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√ Hoạt động và Vấn đề
I. Xây dựng mạng lưới các nhóm/tổ chức người khuyết tật tại miền Nam Việt Nam
1. Đào tạo
1.1. Huấn luyện “xây dựng kỹ
năng tổ chức sự kiện” cho
23 NKT vào hai ngày 24
và

25/07/2011

tại

Tp.HCM. Nội dung buổi
tập huấn liên quan đến khái
niệm “sự kiện”, và mục
đích, ý nghĩa, lợi ích và các
dạng sự kiện. Buổi huấn
luyện bao gồm chủ đề về
phương pháp WISE và đã cung cấp các công cụ lên kế hoạch cho người tham
dự. Các thành viên tham dự cũng đã có cơ hội thực tập lên kế hoạch sự kiện.

1.2. Huấn luyện đào tạo viên
(TOT) về kỹ năng xây
dựng mạng lưới cho 24
thanh niên khuyết tật các
ngày 10 đến 12/07/2011.
Buổi tập huấn liên quan đến
xây dựng các năng lực sử
dụng đơn điền thông tin,
giới thiệu, bảng đánh giá và
các phương pháp làm việc
nhóm. Buổi tập huấn cũng cung cấp kỹ năng thiết kế giáo án và khung giảng dạy
và một số kỹ năng bổ trợ khác.
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1.3. “Kỹ năng viết thư kêu gọi
tại trợ” dành cho 25 người
khiếm thính tại Tp.HCM
vào

hai

ngày

18

và

19/12/2010. Buổi tập huấn
đã cung cấp các kiến thức
cơ sở về các khái niệm liên
đến các dự án xây dựng
mạng lưới, các thành phần
của dự án, khảo sát ban
đầu, phân tích SWOT, kỹ năng lập “cây vấn đề” (nguyên nhân và tác động), và
kỹ năng xây dựng mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể và các hoạt động. Buổi
tập huấn cũng đề cấp đến các mô hình tài trợ và ngân sách.

1.4. “Chữa trị và giáo dục cho
trẽ mắc chứng tự kỷ” cho
40 phụ huynh và giáo viên
của trẻ em tự kỷ. Buổi tập
huấn giải thích các dấu
hiệu của bệnh tự kỷ, giới
thiệu các bài báo của Bác
sĩ Phạm Ngọc Thạnh như
“Khi ngôn từ không thể
diễn tả hết”, “Từng bước
nhỏ tiếp cận”, và “Các kỹ năng tiếp cận sớm”. Buổi tập huấn cũng giới thiệu 8
bài tập tại Bộ phận Tâm lý của Bệnh viện Nhi đồng 1.

1.5. "Xây dựng năng lực cho người khiếm thính " cho 54 người khiếm thính là
các thành viên của Hiệp hội người khuyết tật tại Đà Nẵng” vào hai ngày 30 và
31/03/2011. Buổi tập huấn giải thích và phân tích các nguyên nhân khiến người
khiếm thính có ít cơ hội đến trường, và hơn thế nữa là các rào cản tiếp cận hệ
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thống giáo dục phổ thông. Tình trạng việc làm của họ cũng được thảo luận và
các hoạt động thường xuyên hàng tháng cũng được lên kế hoạch.

1.6. “Huấn luyện quản lý thời gian” dành cho 20 sinh viên khuyết tật của chương
trình học bổng bạn đồng hành của DRD vào ngày 20/03/2011. Các sinh viên
được hướng dẫn các kỹ năng liên quan đến quản lý thời gian một cách hiệu quả
và xây dựng các kế hoạch học tập và hoạt động thường ngày.

1.7. “Kỹ năng giao tiếp cho phụ nữ khuyết tật” cho 50 phụ nữ khuyết tật của câu
lạc nữ khuyết tật vào ngày 15/05/2011. Các thành viên tham gia được đào tạo
các nguyên tắc cơ bản để sử dụng từ “nên” nhiều hơn là từ “không nên” trong
giao tiếp. Các bài tập về giao tiếp giúp họ cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp với
nhau.

