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LỜI NÓI ĐẦU
Được thành lập vào 03/12/2005, dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford, Trung
tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận
của và vì nguời khuyết tật (NKT).
DRD cùng cộng đồng thực hiện mô hình hỗ trợ dựa trên quyền của NKT, với
nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để
NKT tham gia đầy đủ vào các hoạt động giống như những thành viên khác
của xã hội.
Đến nay, DRD đã và đang hỗ trợ cho hơn 3.500 NKT trên địa bàn TP. HCM
và hỗ trợ mạng luới hơn 30 hội nhóm NKT phía Nam. Với nhiều hoạt động đa
dạng và phong phú như giới thiệu thực tập, việc làm, tập huấn kỹ năng, vận
động biện hộ, hỗ trợ di chuyển, học bổng, máy vi tính, dụng cụ trợ giúp, tư vấn
thông tin, tham vấn đồng cảnh, truyền thông, tổ chức hội thảo, sự kiện nâng
cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật…, DRD được đánh giá là 1
trong 20 tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động hiệu quả và là tổ chức
hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ NKT hòa nhập xã hội.
Ban biên tập

Trong số này
Trường trung cấp nghề khu

vực phía Nam Tây Ninh
tham gia vào hành trình Một
thế giới cho tất cả (Tr.2)

25 cán bộ Huyện Phù Cát,

Bình Định được tập huấn về
Bình đẳng và Hòa nhập cho
người khuyết tật (Tr.2)

DRD

tham gia hội nghị
“Làm việc tốt thì tốt cho
doanh nghiệp” (Tr.3)

Tổng kết dự án việc làm

người khuyết
Thơ (Tr.3)

tật

Cần

Tây Ninh quan tâm đến việc

thành lập CLB/Nhóm tự lực
của NKT và cải tạo các công
trình đảm bảo NKT tiếp cận
sử dụng (Tr.4)

Chương trình giao lưu –

Gắn kết sinh viên khuyết tật
và người đồng hành (Tr.5)

Thông báo “trao tặng xe lăn

cho trẻ em khuyết tật thuộc
khu vực Tp.HCM” (Tr.5)

Cán

bộ Huyện Gò Dầu
tham gia tập huấn Bình đẳng
và hòa nhập cho người
khuyết tật (Tr.6)

Buổi chia sẻ về dự án Vươn

Lên năm 2017 (Tr.6)

Khen thưởng nam sinh làm

cánh tay robot đoạt giải ở Mỹ
(Tr.7)

Dịch vụ tình dục cho người

khuyết
tật
cãi (Tr.7)

gây

tranh

Công ty TNHH Dịch Vụ Bất
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Động
Sản
&
BảoTrì
DREAMS tuyển biên tập dữ
liệu và SEO, Marketing (Tr.8)
Công ty chuyên cung cấp
thiết bị, phụ tùng tuyển Nhân
viên hành chính văn phòng
(Tr.8)

Tin hoạt động
25 cán bộ Huyện Phù
Cát, Bình Định được
tập huấn về Bình đẳng và
Hòa nhập cho người
khuyết tật
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T

rong khuôn khổ Dự án “Tiếp cận vì
sự hoà nhập của Người khuyết tật” –
dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và sự hỗ trợ của
Sở Lao động Thương binh – Xã hội Tỉnh
Bình Định, DRD đã tổ chức 02 ngày tập
huấn “Bình đẳng và Hoà nhập cho người
khuyết tật” dành cho 25 Cán bộ Bảo trợ
xã hội và Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các
Xã của Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.
Tập huấn Bình đẳng và Hòa nhập của
người khuyết tật là một trong những hoạt
động quan trọng của mục tiêu (1) Nâng
cao nhận thức cộng đồng và người
khuyết tật và Quyền của người khuyết tật.

1

Nội dung tập huấn được thiết kế với
nhiều hoạt động đa dạng, như: sắm vai,
phân tích tranh, phân tích phim ngắn,
thảo luận nhóm, sử dụng trò chơi,
….nhằm giúp tham dự viên được tham
gia và chia sẻ các ý kiến dựa vào kinh
nghiệm làm việc của họ, từ đó, giảng viên
sẽ phân tích và cung cấp các thông tin
liên quan như: thế nào là hòa nhập? hội
nhập? Người khuyết tật có các quyền gì?
Làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi
cho người khuyết tật?,….
Tham dự viên chia sẻ:“Khi được phân
công tham dự tập huấn, chẳng thấy vui vì
nghĩ rằng lại ngồi nghe đọc rồi chép
nhưng sau hai ngày tập huấn tôi ngạc
nhiên vì chưa bao giờ được tham dự khoá
tập huấn như thế này. Nội dung mới lạ,
hướng dẫn viên rất nhiệt tình, cách truyền
đạt cụ thể sinh động, tất cả mọi người đều
cùng tham gia, cùng suy nghĩ”. Nhiều ý
kiến khác cho rằng: các Xã ở khá xa nên
anh chi em làm trong lãnh vực này chưa
bao giờ gặp nhau. Cám ơn DRD tạo điều
kiện cho mọi người gặp gỡ và trao đổi về
tâm tư cũng như công việc.
Một số Tham dự viên cho rằng họ có thể
làm tốt công việc của họ nhưng để có sự
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Trường trung cấp
nghề khu vực
phía Nam Tây Ninh
tham gia vào hành
trình Một thế giới cho
tất cả

