặng đường của DRD trong 5 năm qua, với những bài
học từ thất bại và thành công, cũng như tiến trình nâng cao năng lực, nhận thức cho
NKT và xã hội để các tổ chức khác có thể sử dụng và tùy bối cảnh áp dụng cho sự
phát triển của NKT nơi địa phương họ. Tài liệu này cũng sẽ đươc sử dụng và chia sẻ
với các tổ chức quốc tế hoạt động vì sự phát triển của NKT.
Cập nhật và điều chỉnh trang web (trang việc làm, trang tiếng Anh), cụ thể có nhân
viên chuyên trách trang web; vận động nguồn kinh phí và cả nhân lực hỗ trợ trang
web.
Tiếp tục hợp tác với các tổ chức khác đang hoạt động trong lĩnh vực NKT và công
tác xã hội, LĐTBXH về việc biên soạn tài liệu chuyên ngành về CTXH với NKT và
dần dần đưa CTXH đối với NKT vào giảng dạy chuyên ngành chính thức trong bô
môn CTXH; xa hơn nữa là dần dần góp phần vào việc hiệu chỉnh các qui định chính
sách về NKT; cũng như tăng cương ý thức trách nhiệm xãvới NKT cho các với các tổ
chức chính quyền và các tổ chức khác trong xã hội.
Kêu gọi và mở rộng thêm mạng lưới TNV, qui tụ những người thiện chí có thời
gian và chuyên môn (về khuyết tật học, CTXH, kỹ thuật vi tính, và các lĩnh vực liên
quan … ), tạo cơ hội và mời gọi họ đóng góp chia sẻ kiến thức kỹ năng của họ đối với
NKT và các hội nhóm NKT.
Xây dựng tổ chức DRD
Mời tư vấn hoặc chuyên gia cùng làm việc với DRD để cùng xây dựng chiến lược
phát triển DRD thích ứng với sự lớn lên hiện nay của DRD.
Xây dựng một cơ chế vận hành cụ thể cho tổ chức (operational manual) về các mặt
như: Cơ chế giám sát đánh giá công việc và khen thưởng; Cơ chế quản lý và sử dụng
dữ liệu, thông tin; Cơ chế báo cáo và sử dụng báo cáo; Cơ chế trao đổi thông tin và
phản hồi thông tin trong tổ chức; Cơ chế tổ chức, tiếp nhận, phân công, hướng dẫn và
đánh gía hoạt đông của TNV; Cơ chế tiếp và làm việc với đối tác, hoặc hợp tác với
các tổ chức bên ngoài; …
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Tập trung hóa công việc chuyên môn, phân cấp hóa mức độ ra quyết định. DRD
cần lưu ý là có thêm nhân sự và phân chia trách nhiệm trong công tác quản lý đối
nội và đối ngoại của tổ chức, cụ thể trước mắt là người chia sẻ vai trò trách nhiệm
quản lý với giám đốc.
Có kế hoạch huấn luyện và chương trình cho đội ngũ kế thừa. Nâng cao năng lực
nhân viên trong công tác chuyên môn, quản lý, lập kế hoạch, chia sẻ thông tin và
lưu trữ hồ sơ dữ liệu chuyên môn.
Xây dựng chiến lược tạo nguồn tài chánh cho tổ chức: Trước mắt, tổ chức các sự
kiện, hoạt động gây quĩ, tìm dự án là điều cần thíêt để DRD có nguồn kinh phí tiếp
tục các hoạt động của mình. Sau đó dần dần có thể sử dụng một số dịch vụ của DRD
để có nguồn thu như giới thiệu việc làm; phối hợp với cộng đồng để có sự hợp tác của
cộng đồng về nhân lực và kinh phí khi chăm sóc NKT tại cộng đồng.
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