1.8. “Tìm hiểu Luật Lao
động” cho 40 phụ nữ
khuyết

tật,

26/06/2011.

vào
Buổi

ngày
tập

huấn đã được thực hiện
với sự hướng dẫn của một
luật sư trong ngành để
giúp các thành viên tham
dự hiểu rõ các vấn đề
pháp lý liên quan đến lao
động và các luật dành cho lao động khuyết tật. Buổi tập huấn cũng phân tích rõ
các quyền lợi và nghĩa vụ của nữ khuyết tật trong môi trường làm việc.

1.9. "Kỹ năng gây quỹ" cho các tình nguyện viên và nhân viên của DRD vào ngày
28/04/2011. Buổi tập huấn bao hàm các bước khác nhau, các nguyên tắc giao
tiếp cơ bản và kỹ năng lên kế hoạch khi nộp đơn cho một tài trợ.
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1.10. "Kỹ năng tổ chức sự kiện" cho một nhóm sinh viên của chương trình học bổng
đồng hành vào ngày 10/04/2011. Buổi đào tạo cung cấp các kỹ năng lựa chọn ý
tưởng cho một sự kiện và cách thức tổ chức cũng như lập ngân sách cho sự kiện
đó.

2. Sự kiện
2.1. Hội thảo quốc gia chủ đề “Người khuyết tật: hòa nhập và phát triển trong
giai đoạn mới” diễn ra vào các ngày 10 và 11/06/2011, đồng tổ chức bởi DRD,
DP Hà Nội và Inclusive
Development

Action

(IDEA). Tham gia buổi hội
thảo có các đại diện từ các
tổ chức như Hội khuyết tật
Việt Nam, Trung tâm bảo
trợ, dạy nghề cho người tàn
tật Tp.HCM, Tổ chức lao
động quốc tế (ILO), Văn
phòng điều phối các hoạt
động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (NCCD), Phòng thương mại và công
nghiệp Việt Nam (VCCI), các báo đài và hơn 150 đại diện từ các tổ chức NKT
trên toàn quốc.

2.2. Ngày quốc tế thiếu nhi (01/06/2011) Hơn 300 trẻ khuyết tật và tự kỷ từ các
trường đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các bậc phụ
huynh, thầy cô và tình nguyện viên của DRD đã cùng tham gia vào các hoạt
động tập thể, bao gồm các trò chơi ngoài trời cho các thiếu nhi với hi vọng tạo
cho các em cơ hội được vui chơi và giao lưu.

3. Một số hoạt động tài trợ: Cho đến tháng 8/2011, DRD đã cung cấp tài trợ cho các
dự án sau:
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3.1. Dự án làm đũa tre cho Câu lạc bộ NKT tại Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh
Khánh Hòa. Dự án đã đào tạo được gần 20 NKT. Cho đến nay, 13 trong tổng số
20 người tại xã Diên Phú đã có thu nhập trung bình gần 600,000
VNĐ/người/tháng nhờ các kỹ năng trên. Sau một năm thực hiện dự án, các thành
viên chủ chốt đã bắt đầu tự kinh doanh và đào tạo các thành viên câu lạc bộ khác
tại Diên Khánh và một số huyện khác. Nhờ vào dự án, câu lạc bộ đã xây dựng
năng lực cho các thành viên phát triển sự nghiệp.
3.2. Dự án xây dựng năng lực cho thành viên câu lạc bộ sinh viên khuyết tật Đại học
Đồng Tháp. 40 thành viên đã tham dự vào các hoạt động, bao gồm giao lưu và
trao đổi và các buổi huấn luyện kỹ năng sống.
3.3. Dự án giúp nhóm Bảo Lộc khảo sát và đăng ký làm tổ chức chính thức cho
NKT. Hội thanh niên khuyết tật thành phố Bảo Lộc được thành lập từ sau một
hội nghị diễn ra vào ngày 02/12/2011 với 62 thành viên. Hội đã được công nhận
thành viên của Mặc trận tổ quốc thành phố Bảo Lộc và nhận tài trợ gần
7,000,000 VNĐ cho các hoạt động trong năm 2011. Nhiệm vụ của hội là đại
diện cho các thành viên tham gia hỗ trợ điều phối, hỗ trợ và tăng cường đoàn kết
giữa các thành viên, các ban, với nhau và với các tổ chức và cơ quan liên quan,
nhằm phát triển cơ hội nghề nghiệp và sản xuất tăng thu nhập.
3.4. Dự án giúp người khiếm thính phát triển kỹ năng viết thực hiện bởi câu lạc bộ
người khiếm thính Tp.HCM. 135 người đã tham gia vào các khóa huấn luyện.
Dự án hướng đến các người khiếm thính không có khả năng đến trường hoặc chỉ
học qua một số năm trong trường đặc
biệt. Dự án đã giúp họ nâng cao kiến
thức thông qua sách vở, hình ảnh, báo
đài, v.v và tăng cường kỹ năng giao tiếp
bằng viết lách trong môi trường làm
việc.