Chương trình diễn ra trong 150
phút với các câu chuyện cô đọng
và thực tế từ các vị khách mời đã
giúp cho học sinh tại trường hiểu
về những khó khăn mà SV/HS
khuyết tật phải đối mặt trong quá
trình học: cơ sở vật chất chưa
phù hợp với thể trạng/dạng tật,
áng ngày 08/05/2017 Dự án một số môn học chưa phù hợp,
Tiếp cận vì sự hòa nhập của thiếu giáo trình đặc biệt cho HS/
người khuyết tật do Cơ quan Phát SV khiếm thị, khiếm thính,...
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã Chương trình thu hút sự tham gia
đến trường Trung cấp nghề khu của hơn 200 sinh viên, Ban giám
vực phía Nam Tây Ninh để tổ hiệu và các Thầy Cô tại trường.
chức chương trình giao lưu mang
tên MỘT THẾ GIỚI CHO TẤT Tham gia phần tọa đàm, Thầy
Nguyễn Văn Kiều - Hiệu trưởng
CẢ.
nhà trường chia sẻ: "Từ khi Luật
Đây là một trong những hoạt người khuyết tật có hiệu lực vào
động quan trọng của dự án nhằm năm 2011 thì hầu như vẫn chưa
Nâng cao nhận thức cộng cộng có một văn bản nào hướng dẫn
đồng đồng về vấn đề khuyết tật, để thực hiện cho tốt, chúng tôi
đặc biệt là các khó khăn của sinh cũng cảm thấy thiếu xót trong việc
viên khuyết tật khi tham gia học hỗ trợ HS/SV khuyết tật học tại
tập tại các trường.
trường. Qua chương trình hôm
nay bản thân tôi cũng thấy mở
chuyển biến trong việc vận dụng
mang hơn và hiểu thêm về những
và thực hiện các chính sách dành
khó khăn của người khuyết tật.
cho NKT một cách hiệu quả hơn
Người khuyết tật cũng có những
nữa, trung tâm DRD nên tổ chức
quyền con người, nên được đối
những lớp tập huấn với nội dung
xử công bằng..."
tương tự cho đối tượng là các

1

S

Lãnh đạo để lãnh đạo cũng hiểu
và có những hướng dẫn cụ thể.

DRD
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Tin hoạt động
Tổng kết dự án việc
làm người khuyết tật
Cần Thơ
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D

ự án tư vấn và giới thiệu việc làm cho
người khuyết tật tại Cần Thơ được
thực hiện bởi Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm
Cần Thơ giai đoạn 2015-2016 do Trung Tâm
DRD tài trợ thuộc dự án BRAVE. Ngày
12/5/2017 đã diễn ra lễ tổng kết dự án với
một số kết quả như sau:
Đã khảo sát được 361 người khuyết tật trên
địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua đó, có 205
người khuyết tật có khả năng học nghề và
22 người có nhu cầu học nghề gắn với việc
tìm kiếm việc làm. Số lượng doanh nghiệp
đang có sử dụng người khuyết tật hoặc có
nhu cầu tuyển dụng người khuyết tật là 30
doanh nghiệp, trong đó 06 doanh nghiệp
đang sử dụng lao động khuyết tật và 24 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động
khuyết tật. Tuy nhiên do yêu cầu công việc
của doanh nghiệp khá cao so với năng lực
của người khuyết tật nên TTDVVL Cần Thơ
gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối lao
động. Hoạt động nổi bật của dự án là việc
TTDVVL Cần Thơ tuyển dụng lao động
khuyết tật làm việc tại trung tâm. Việc
TTDCVL Cần Thơ nhận lao động khuyết tật
như 1 tấm gương điển hình trong việc vận
động các doanh nghiệp khác tại Cần Thơ
nhận lao động khuyết tật. Thành công của
dự án không phải là số lượng NKT được
giới thiệu đi làm mà nhận thức về khả năng
lao động của NKT của cán bộ TTDVVL Cần
Thơ thay đổi. Ông Nguyễn Minh Trí chia sẻ “
Để vận động doanh nghiệp tuyển lao động
khuyết tật làm việc thì cơ quan chúng tôi đã
tuyển các bạn vào làm vì đó là bằng chứng
rõ ràng cho việc thuyết phục doanh nghiệp,
bên cạnh đó tôi đánh giá cao lao động
khuyết tật làm việc hiệu quả và chăm chỉ,
hoàn thành công việc cơ quan giao đúng
thời hạn và tạo động lực làm việc cho đội
ngũ nhân viên của trung tâm. Hiện tại trong
quá trình làm việc với doanh nghiệp trung
tâm đề nghị doanh nghiệp tuyển dụng lao
động khuyết tật làm việc các vị trí phù hợp
tại doanh nghiệp. DRD
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Phiên thảo luận với các lãnh đạo công ty

