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TIN HOẠT ĐỘNG

Tin vắn các hoạt động của Trung tâm tháng 4-5/2012
trong quá trình làm việc với NKT và học
thêm một số kỹ năng mới.

1. Tham vấn đồng cảnh
Theo định kỳ, trong tháng 4 và tháng 5 các
thành viên của nhóm tham vấn đồng cảnh
(PC) 6,7 và nhóm PC nâng cao 1 đã tổ
chức họp tại Trung tâm. Khóa tham vấn
đồng cảnh nâng cao mới dành cho nhóm 2
dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng
5/2012.

4. Khóa TOT 4 về kỹ năng thuyết trình
Từ 2/4 – 9/5/2012, cứ vào các buổi chiều
thứ 4 hàng tuần, những học viên lớp Kỹ
năng thuyết trình khóa 4 lại có mặt tại
Trung tâm để cùng nhau nghe giảng viên
Peter J. de Vries hướng dẫn về cách thực
hiện một bài thuyết trình thành công và
thực hành thuyết trình trước lớp. Trong
buổi học cuối cùng của khóa học ngày
9/5/2012, giảng viên đã trao giấy chứng
nhận cho tất cả các học viên. Khóa TOT
này thu hút 12 học viên tham gia, bao gồm
những người khuyết tật đến từ Trung tâm
Sống độc lập Hà Nội, Hội NKT quận Ba
Đình và những bạn khuyết tật trẻ tuổi từ các
tổ chức của người khuyết tật khác trên địa
bàn Hà Nội.

2. Chương trình Sống độc lập
Cứ mỗi tháng một lần, trung tâm lại tổ
chức một Chương trình sống độc lập với
những chủ đề khác nhau nhằm mang đến
cho người khuyết tật những kiến thức và
các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống độc
lập. Tình yêu và trợ cấp xã hội là hai chủ
đề của hai Chương trình sống độc lập
tháng 4 và tháng 5.
3. Tập huấn PA nâng cao
Ngày 13/5/2012, Trung tâm đã tổ chức
buổi tập huấn PA nâng cao nhằm củng cố
kỹ năng hỗ trợ cho 5 bạn PA. Các PA cùng
nhau ôn lại những kiến thức cơ bản đã
được học, thực hành những kỹ năng hỗ trợ
NKT, chia sẻ những vướng mắc nảy sinh
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6. Tham dự các cuộc họp, hội thảo của
các tổ chức khác
Ngày 03/5/2012, đại diện lãnh đạo Trung
tâm đã tham dự phiên họp đầu tiên sau đại
hội lần thứ III nhiệm kỳ 2012-2017 của
Ban thường trực Hội Người khuyết tật
thành phố Hà Nội.
Ngày 4/5/2012, đại diện Trung tâm đã có
bài trình bày về Sống độc lập tại Tọa đàm
công tác xã hội với NKT được tổ chức tại
Trường đại học Thái nguyên. Buổi tọa đàm
có sự tham gia của Hiệu trưởng nhà trường
cùng với các giáo viên và đông đảo các
bạn sinh viên khoa của Công tác xã hội.

5. Tham quan tìm hiểu về Sống độc lập
của NKT tại Hà Nội và Nhật Bản
Từ ngày 13/4 đến ngày 21/4 năm 2012,
Trung tâm Sống độc lập Hà Nội phối hợp
với Hiệp hội chăm sóc con người Nhật Bản
tổ chức chuyến công tác tìm hiểu về Sống
độc lập của NKT tại Hà Nội và Nhật Bản
dành cho các lãnh đạo chính quyền và đại
diện NKT trong nhóm thực hiện Chương
trình Sống độc lập của 3 thành phố Hải
Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ngày 23/5/2012, lãnh đạo Trung tâm sẽ
chủ trì cuộc họp của các tổ chức phi chính
phủ về chủ đề “Giao thông tiếp cận với
NKT’’ tại Khách sạn La Thành.
Ngày 30 và 31/5/2012, đại diện lãnh đạo
Trung tâm sẽ tham dự “Hội nghị nâng cao
năng lực cho các tổ chức của người khuyết
tật khu vực Mekong’’ với chủ đề “Phát
huy hiệu quả và đảm bảo tính bền vững
của tổ chức’’ do DPI AP tổ chức tại
Bangkok, Thái Lan.
7. Đón tiếp các đoàn khách đến thăm và
làm việc với Trung tâm
Ngày 22/ 5/ 2012, Trung tâm rất vui mừng
được đón tiếp các bạn sinh viên của khoa
Công tác xã hội của trường Đại học Hồng
Đức – Thanh Hóa đến thăm với mong
muốn tìm hiểu về mô hình Sống độc lập
của NKT và nghề PA.