4. Chia sẻ thông tin: DRD đã mở một website đăng tải các tài liệu luật pháp và thành

lập một ban tư vấn luật gồm các thành viên là một số luật sư có tên tuổi. Nhóm này sẽ
hỗ trợ trả lời các câu hỏi được gửi tới diễn đàn của website, và sẽ cung cấp tư vấn và
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hỗ trợ cho NKT khi cần thiết (để biết thêm thông tin, vui lòng xem
http://luatvachinhsach.drdvietnam.com).

II. Phát triển hội quán dành cho người khuyết tật
Từ tháng 03/2010, Hội quán Đời rất đẹp đã chứng tỏ là một điểm đến cho NKT giao
lưu, trao đổi và tham gia vào các hoạt động trên cơ sở cơ hội bình đẳng và hỗ trợ lẫn
nhau. Một số nhóm khác cũng sử dụng hội quán cho các mục đích giao lưu.
Khi đến với hội quán của DRD, NKT sẽ cảm thấy như tại nhà mình. Đó là một nơi để
chúng ta tụ hội, chia sẽ hoài bão và ước mơ và nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có thể
sống hạnh phúc, làm việc và cống hiến cho cộng đồng.
Một số hoạt động nổi bật của Hội quán:
1. Kỹ năng sống độc lập cho thanh thiếu niên bị dị tật phát triển
Tại hội quán, các thanh niên bị
khuyết tật phát triển có thể tham gia
một chương trình giáo dục hàng ngày
và một số đào tạo nghề cơ bản. Họ
cũng có thể tiếp tục học hỏi và thực
tập các kỹ năng tự chăm sóc bản thân,
sống độc lập và giao tiếp với người
khác. Trong chương trình, số lượng
thành viên gồm 10 thanh niên bị dị tật
phát triển, tuổi từ 8 đến 31 với những mức độc dị tật khác nhau. Họ đã được tham gia
các hoạt động như học viết và đọc, các kỹ năng sống độc lập, nấu ăn, mua sắm, bơi lội,
Aikido, v.v
Từ tháng 04/2011, các thành viên tham gia học các kỹ năng làm nhang cơ bản, và phát
triển kỹ năng mềm như quản lý thời gian và làm việc nhóm.
Ngày 14/04/2011, nhóm “Tương lai của tôi” gồm các phụ huynh, cùng với DRD, tổ
chức một buổi tập huấn cho phụ huynh của thanh niên bị dị tật phát triển, với sự tham
gia của gần 30 phụ huynh của các trẻ chậm phát triển tại Tp.HCM. Các bậc phụ huynh
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trao đổi nhiều ý kiến, đề xuất và lo ngại cho tương lai con của họ, và vấn đề hòa nhập
vào cộng đồng.
Sau buổi hội thảo, các phụ huynh đồng ý gặp nhau mỗi tháng (vào các thứ bảy) và lên
kế hoạch tạo các nhóm nhỏ các thanh niên bị dị tật phát triển tại Tp.HCM. Các ý kiến
này

có

thể

được

tìm

thấy

trên

website

của

DRD

tại

đường

link

http://drdvietnam.com/news/127067/vi#comment_127147).