DRD tham gia hội
nghị “Làm việc tốt
thì tốt cho doanh
nghiệp”
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V

ào sáng ngày 19/5/2017, đại
diện Trung tâm DRD đã tham
gia hội nghị “Làm việc tốt thì tốt
cho doanh nghiệp” diễn ra
tạiKhách sạn Caravelle với gần
200 người tham dự bao gồm chủ
doanh nghiệp, CEO, lãnh đạo cấp
cao, quản lý phòng ban, nhân viên
hoặc chuyên gia của doanh nghiệp
nhỏ hoặc lớn và các tổ chức Phi lợi
nhuận hoạt động tại TP.HCM.
Tham gia tổ chức sự kiện này gồm
có Trung tâm Hỗ trợ Phát triển
Cộng đồng LIN (LIN), Hội Nữ Doanh nhân TP.HCM (HAWEE), và
Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại
Việt Nam (EuroCham)…
Sự kiện nêu bật những cách khác
nhau để thực hiện trách nhiệm xã
hội doanh nghiệp (CSR) và tạo giá
trị chung, sự khác biệt giữa các
sáng kiến từ thiện và phát triển,
cũng như các chiến lược hợp tác
giữa doanh nghiệp và tổ chức phi
lợi nhuận.
Người tham dự cùng tham gia các

phiên thảo luận và lắng nghe
những lãnh đạo doanh nghiệp chia
sẻ các câu chuyện thực tế về sáng
kiến tiếp cận cách cải thiện sự gắn
kết của nhân viên, tăng tính trung
thành của khách hàng, định hướng
phát triển bền vững, các mối quan
hệ hợp tác để tạo ra tác động và
các chia sẻ khác, đồng thời cũng
có cơ hội để gặp gỡ các tổ chức
Phi lợi nhuận tại TP. Hồ Chí Minh
thông qua gian hàng giới thiệu tổ
chức.

Chia sẻ từ một diễn giả: “…thực
hiện trách nhiệm xã hội không chỉ
là thiện nguyện mà đó là một phần
trong chiến lược kinh doanh để
tăng tưởng kinh doanh bền vững” Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch
HĐQT, Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp
dẫn đầu. Một trong các cách để
thực hiện trách nhiệm xã hội đó là
tuyển dụng lao động người khuyết
tật, chia sẻ thú vị từ Ông Trần Hữu
Đông, Giám đốc, Công ty TNHH
Kỹ thuật Phước Trường Thịnh,
đơn vị có nhận người khuyết tật
vào làm việc: “…tuyển dụng lao
động người khuyết tật giúp người
khuyết tật hòa nhập xã hội tốt hơn, những lao động không khuyết tật khác.
tự tin hơn. Các bạn khuyết tật làm Nhân viên đoàn kết ý thức hỗ trợ lẫn
việc rất tập trung và năng suất như nhau. Từ đó tạo nên văn hóa, giá trị cho
công ty chúng tôi.” DRD
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Tin hoạt động
Tây Ninh quan tâm
đến việc thành lập
CLB/Nhóm tự lực của
NKT và cải tạo các
công trình đảm bảo
NKT tiếp cận sử dụng.
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N

gày 26/05/2017 vừa qua Trung
tâm DRD phối hợp với Sở Lao
động Thương binh và Xã hội Tây
Ninh tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh
nghiệm về cải tạo công trình công
cộng đảm bảo người khuyết tật tiếp
cận sử dụng và thành lập câu lạc bộ/
nhóm tự lực của người khuyết tật
trên địa bàn Tỉnh.
Hội thảo nhận được sự tham gia của
70 đại biểu, trong đó có sự hiện diện
của Ông Nguyễn Văn Quá – Phó
giám đốc Sở LĐTBXH Tây Ninh; Ông
Trịnh Văn Lo – Phó giám giám đốc
Sở Giao thông vận tải; Ông Trần
Tương Quốc – Phó giám đốc Sở Xây
Dựng cùng các đại diện của Sở Tư
Pháp, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch
Đầu tư, Liên đoàn Lao động, đại diện
các Phòng lao động thành phố,
Huyện Gò Dầu, Hòa Thành, đại diện
của ban quản lý các bến xe trên địa
Bàn Tỉnh và đông đảo người khuyết
tật. Dịp này DRD còn mời 02 đại diện
từ Trung tâm Quản lý và Điều hành
vận tải hành khách công cộng - Sở
Giao thông vận tải Tp. HCM tham dự
và chia sẻ các kinh nghiệm của
Tp.HCM trong việc thúc đây hệ thống
xe buýt nhân văn hỗ trợ người
khuyết tật.
Tại Hội thảo đại diện Sở Giao thông
vận tải Tây Ninh đã có bài tham luận
trình bày kế hoạch hỗ trợ người
khuyết tật trong thời gian tới: “bên
cạnh việc miễn/giảm giá, xếp đặt chỗ
ngồi ưu tiên, Sở còn chỉ đạo các đơn
vị có liên quan khi lập các dự án đầu
tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cải
tạo công trình, hành lang đường bộ
phải đưa các hạng mục công trình
phục vụ NKT vào hồ sơ thiết kế để
lập dự án.” – trích tham luận của Sở
Giao thông vận tải Tây Ninh.
Trong phần trình bày của Sở Xây