Sau chuyến công tác, trong tháng 5 và
tháng 6, ở mỗi thành phố sẽ tổ chức cuộc
họp báo cáo kết quả chuyến đi, đề ra kế
hoạch hoạt động trong tương lai cũng như
hướng hỗ trợ của chính quyền thành phố.
Trung tâm sẽ cử đại diện tham dự các cuộc
họp này.

Ngày 28/5/2012, đoàn đại biểu đến từ Học
viện về khuyết tật và chính sách
công(IDPP) của Hoa Kỳ sẽ đến thăm và
làm việc với Trung tâm.
Kim Cúc
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG KỶ NIỆM
NGÀY NGƯỜI KHUYÊT TẬT VIỆT NAM 18/4
- 2/4, Hội người khuyết tật TP Hà Nội và câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội tổ chức Triển
lãm ảnh về trẻ tự kỷ. Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức Chứng tự kỷ (2-42012), tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về hội chứng tự kỷ, cách thức phát hiện, can thiệp
sớm, cũng như kêu gọi cộng đồng cảm thông, chia sẻ giúp đỡ trẻ em tự kỷ trong môi trường học tập
và giao tiếp hàng ngày.
- 10/4, Chính phủ ban hành nghị định 28 hướng dẫn thi hành 1 số điều trong luật NKT. Nghị định
28 quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật như dạng tật, xác định mức độ khuyết tật;
chính sách xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật; việc làm cho người khuyết tật; giảm giá vé, giá dịch
vụ; thực hiện lộ trình cải tạo công trình công cộng; phương tiện giao thông tiếp cận; bảo trợ xã hội
với NKT... và có hiệu lực từ 1/6/2012. (Bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn về Nghị định này trên
website của TT Sống độc lập Hà Nội).
- 13/4, Một số hội viên của Trung tâm đã tham gia chương trình Gala Cuộc sống tươi đẹp. Trong
chương trình này có giới thiệu ước mơ của bạn Nguyễn Thị Nguyện, một hội viên của Trung tâm
đã qua đời từ tháng 10, năm 2011
- 14/4, Đại hội nhiệm kỳ 3 Hội người khuyết tật TP Hà Nội được tổ chức và thành công tốt đẹp với
sự góp mặt của một số đại biểu là hội viên Trung tâm SĐL. Tại Đại hội này, Trung tâm là một trong
18 tập thể được Hôi NKT thành phố Hà Nội tặng bằng khen, và 2 lãnh đạo của Trung tâm, là chị
Nguyễn Hồng Hà và Nguyễn Bích Thủy, được bầu vào Ban chấp hành Thành Hội khóa 3, nhiệm kỳ
2012-2017
Buổi tối cùng ngày, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình “Một trái tim, một
thế giới” lần thứ 9. Các hội viên là Vũ Tuấn Tú và Nguyễn Thị Sâm và PA, đã tham gia buổi giao
lưu này.
- 15/4, Đại hội Hội bảo trợ NKT và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ 4 và lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành
lập Hội (25/4/1992 - 25/4/2012) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua 20 năm hoạt động, Hội Bảo
trợ NKT và Trẻ mồ côi Việt Nam đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Hiện nay,
Hội Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi có 43 Hội cấp tỉnh, thành phố; 240 quận, huyện; 1508 chi Hội xã,
phường; 786 cụm dân cư; 4.476 Hội viên tập thể và 532.708 hội viên cá nhân.
- 17/4, Trung tâm SĐL Hà Nội đã tổ chức bàn thông tin tại Hội chợ việc làm dành cho thanh niên
khuyết tật tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Nhiều hội viên đã hưởng ứng tham gia chương trình hội chợ.
Bạn Minh Hậu, hội viên của Trung tâm là một trong 21 thanh niên khuyết tật được ban tổ chức
khen thưởng. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tiến hành buổi ra mắt tập thơ “ Cây
vẫn trổ hoa” với 47 tác giả trên khắp toàn quốc, trong đó có 4 tác giả là hội viên của Trung tâm
SĐL Hà Nội.