Truyền thông
-

Các hoạt động của nhóm đã thu hút sự quan tâm của truyền thông, như báo đài và
các diễn đàn của cha mẹ các em bị dị tật phát triển trên trang web
http://www.concuame.com/forum/
Các tin được đăng trên các báo về các hoạt động của Hội quán bao gồm:
+ Báo Saigon Marketing: Thế võ Aikido và những phận đời đặc biệt
(http://sgtt.vn/Loi-song/Song-va-chia-se/135520/The-vo-Aikido-va-nhung-phandoi-dac-biet.html)
+ Video clip MyFuture tại Đời Rất Đẹp (do DRD phối hợp cùng báo Sài Gòn tiếp
Thị)
(http://www.youtube.com/watch?v=F5ulnrkCmDE&feature=player_embedded#%
21)
+ Báo Tuổi trẻ: Scrap unconstitutional ID law: experts
(http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20110409153422.aspx)
+DRD website: diễn đàn của phụ huynh có con chậm phát triển
(http://drdvietnam.com/forum/tag/120138 và
http://drdvietnam.com/vi/news/127067/vi)
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2. Chương trình nghề nghiệp thể nghiệm dành cho thanh niên khiếm thính
DRD đã trở thành nơi các thanh niên khiếm thính có thể tiếp thu các kỹ năng nghề du
lịch như bartender hay phục vụ bàn. Người khiếm thính gặp khó khăn lớn trong việc
tìm việc ngành nhà hàng khách sạn bởi khả năng giao tiếp bằng lời hạn chế của mình.
DRD khuyến khích các thanh niên tìm việc và giao tiếp với khách hàng, cung cấp họ
những phản hồi tích cực và viết thư giới thiệu cho họ tìm việc bên ngoài. Những người
xuất sắc huấn luyện có thể được tuyển làm người đào tạo đồng đẳng cho chương trình.
-

DRD phối hợp với cô Nga (từ Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ
chức các buổi huấn luyện về trang trí bàn tiệc và trang trí món ăn cho 10 thanh
niên khiếm thính. Các khóa huấn luyện diễn ra mỗi tuần một lần trong suốt 2
tháng.

-

DRD dành một góc tại hội quán dành bán các sản phẩm thủ công và các sản phẩm
khác được làm bởi NKT.
Bên cạnh học nghề, thanh niên khiếm thính còn có thể nâng cao khả năng viết, học
tiếng Anh và tham gia vào các hoạt động của DRD nhằm phát triển các kỹ năng xã
hội quan trọng.

3. Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật
Đào tạo và huấn luyện:
-

DRD đã tổ chức cho 5 phụ nữ khuyết tật kỹ thuật làm trang sức để tăng thu nhập.

-

DRD đã tổ chức một buổi huấn luyện về kỹ năng giao tiếp vào ngày 15/05/2011
cho 50 phụ nữ khuyết tật tại Tp.HCM. Buổi tập huấn bao gồm cách tiếp cận của
việc “nên” hay “không nên”.

-

Ngày 26/06/2011, 40 phụ nữ khuyết tật đã được huấn luyện về “luật lao động” bởi
một luật sư. Buổi đào tạo tập trung vào các vấn đề pháp lý của lao động khuyết tật,
và quyền cũng như nghĩa vụ của phụ nữ khuyết tật trên thị trường lao động.
Hoạt động của Câu lạc bộ phụ nữ:

-

Tham gia vào 3 hội chợ: Hội sách 2011, Hội chợ thương mại 2011 và hội chợ
nông nghiệp 2011.
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-

Tham gia cuộc thi nấu ăn dành cho phụ nữ khuyết tật vào ngày 08/03/2011.

-

Tham gia lớp làm đẹp với chủ đề “không có phụ nữ xấu, chỉ là phụ nữ đẹp theo
cách riêng” vào tháng 04/2011.

-

Tổ chức một câu lạc bộ uyên ương vào ngày 21/04/2011.

-

Thăm thực tế tại Tân Cảng vào ngày 17/07/2011 với các chủ đề làm việc nhóm.