Ông Nguyễn Văn Quá - Phó giám đốc sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh phát biểu

dựng đã nêu lên 03 nguyên nhân
khiến cho nhiều công trình xây dựng
chưa đáp ứng đúng quy chuẩn cho
người khuyết tật sử dụng: “(1) Việc
triển khai xây dựng công trình tiếp
cận cho NKT còn gặp một số trở ngại
do nhận thức của các chủ đầu tư,
các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công
công trình còn chưa cao. Đa số chỉ
tập trung thiết kế phục vụ cho phần
đông người sử dụng chứ ít chú ý đến
các hạng mục dành cho NKT. (2)
Các chủ đầu tư, đặc biệt đối với các
công trình không sử dụng vốn Nhà
nước thường lơ là yêu cầu này do giá
thành công trình tăng lên nhiều (chi
phí thiết kế, giá vật tư vật liệu, biển
báo, biển chỉ dẫn). (3) Nhận thức của
các ngành, các cấp về trách nhiệm
xã hội đối với NKT chưa đầy đủ dẫn
đến chưa triệt để, nghiêm túc trong
công tác kiểm soát các khâu thiết kế,
xây dựng (thẩm định thiết kế cơ sở
các công trình công cộng, hạ tầng
giao thông đô thị, trụ sở cơ quan Nhà
nước). Chính vì thế, tỷ lệ công trình
phù hợp với NKT còn đạt thấp.” theo
đó đại diện Sở Xây dựng cho biết:
“…các sở, ngành cần nâng cao trách
nhiệm trong công tác quản lý Nhà
nước, tăng cường hướng dẫn, thẩm
định, kiểm tra công tác nghiệm thu
hoàn thành công trình trước khi đưa
vào sử dụng, giám sát thực hiện các
quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về xây dựng để NKT tiếp cận, sử

dụng các công trình xây dựng, giao
thông; xây dựng một số mô hình thí
điểm về tiếp cận, sử dụng các công
trình xây dựng, giao thông để phổ
biến nhân rộng.”
Tại hội thảo, bà Trịnh Ngọc Lan –
Chủ tịch câu lạc bộ nữ doanh nhân
Tây Ninh phát biểu: “…công viên là
nơi không phân biệt già trẻ, giới tính,
ai cũng có thể vào, mà lại không hế
có con dốc nào cho người khuyết tật,
thậm chí có công viên còn rào lại gửi
chìa khóa cho 1 đơn vị khác ai cần
vào phải liên hệ, tôi thấy rất vô lý. Tôi
nghĩ những nơi công cộng thì phải
chú ý để ai cũng vào được hoặc có
sự hướng dẫn để vào”
Một ý kiến khác của anh Nguyễn Tấn
Phước – người khuyết tật tại Tây
Ninh: “Tôi thấy NKT mình tàn mà
không phế, chúng ta phải luôn tìm
niềm vui để sống. Đầu tiên tôi thấy
rất vui khi tham gia hội thảo này, cho
chúng tôi tiến gần với xã hội, chúng
tôi thấy người khuyết tật được sự
quan tâm của trung tâm DRD, các
Sở - Ban ngành, chúng tôi hết sức
vui mừng! Tôi muốn có câu lạc bộ
người khuyết tật để người khuyết tật
để NKT chúng tôi chia sẻ, hỗ trợ
nhau hòa nhập xã hội dễ dàng hơn”.
Hội thảo kết thúc lúc 11h45 cùng
ngày.
DRD
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Thông báo “trao tặng
xe lăn cho trẻ em
khuyết tật thuộc khu vực
Tp.HCM”
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ược sự tài trợ của Đại sứ quán Isreal, Trung tâm DRD trân trọng
thông báo đến quý vị thông tin trao tặng
20 xe lăn cho trẻ khuyết tật.
1. Mục đích trao xe:
- Giúp trẻ khuyết tật có thêm phương
tiện di chuyển để hòa nhập cộng đồng