- 18/4, Nhân kỷ niệm ngày NKT Việt Nam, Liên hiệp Hội NKT Việt Nam đã tổ chức Chương trình
giao lưu “Trái tim không khuyết tật“. Trong số đại biểu tham gia, có những hội viên của Trung tâm
SĐL Hà Nội. Bạn Minh Hậu, hội viên của Trung tâm đã tham gia các tiết mục văn nghệ tại buổi
giao lưu này.
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ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2012-2017
HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trung tâm Sống độc lập được nhận bằng khen của Thành Hội. Ảnh Quốc Hiệp
Trong không khí kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Hội NKT thành phố
Hà Nội đã tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017 vào ngày 14.4.2012. Đến dự
đại hội có đại diện của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các sở ban ngành hữu quan
của thành phố, và hơn 200 đại biểu đến từ các quận huyện hội, các câu lạc bộ, nhóm, trung
tâm của NKT trên địa bàn thành phố. 6 đại biểu là hội viên đến từ Trung tâm Sống độc lập
Hà Nội cũng đã đến tham dự Đại hội.
Điểm đặc biệt tại lễ chào cờ của Đại hội này là bài Quốc ca được minh họa bằng ngôn ngữ
ký hiệu. Các đại biểu dự Đại hội đã nghe Báo cáo Tống kết hoạt động nhiệm kỳ II và phương
hướng hoạt động nhiệm kỳ III của Hội NKT thành phố Hà Nội. Theo đó, trong nhiệm kỳ II.
(năm 2009-2012 ), Hội NKT thành phố Hà Nội mở rộng quy mô tổ chức lên tới 46 tổ chức
thành viên, bao gồm 24 Hội NKT quận huyện, 3 Trung tâm, 19 Câu lạc bộ, Nhóm thành
viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã có các hoạt động như : giáo dục-đào tạo nâng cao
năng lực cho cán bộ hội viên; dạy nghề và tạo việc làm, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng
và thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, hoạt động nâng cao nhận thức cộng
đồng và chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác quốc tế và vận động tài trợ.
Một số phương hướng hoạt động nhiêm kỳ III của Hội NKT thành phố Hà Nội là ổn định và
phát triển tổ chức, trong đó có việc thành lập Trung tân Sống độc lập Hà Nội có tư cách pháp
nhân trực thuộc Hội; vận động thí điểm cải tạo các công trình công cộng tại xã phường theo
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hướng tiếp cận đối với NKT như: nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, trạm y tế,
trường học…; hỗ trợ thành lập chi hội NKT ở cấp xã phường… Đại hội đã nghe các bài
tham luận về Công tác phụ nữ, Dạy nghề- việc làm, Phát triển tổ chức Hội cấp Quận-Huyện
và Xã Phường, Thanh niên khuyết tật, Trẻ khuyết tật trí tuệ và lĩnh vực người khiếm thính.
Bên cạnh đó là các bài phát biểu chào mừng của đại diện Ủy Ban Nhân dân TP Hà Nội, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Ban Điều phối các hoạt động hỗ trợ NKT Việt Nam
(NCCD), Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (VFD)…
Cũng trong Đại hội lần thứ III này, Hội NKT thành phố Hà Nội cùng 4 Hội NKT quận
huyện, 1 Trung tâm và 1 Câu lạc bộ được UBND Thành phố khen thưởng. 18 tập thể thành
viên của Hội (trong đó có Trung tâm Sống độc lập Hà Nội) và 27 cá nhân được Hội NKT TP
Hà Nội khen thưởng.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Thành Hội, khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 43 ủy viên
do chị Dương Thị Vân, một trong những thành viên sáng lập Nhóm Vì Tương lai tươi sáng,
làm Chủ tịch. Trung tâm SĐL Hà Nội có 2 đại diện được bầu vào Ban chấp hành Thành Hội
khóa III, là chị Nguyễn Hồng Hà và chị Nguyễn Bích Thủy.
Đức Hòa tổng hợp