-

Tham gia vào cuộc thi tìm
hiểu pháp luật cho người
khuyết tật, được tài trợ bởi
Hội bảo trợ trẻ em và người
khuyết tật Hà Nội và Đài
truyền hình Hà Nội.

4. Tổ chức các đêm diễn với
sự trình diễn của các NKT
tài năng
Tại hội quán, mỗi tối thứ năm được dành hco các buổi diễn tập và làm quen với nghệ
sĩ và tác giả, trong khi các tối thứ sáu và thứ bảy dành cho các chương trình ca nhạc
thực sự chuyên nghiệp.
DRD tin tưởng rằng âm nhạc là cách thức hay nhất để tạo mối liên kết giữa những
người không thuộc cùng nền văn hóa hay gốc gác. Các đêm diễn vào tối thứ sáu và
thứ bảy là cách thức hữu hiệu giới thiệu các hoạt động và mục tiêu của DRD đến với
người xem.
-

Vào tháng 07/2011, hội quán tổ chức một lớp thanh nhạc cho thanh niên khuyết
tật. Cô Ngọc Mai, ca sĩ và giáo viên thanh nhạc của Nhạc viện Tp.HCM, tham gia
giảng dạy cho các bạn.

-

Ngày 12/06/2011, một đêm nhạc đã được tổ chức tại công ty Teakwang Vina cho
hơn 10,000 công nhân.
Hội quán cũng tổ chức các đêm nhạc lớn bao gồm các đêm nhạc Trịnh như “Chiều
trên phố” với nghệ sị Thanh Hải; các đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, nghệ sĩ
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Tống Sơn; các buổi biểu diễn của cá sĩ Ngọc Mai; ca sĩ Đức Minh, đêm “nhớ mẹ mùa
Vu Lan”; và một buổi nhạc gây
quỹ cho NKT tại Nhật Bản sau
vụ động đất và Tsunami, và đã
thành công với việc huy động
hơn 20,000,000 VNĐ từ tiền
bán vé.
Từ kết quả của những hoạt động
trên, ngày càng nhiều doanh
nghiệp đánh giá cao hoạt động
của DRD và mong muốn tham gia tài trợ cho DRD trong tương lai.

5. Câu lạc bộ sách và giáo dục giá trị sống
Câu lạc bộ Sách của DRD ra đời nhằm mục đích mang văn hóa đọc đến thanh niên,
giúp họ tự nhận ra các giá trị
quan trọng của sách thông qua
nhiều hoạt động, như chia sẻ giá
trị sống, giới thiệu danh nhân, tác
giả văn thơ, và giới thiệu các trào
lưu văn học mới và học tập thông
qua phim ảnh.
Trong năm nay, câu lạc bộ sách
đã tổ chức 8 buổi nói chuyện về giá trị sống là một phần trong chương trình giáo dục
của tổ chức giáo dục quốc tế. DRD đã mời các diễn giả sau cho chương trình: Thạc sĩ
xã hội học Phan Thị Thu Thủy với “tìm hiểu bản thân”; cô Vũ Bảo Châu, một giảng
viên của chương trình LVEP, chủ nhiệm câu lạc bộ sách với “quản lý căng thẳng”;
các học giả Vũ Phạm Côn Sơn và Vũ Bảo Châu về “Nhà văn Phạm Côn Sơn: những
bước đi thầm lặng”; Tiến sĩ Đỗ Hồng Ngọc và Nguyễn Thị Ngọc, các nhà hoạt động
công tác xã hội với các buổi nói chuyện về cuộc đời Nguyễn Thị Oanh; cô Joanna
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Kitto là nhà tâm lý học người Anh, thảo luận về “làm thế nào đề có được sự tự tin vào
bản thân”.
Hơn 490 sinh viên, hoạt động công tác xã hội, NKT và đại diện báo chí đã tham gia
vào các buổi nói chuyện trên.