3

- Giúp gia đình của trẻ có thêm điều
kiện để chăm sóc cho trẻ khuyết tật
được tốt hơn
Phiên thảo luận với các lãnh đạo công ty

trình giao
6 Chương
lưu – Gắn kết sinh
viên khuyết tật và
người đồng hành

N

ằm trong khuôn khổ các hoạt
động tiếp theo của Dự án
“Tiếp cận giáo dục dành cho sinh
viên khuyết tật” thuộc Trung Tâm
DRD do Đại sứ quán Ailen tài trợ,
trong hai ngày 20 - 21/05/2017 vừa
qua, trung tâm DRD đã phối hợp
với đối tác là Đại học Sư Phạm và
ĐH KHXH&NV TP.HCM tổ chức
“Chương trình giao lưu Người
đồng hành với Sinh viên khuyết
tật” tại Khu du lịch Phương Nam
thuộc huyện Cần Giờ, TP.HCM.
Chương trình là dịp để các bạn
sinh viên, người đồng hành, ban
quản lý dự án thuộc hai trường Đại
học Sư Phạm TP.HCM và trường
Đại học KHXH&NV TP.HCMđược
giao lưu, chia sẻ và trải nghiệm
những hoạt động trò chơi mang
tinh thần đồng đội nhằm gắn kết
các thành viên dự án.Thông qua
những trò chơi được các bạn sinh
viên khuyết tật hỗ trợ xây dựng
như: Đặt tên - khẩu hiệu và bài hát
nhóm, tìm nhóm, bịt mắt sút bóng,
cũng như hoạt động giao lưu văn

nghệ của nhóm các bạn sinh viên
khuyết tật và người đồng hành từ
đó gắn kết các thành viên với
nhau, bên cạnh đó còn giúp người
đồng hành thấy được vai trò của
mình trong việc hướng dẫn, hỗ trợ
các bạn sinh viên khuyết tật trong
dự án hòa nhập tốt hơn vào các
hoạt động trong chương trình và
nhiều hoạt động khác của sinh viên
khuyết tật.

2. Đối tượng nhận xe:
- Trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
- Trẻ khuyết tật chưa từng nhận xe lăn
hoặc đã nhận nhưng do hư hỏng không
sử dụng được
- Độ tuổi: từ 12 tuổi trở xuống
3. Hồ sơ – thủ tục:
- Đơn xin hỗ trợ xe lăn (Tải mẫu đính
kèm tại đây)
- Một tấm hình chụp toàn thân
Quý vị nào có nhu cầu xin xe lăn cho trẻ
khuyết tật, vui lòng điền thông tin vào
đơn xin cấp xe lăn (Tải mẫu đính kèm
tại đây).

Trong chương trình, đại diện ban
quản lý dự án trường ĐH Sư Phạm 4. Phạm vi: Thành phố Hồ Chí Minh
- thầy Huỳnh Công Ba cũng đánh Thời gian nhận đơn: đến hết ngày
giá cao về chương trình, chương 31/05/2017.
trình cũng chính là cầu nối để gắn
>> Đọc thêm
kết các bạn sinh viên và người
đồng hành trong dự án với những
hoạt động ý nghĩa và bổ ích.
và chia sẻ giữa các thầy cô đồng hành
Bạn Nguyễn Đình Ân- sinh viên và các bạn sinh viên khuyết tật với nhau,
trường Đại học Sư Phạm TP.HCM là cơ hội để các bạn sinh viên chia sẻ
cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Ban khó khăn, truyền động lực và niềm tin
quản lý Dự án, người đồng hành cho nhau…
đã tạo cơ hội cho các bạn sinh viên
cùng thầy cô đồng hành có cơ hội
được tham gia, chia sẻ cùng nhau.
Ngoài Đình Ân, sau chương trình
nhiều bạn cũng gửi những chia sẻ
rằng: điều ấn tượng nhất của các
bạn là được cùng người đồng
hành vui chơi và giao lưu rất thân
mật, chương trình tạo sự gần gũi

DRD cũng tin rằng, chương trình phần
nào đó sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên
khuyết tật và người đồng hành, ban quản
lý dự án hiểu hơn, gắn kết hơn với nhau
để từ đó có thêm những hỗ trợ phù hợp
với các bạn sinh viên khuyết tật để các
bạn có cơ hội tiếp cận và học tập cách
hiệu quả. DRD
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Buổi chia sẻ về dự án
Vươn Lên năm 2017

S

áng ngày 14/05/2017, nhóm Dự án
Vươn lên (Upshift) của Quỹ Nhi đồng
Quốc tế Liên hợp quốc UNICEF, với sự
đồng hành của Dự án hỗ trợ sinh viên
khuyết tật thuộc Trung tâm DRD đã tổ
chức buổi chia sẻ về Dự án Vươn Lên:
trang bị kiến thức và kỹ năng xã hội
cho thanh thiếu niên và trẻ em.
Buổi chia sẻ diễn ra thân mật, vui vẻ tại
Văn phòng dự án Upshift, Circo, 384
Hoàng Diệu, Quận 4, TP.HCM với mục
đích: Giới thiệu về dự án Vươn lên và tìm
kiếm ý tưởng. Theo đó, đối tượng
tham gia dự án là các bạn trẻ từ 14-24
tuổi (riêng đối tượng thanh niên khuyết tật
độ tuổi từ 14 – 26) ở các trường đại học,
trường THPT các trường dạy nghề và các
trung tâm, cở sở bảo trợ xã hội nhằm tìm
kiếm các ý tưởng về một dự án hay giải
pháp mang tính sáng tạo nhằm đáp ứng/
giải quyết các vấn đề xã hội được xác
định bởi chính các nhóm bạn trẻ này, đặc
biệt từcác nhóm thanh thiếu niên thiệt thòi
và dễ bị tổn thương.