6. Nhóm ngày chủ nhật
DRD tạo điều kiện cho nhóm
ngày chủ nhật được thành lập
nhằm phát triển:
Đời sống tinh thần cho

-

người gặp vấn đề về tâm
thần và gia đình họ.
-

Khả năng họ hòa nhập vào
xã hội.
Sự hiểu biết giữa các phụ

-

hunh và gia đình, cũng như sự cảm thông của toàn xã hội.
Hoạt động của Nhóm ngày chủ nhật bao gồm:
-

Nhóm đã tái cơ cấu, bầu chọn ban quản trị và thành viên lãnh đạo cũng như lên kế
hoạch cho các hoạt động sắp tới.

-

Hơn 20 hoạt động đã được thực hiện trong suốt năm vừa qua, bao gồm giải trí, thể
thao, trò chuyện với bác sĩ, chia sẽ khó khăn,v.v tất cả nhằm hướng tới xây dựng
tinh thần đồng đội và sự cảm thông lẫn nhau. Các hoạt động được tổ chức 4 lần tại
hội quán, 5 lần tại các công viên, một lần tại mái ấm Thiên An, 8 lần tại nhà của
các thành viên, và bao gồm một chuyến đi kéo dài một ngày đến Bến Tre và các
chuyến thăm nhân dịp sinh nhật thành viên hay lễ tết.

-

Nhóm cũng tham gia vào một số hoạt động của DRD, như tổ chức ngày khuyết tật,
gặp gỡ với câu lạc bộ sách và hướng dẫn giá trị sống, vẽ tranh cho thiếu nhi
khuyết tật và thi nấu ăn.
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Nhóm cũng nhận được nhiều hỗ trợ từ các nhà tâm lý, chăm sóc trẻ em và hoạt
động xã hội thông qua tư vấn sức khỏe và vấn đề tâm lý.

7. Dịch vụ hỗ trợ
Hội quán cũng là nơi để sản phẩm do NKT làm được trưng bày và giới thiệu đến đông
đảo công chúng. Hoạt động này nhằm thay đổi cách nhìn của xã hội đối với khả năng
của NKT trong khi tăng thu nhập cho họ.
Hội quán cũng là một nơi mà các bậc phụ hunh, thầy cô và người hoạt động công tác
xã hội có thể cùng nhau làm việc và giúp nhau thông qua các nhóm tương trợ.
Các sinh viên ngành công tác xã hội cũng có thể tổ chức các buổi nói chuyện tại đây.
Bên cạnh các hoạt động tổ chức bởi DRD, hội quán cũng tổ chức trong năm 2011 bảy
hoạt động của các cơ quan khác. Những hoạt động này thu hút hơn 210 người tham
dự bao gồm NKT, các sinh viên ngành xã hội và các hàng xóm của NKT. Các hoạt
động bao gồm:
-

Đào tạo kĩ năng giao tiếp với trẻ nhạy cảm.

-

Hoạt động của nhóm cầu vòng.

-

Shisedo dạy kỹ năng cơ bản về làm đẹp.

-

Lễ phát động chương trình “Hỗ trợ doanh nhân hoạt động xã hội” của Trung tâm
Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP).

-

Tập huấn “phát triển kỹ năng lập nhóm và tổ chức” do nhóm Xuân Vinh tổ chức.

-

Tập huấn “truyền thông xã hội”, iStory

-

Khởi động dự án iStory.

Ngày 03/08/2011, quỹ học bổng Phạm Trường Tấn và nhóm “Lá rách đùm lá nát” đã
cùng nhau tổ chức đêm hội “tình yêu và thơ ca”, trong đó giới thiệu tám quyển sách,
đặc biệt là tập thơ của tác giả Hàn Phong Vũ, người bị liệt toàn thân sau một tai nạn
giao thông.
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8. Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ khác
Là một tổ chức phi chính phủ địa phương,
DRD duy trì quan hệ với các tổ chức không lợi
nhuận khác và phối hợp với họ trong nhiều
hoạt động, như việc tổ chức tập huấn tại hội
quán. Năm nay, DRD đồng thời làm việc với
trung tâm LIN để xây dựng một kế hoạch phát
triển bền vững cho DRD và mở rộng quan hệ
với các doanh nghiệp tại Tp.HCM. DRD cũng làm việc với các doanh nghiệp xã hội
thông qua CSIP và Liên hiệp người khuyết tật Việt Nam, nhằm phát triển và mở rộng
mạng lưới các tổ chức khuyết tật trên toàn quốc. Tại hội quán, đã tổ chức hơn 26 buổi
tập huấn, hội thảo và sự kiện đặc biệt.

√ Kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi từ dự án:
1. Một mạng lưới các tổ chức dành cho NKT (DPO) hiệu quả tại miền Nam Việt Nam
được hình thành.
2. Tiếng nói của NKT được lắng nghe.
3. Các thành viên trong xã hội sẽ thay đổi quan điểm cố hữu rằng NKT không có năng
lực và chỉ đáng được cảm thương và từ thiện, và tạo dựng một môi trường thân thiện
hơn với NKT.
Kết quả thực tế đến tháng 7/2011
Kết quả thứ nhất: Xây dựng mạng lưới DPO tại miền Nam: DRD đã tổ chức 11
khóa đào tạo và tập huấn trong suốt năm vừa qua và một buổi hội thảo “Người khuyết
tật: hòa nhập và phát triển trong giai đoạn mới” vào hai ngày 10 và 11/06/2011, phối
hợp với DP Hà Nội và Inclusive Development Action (IDEA). Tại buổi hội thảo đã
đưa ra các mô hình hoạt động mẫu cho các nhóm/tổ chức. Ngoài ra hội thảo cũng làm
nổi bật tác động của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật, chính sách hỗ
trợ người khuyết tật, và Luật Việt Nam về người khuyết tật có hiệu lực từ ngày
Báo cáo hoạt động DRD, 2011 / Trang 14

01/01/2011. Buổi hội thảo cũng thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường vai trò, giá
trị và đóng góp của NKT nói chung và phụ nữ khuyết tật nói riêng; các biện pháp
nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ của xã hội đối với vấn đề người khuyết tật và
giúp tạo các điều kiện cần thiết để NKT hòa nhập với xã hội. Các đại biểu cũng thảo
luận theo nhóm ba vấn đề chính: phát triển tổ chức, hướng nghiệp cho NKT và vai trò
của phụ nữ khuyết tật trong giai đoạn mới.
DRd cũng đã hỗ trợ một số nhóm tại Khánh Hòa, Bảo Lộc và Đồng Tháp đăng ký
danh nghĩa doanh nghiệp để tăng thu nhập cho các thành viên, và giúp người khiếm
thính, các thành viên của câu lạc bộ Tp.HCM, phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua
đọc và viết.