1

Buổi trao đổi ban đầu chính là bước đệm
để tạo cảm hứng cho các bạn đăng ký
vào chương trình huấn luyện chuyên sâu
chính của dự án.
Trong suốt buổi trao đổi, các bạn tham dự
viên ngoài việc được nghe giới thiệu khái
quát về mục đích của chương trình, đối
tượng tham gia cũng như cách thức tham
gia thì bên cạnh đó, các bạn cũng đã trình
bày một vài ý tưởng mới nhen nhóm
trong đầu, để tìm thêm sự ủng hộ, quan
tâm của các bạn khác.
Trong buổi này, các bạn chủ yếu làm việc
theo nhóm được chia dựa theo mức độ
quan tâm dành cho vấn đề, để từ đó hình
thành các ý tưởng bằng cách sử dụng sơ
đồ tư duy từ đó tìm ra các giải pháp tích
cực. Sau đó các bạn sẽ hoàn thành ý
tưởng, viết theo mẫu và gửi đăng ký cho
ban tổ chức dự án. Toàn bộ chương trình
này sẽ giúp các bạn học được các kỹ

Chị Lưu Thị Ánh Loan - Quyền giám đốc DRD chia sẻ các mô hình hỗ trợ NKT trên thế giới

Cán bộ Huyện
Gò Dầu tham gia
tập huấn Bình đẳng
và hòa nhập cho
người khuyết tật
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ây là hoạt động quan trọng
trong khuôn khổ dự án “Tiếp
cận vì sự hoà nhập của người
khuyết tật” mà DRD đang thực
hiện tại Tây Ninh và Bình Định do
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa
Kỳ (USAID) tài trợ.
Với sự hỗ trợ của Sở LĐTB-XH
Tỉnh Tây Ninh và UBND Huyện
Gò Dầu, vừa qua DRD đã tổ chức
02 ngày tập huấn “Bình đẳng và
Hoà nhập cho người khuyết tật”
cho 29 cán bộ tại các phòng ban
tại Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

tham dự tập huấn, tôi rất ngạc
nhiên vì lớp học không có bàn để
ghi chép và tôi cũng không hình
dung được hướng dẫn viên sẽ
truyền đạt thế nào. Sau hai ngày
tập huấn, tôi rất thích phương
pháp dạy rất mới này. Cách làm
việc trong lớp rất thân thiện, mọi
người hoà đồng, cùng chia sẻ,
nêu ý kiến và học tập lẫn nhau.
Tôi làm trong ngành XH rất nhiều
năm nhưng qua lớp học này thấy
mình còn rất chủ quan, tôi nhận
ra: phải biết rõ tâm tư của đối
tượng thì mới giúp một cách hiệu
quả được”.TDV rất trân trọng bài
học rút ra từ hoạt động: Dù là
giúp đỡ cũng không nên áp đặt
mà phải giúp theo nhu cầu. Đa số
TDV mong được tham dự nhiều
lớp tập huấn nữa. DRD

Trong 02 ngày tập huấn, tập huấn Lịch hoạt động tháng 06/2017
viên đã áp dụng phương pháp  20/06/2017: Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm cải tạo CTCC đảm bảo
giáo dục chủ động, tạo sự tham
NKT tiếp cận sử dụng tại Quy
gia của học viên như thảo luận
Nhơn.
nhóm, phân tích tình huống, chia
 21/06/2017: Tập huấn Bình đẳng
sẻ kinh nghiệm…đã khiến cho
và Hòa nhập cho NKT tại Bình
học viên cởi mở và tiếp thu kiến
Định
thức dễ dàng hơn.
 22/06/2017: Tập huấn Giới và
Khuyết tật tại Bình Định
Tham dự viên chia sẻ: “Khi đến
 23/06/2017: Tổ chức chương trình
năng tư duy, phát triển ý tưởng, và
MTGCTC tại Tỉnh đoàn Bình Định.
thuyết trình trước đám đông. DRD
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Tin bốn phương
2 Dịch vụ tình
dục cho người
khuyết tật gây
tranh cãi

M

ột tổ chức phi chính phủ ở Đài
Loan (Trung Quốc) đang trở
thành tâm điểm của những bình
luận trái chiều vì cung cấp cho
khách hàng tàn tật của mình dịch
vụ hỗ trợ tình dục đặc biệt.