Kế quả thứ hai: Nâng cao tiếng nói của NKT
Các nỗ lực phối hợp của nhiều tổ chức làm việc trong lĩnh vực người khuyết tật, trong
đó có DRD, đang có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với việc nâng cao năng lực cho
NKT. Những hoạt động của các tổ chức này tập trung vào quyền, tiếng nói và năng
lực. Nhiều tổ chức thành viên là một phần của mạng lưới nhân ra tầm quan trọng của
các giá trị và kỹ năng đạt được thông qua sự tham gia của họ vào các khóa đào tạo và
sự kiện do DRD tổ chức. Một số tổ chức và nhóm xã hội tại miền Nam với sự hỗ trợ
của DRD đã được thừa nhận bởi chính quyền địa phương, điều kiện quan trọng để họ
có thể hoạt động và mở rộng trong một mục tiêu chung là tìm kiếm sự công nhận của
xã hội đối với quyền của người khuyết tật và những đóng góp của họ cho xã hội. Các
buổi tập huấn cho các đào tạo viên (TOT) được DRD tổ chức cũng giúp nâng cao
năng lực huấn luyện và đến với nhiều thành viên trong các nhóm xã hội. Các thông tin
mới về luật pháp, chính sách, chương trình xã hội, tin tức,v.v mà các tổ chức trong
mạng lưới nhận được từ DRD được chia sẽ đến các thành viên trong các tổ chức này
thông qua các buổi họp mặt thường xuyên.
Truyền thông đại chúng, bản tin và tường thuật trên báo đài giúp công chúng hiểu rõ
hơn các hoạt động này và đem đến cho họ câu chuyện của các thành viên.
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Kết quả thứ ba: Tư duy của xã hội đối với NKT đang dần thay đổi
Thông qua các hoạt động khác nhau được tổ chức tại Hội quán như các buổi tập huấn,
đào tạo, hội thảo, sự kiện, chương trình ca nhạc, đêm thơ, DRD đã đến được với rất
nhiều thành phần khác nhau trong xã hội như sinh viên, phụ huynh, khách thăm, tình
nguyện viên, người khuyết tật cũng như không khuyết tật, và do đó thu hút được sự
quan tâm ủa công đồng và truyền thông. Khi họ đến với hội quán, họ nhận và hiểu ra
thông điệp rằng đời rất đẹp dù có hay không những khuyết tật trên cơ thể.
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√ Cảm nhận
Hội quán đã trở thành nơi chia sẽ suy nghĩ về giá trị và năng lực của những NKT và
không khuyết tật, giúp NKT tự tin hơn chia sẽ câu chuyện và tài năng của họ. Người
không khuyết tật như nghệ sĩ, sinh viên, tình nguyện viên và doanh nhân đến để học
hỏi, thực tập, và hỗ trợ cho hoạt động của hội v.v
Mạng lưới của DRD đang thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của các bạn khuyết tật
và các đội nhóm. Việc truyền thông và mở rộng mạng lưới của chúng tôi đang nhận
được sự quan tâm của nhiều tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ trong lĩnh vực
khuyết tật, như Đông Tây hội ngộ, VNAH, CRS, ILO, AusAid, IrishAid, Nippon
Foundation, the Atlantic Philanthropies, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, v.v
Sự hỗ trợ của quỹ Ford đã giúp cho DRd sau 6 năm từ một tổ chức nhỏ với chỉ 4
thành viên nay đã trở thành một trung tâm với hơn 20 nhân viên, đủ khả năng tiến
hành nhiều dự án cộng đồng cùng một lúc. Sự hỗ trợ này và các thành công của DRD
cho phép chúng ta nhận ra rằng nếu được tiếp cận đầy đủ cơ hội, NKT có thể trở
thành nhiều thành viên tích cực trong cộng đồng, giúp thay đổi quan điểm sai lầm của
xã hội cho rằng họ là nhóm bị khiếm khuyết và không có năng lực.
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√ Tính đa dạng
Bằng cách nào bạn tăng tính đa dạng trong đội ngũ nhân viên và lãnh đạo, tăng
cường sự tham gia của các thành viên nhận hỗ trợ từ dự án hay các nhóm nghiên
cứu cộng đồng trong hoạt động của bạn, nói cách khác, bạn đã tính đến yếu tố đa
dạng như thế nào trong chương trình của mình?
Mạng lưới của chúng tôi bao gồm người từ nhiều dạng khuyết tật khác nhau như
khuyết tật vận động, khiếm thị, khiếm thính, dị tật phát triển, gặp vấn đề về tâm thần.
Hội quán đã trở thành nơi giao lưu của không chỉ NKT, mà còn của sinh viên, các nhà
hoạt động công tác xã hội, giao viên và nhiều người không khuyết tật. Doanh nhân,
luật sư và các chuyên gia phi chính phủ cũng đã tình nguyện hỗ trợ và phối hợp với
DRD trong các nỗ lực nâng cao năng lực cho NKT.

√ Website và Ấn phẩm: Chúng tôi vui lòng chia sẽ báo cáo hoạt động với quỹ Ford trên
website và các ấn phẩm của quỹ.
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√Xác nhận

Tên và chức vụ người chuẩn bị báo cáo:

Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc DRD

Tên và chức vụ người chịu trách nhiệm pháp lý cho tài trợ:

___________________________________________________________
Tiến sĩ Lê Bảo Lâm, Giám đốc Đại học Mở Tp.HCM

Ngày tháng: tháng Chín/2011
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