Em Phạm Huy xuất sắc đoạt giải 3 tại cuộc thi và 1 giải đặc biệt do IEEE trao tặng

Khen thưởng nam
sinh làm cánh tay
robot đoạt giải ở Mỹ

1

N

gày 29/5, Sở GD&ĐT Quảng
Trị tổ chức tuyên dương và
khen thưởng em Phạm Huy đã đoạt
giải Ba..
Ngày 29/5, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ
chức tuyên dương và khen thưởng
em Phạm Huy (học sinh lớp 11A3,
Trường THPT thị xã Quảng Trị) đã
đoạt giải Ba tại Hội thi Khoa học kỹ
thuật quốc tế Intel ISEF 2017 được
tổ chức tại Mỹ với Dự án “Cánh tay
robot cho người khuyết tật” ở lĩnh
vực kỹ thuật robot và máy thông
minh. Dự án cũng giúp Huy giành
thêm giải đặc biệt do IEEE trao
tặng.
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế
diễn ra từ ngày 13-19/5 với 1.403
dự án của 1.778 học sinh đến từ 78
quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế
giới, kết thúc với 48 giải, trong đó
Việt Nam là một trong ba nước
đứng thứ 3 (cùng với Đức, Úc) có
số lượng giải thưởng nhiều chỉ sau
Mỹ và Ấn Độ. Đến với cuộc thi, Việt
Nam có 8 dự án tham dự trong đó
có 5 dự án đạt giải chính thức của
cuộc thi (1 giải ba, 4 giải tư) và 4 dự

án đoạt giải Đặc biệt do các tổ chức
KH&CN và doanh nghiệp trao tặng.
Tại buổi lễ, em Phạm Huy đã được
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh
cùng các ban, ngành trên địa bàn
trao tặng nhiều bằng khen và phần
thưởng trị giá gần 50 triệu đồng.
Phạm Huy cho biết, thời gian tới em
sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án, chế tạo
cánh tay robot nhỏ gọn và thực hiện
được nhiều thao tác hơn để sớm
ứng dụng vào thực tế nhằm giúp đỡ
những người khuyết tật cải thiện
cuộc sống.

Nhóm mang tên "Hand Angels" (Bàn tay thiên thần), do Vincent, một người đàn ông trung niên
bị bại liệt từ nhỏ, sáng lập. Dù Vincent vẫn có thể sử dụng tay của
mình, việc trải nghiệm cuộc sống
của một người khuyết tật đã giúp
ông nhận ra rằng nhiều người khác
thì không. Và điều này đồng nghĩa
với việc họ cũng không có khả năng
đáp ứng các nhu cầu tối thiểu về
thể chất và tinh thần của bản thân.
Vincent chia sẻ với đài BBC rằng
đó chính là động lực thôi thúc anh
lập nhóm tình nguyện viên, chuyên
cung cấp các dịch vụ tình dục cho
người tàn tật.

Và dù liệu trình phục vụ chỉ kéo dài
khoảng 90 phút, từ bước "chạm vào
cơ thể một người tới lúc giúp họ đạt
cực khoái", Vincent nói rằng nhóm
cần tới 6 tháng để lập kế hoạch và
làm công tác tư tưởng với người
phận dân số bị hoàn toàn tước bỏ dùng dịch vụ.
mất cuộc sống tình dục, cho dù Một trong những tình nguyện viên
những người này cũng có nhu cầu và nam của nhóm, Daan, chia sẻ rằng
mong muốn như bất cứ người bình mình đã phải trò chuyện nhiều với
thường nào khác.
một nữ khách hàng tên là Mei Nu.
"Những tổ chức khác, hầu hết do các Cô rất lo lắng vì chưa bao giờ khỏa
nhóm tôn giáo hoặc các nhóm phụ thân trước mặt bất kì ai, trừ người
huynh sáng lập, họ sẽ nghĩ làm thế chăm sóc mình.
nào để giúp người khuyết tật làm việc
hoặc sống tự lập, nhưng quyền được
có đời sống tình dục thì chưa ai để ý.
Và đó là những gì chúng tôi đang
làm" - một nữ tình nguyện viên của
nhóm chia sẻ.

"Sau liệu trình, tôi thực sự hài lòng
và cảm thấy những gì bản thân
không thể có được trước đây giờ
đã được toại nguyện, vì vậy tôi rất
hạnh phúc" - Mei Nu cho biết sau
đó.

Trên thực tế, ý tưởng này dường như
đã bắt nguồn từ Nhật Bản từ hồi năm
2013, khi một nhóm hoạt động cung
cấp dịch vụ tương tự cho người
khuyết tật.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ,
nhóm cũng phải đối mặt với nhiều
chỉ trích, cho rằng họ thực chất chỉ
là ổ mại dâm trá hình. Dù vậy, các
thành viên của Hand Angels luôn tin
rằng họ đang cung cấp một dịch vụ
cần thiết và hữu ích cho một bộ

Nguồn: Báo Thể Thao Văn Hóa
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Việc làm cho người khuyết tật
ty TNHH Dịch
1 Công
Vụ Bất Động Sản &
BảoTrì DREAMS tuyển
biên tập dữ liệu và
SEO, Marketing

với các công cụ tìm kiếm
Sử dụng các công cụ và phương
pháp marketing online để đẩy mạnh
kết quả SEO
Đẩy các từ khóa lên trang đầu của
công cụ tìm kiếm

Công ty chuyên
cung cấp thiết bị,
phụ tùng tuyển Nhân
viên hành chính văn
phòng

2

Địa chỉ làm việc: Trường Sa,
Địa chỉ làm việc: Đường TL 41, Khu
Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Đưa các từ khóa của nhóm ngành phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12,
phụ trách lên vị trí top
HCM (địa chỉ tạm thời)
TP. HCM
Thời gian làm việc: 8h/ngày (Chủ Viết bài lên các diễn đàn, blog, các
mạng xã hội nhằm quảng bá dịch vụ,
nhật nghỉ hoặc làm Part time)
sản phẩm của khách hàng
Vị trí tuyển dụng: Biên tập dữ liệu và
Phân tích và đánh giá về thị trường
SEO Marketing
thông qua các từ khóa
Số lượng tuyển dụng:
Lập kế hoạch và triển khai đẩy nội
Biên tập dữ liệu: 02 người
dung từ khóa cho website
SEO Marketing: 01 người
Mức lương:
Yêu cầu công việc:
Toàn thời gian (làm tại công ty): 3 - 5
Nói lưu loát
triệu + thưởng (cho cả hai vị trí)

Thời gian làm việc: 7h30 – 17h (thứ
2 – thứ 7). Thời gian thử việc 2
tháng

Sử dụng thành thạo máy vi tính

Chăm chỉ, siêng năng

Theo sản phẩm (làm tại nhà cho vị
Có tinh thần cầu tiến trong công việc Biên tập dữ liệu): 1.000 VNĐ/tin bất
động sản (tùy vào điều kiện thị
Đối với công việc Biên tập dữ liệu, có trường, sẽ tăng giảm phù hợp cho
thể là người khiếm thị
người lao động sau khi thử việc). Hỗ
trợ 500 đồng/tin (liên lạc)
Mô tả công việc:
Vị trí Biên tập dữ liệu:

Môi trường làm việc:

Số lượng tuyển dụng: 3 - 4 người
Yêu cầu công việc:
Trình độ học vấn: 12/12
Tiếng Anh cơ bản
Sử dụng thành thạo vi tính văn
phòng

Mô tả công việc:
Nhận thông tin và yêu cầu của khách
hàng qua email, điện thoại
Theo dõi hỗ trợ khách hàng trong
quá trình mua hàng

Đăng thông tin sản phẩm lên website
Tìm kiếm và chọn lọc thông tin từ báo Hỗ trợ chi phí điện thoại, đi lại
giấy, báo online về lĩnh vực bất động Được cung cấp máy tính và tạo môi Hỗ trợ các công việc hành chính
sản
khác
trường thuận lợi để làm việc
Chăm sóc khách hàng

Được đào tạo kỹ năng về ngành nghề Mức lương: Thỏa thuận (có thưởng
theo doanh số sản phẩm)
Biên tập thông tin, nhập dữ liệu vào bất động sản
web
Hạn tuyển dụng: Đến khi đủ người
Môi trường làm việc: Có chỗ ở lại
Vị trí SEO, Marketing

cho nhân viên ở xa

Thực hiện tối ưu hóa website dự án

Hạn tuyển dụng: Đến khi đủ người

Thông tin chi tiết liên hệ:
Bộ phận Việc làm - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD).
Đ/c: 311K8 Đường số 7, Khu TĐC Thủ Thiêm, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM
SĐT: (08) 62 67 99 22 nhánh 113 hoặc 114 găp Tú Quyên hoặc Phan Thị Rát
Email: vieclam@drdvietnam.com
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Lời kết thúc:
Bản tin DRD là ấn phẩm mà Trung tâm Khuyết tật và Phát triển phát hành định kỳ gửi đến quý nhà tài
trợ, đối tác, quý vị thân hữu và NKT với mong muốn cập nhật những tin tức, hoạt động mới của DRD
cũng như của các tổ chức khác liên quan đến NKT.
DRD luôn mong sẽ nhận được những phản hồi góp ý và cộng tác của quý vị để Bản tin DRD ngày
càng phong phú và hữu ích hơn.
Mọi ý kiến xin gửi về:
Email: kimphung@drdvietnam.com
SĐT: (08) 62 67 99 11 (phím lẻ 131)
Địa chỉ: Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), 311K8 đường số 7, Khu tái định cư Thủ
Thiêm, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM.
Trân trọng,
Ban biên tập.