CHÀO MỪNG NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
18 -04-2012

“Cuộc sống vẫn tươi đẹp”
VIẾT TIẾP NHỮNG ƯỚC MƠ
Chương trình Gala “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” mang tên “Viết tiếp những ước mơ” đã
được tổ chức vào tối ngày 13/4 vừa qua tại trường quay S9, Đài truyền hình Việt Nam.
Đêm Gala diễn ra nhân kỉ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 đã để lại nhiều
dư âm còn mãi trong lòng khán giả.
Đến dự chương trình có các khách mời như ông Đoàn Văn Thái – Phó chủ tịch kiêm tổng
thư kí Hội chữ thập đỏ, ông Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc bệnh viện nhi Trung ương, ông
Bạch Ngọc Chiến - Trưởng Ban truyền hình đối ngoại VTV4, các tổ chức phi chính phủ
hoạt động trong lĩnh vực người khuyết tật.
T ương lai nào cho em?
Đêm Gala với chủ đề “Viết tiếp những ước mơ” đã được mở đầu bằng bài hát “I have a
dream” do các em nhỏ thể hiện. Dưới ánh đèn sân khấu khó có ai nhận ra cô bé với thân hình
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nhỏ bé, run rẩy mà nụ cười rạng rỡ trên môi đang cất tiếng hát hòa cùng âm hưởng ngân
vang trong trẻo của các giọng ca nhí. Đó là em Nguyễn Thị Thủy quê ở huyện Nam Đàn –
Nghệ An bị mắc bệnh hiểm nghèo khi mới là cô học sinh lớp 6. “Cháu bị mắc bệnh u não.
Căn bệnh quái ác khiến việc học của cháu phải bỏ dở, người thì ngày càng gầy yếu và teo
tóp” mẹ em Thủy rơm rớm nước mắt kể. Nhìn thân hình bé nhỏ của em ngày đêm phải
chống chọi với những cơn đau hành hạ mà không ai cầm được nước mắt khi nghe em chia sẻ
về ước mơ của mình: “cháu mơ ước sau này trở thành một ca sĩ ”.
Cũng gần giống nh ư Thủy nhưng Nguyễn Thị Nguyện ở Kim Bôi, H òa Bình lại bị mắc bệnh
liệt mềm tứ chi từ nhỏ. Dù gia đình đã đưa Nguyện đi chạy chữa khắp nơi, đến rất nhiều các
thầy thuốc nhưng đều không thành công. Vậy nên đối với Nguyện có được một cuộc sống
bình thường như bao người khác cũng trở thành ước mơ xa xôi.

Em Thủy (ở giữa) với chiếc giá nâng bằng gỗ đứng hát cùng các em nhỏ
Viết tiếp những ước mơ
Không đầu hàng số phận, cô gái của mảnh đất Hòa Bình đã không ngừng nỗ lực vươn lên
bằng tất cả những gì có thể. Khán giả như lặng đi khi xem phóng sự về cô gái có nghị lực
phi thường ấy. Cô đã hoàn thành xuất sắc 12 năm học phổ thông, thi Đại học và giành được
một suất học bổng toàn phần của chương trình đào tạo đồ họa Aptech Arenna. Tựa như một
mầm cây yếu ớt từ nhỏ nhưng luôn biết vươn mình lên đón những tia nắng ấm áp của buổi
sớm mai, Nguyện – cô gái giàu hoài bão mà đa tài còn biết vẽ tranh, làm thơ, viết văn và có
riêng một cuốn tự truyện mang tên “Ước Nguyện”.
Nh ưng tiếc thay, cô gái ấy đ ã trẻ mãi với đời ở tuổi 24 mà không biết rằng cùng với sự giúp
đỡ của nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Cẩm Tú cùng những tấm lòng hảo tâm, mới đây cuốn tự
truyện của cô đã ra mắt độc giả và đã để lại nhiều xúc cảm trong lòng công chúng.

-7-

SỐNG ĐỘC LẬP SỐ 35
Tháng 4 & 5 năm 2012

http://ttsongdoclaphn.vn

“Thắp sáng những ước mơ và hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn”, có một lớp học
mang tên “Hy vọng” ra đời cũng là vì thế. Được mở ngay trong khuôn viên của bệnh viện,
lớp học dành riêng cho những bệnh nhi của bệnh viện nhi Trung ương. Và cô bé Thủy mà
khán giả đã được gặp ngay từ đầu chương trình cũng là thành viên của lớp học ấy. Ngày
ngày ngoài những giờ điều trị mẹ em lại cõng em đến lớp học. Nhìn các em nhỏ vui đùa
cùng nhau, bác sĩ Liêm- Giám đốc của bệnh viện nhi Trung ương cho biết: các em đến lớp
không nặng nề việc học quá nhiều mà chủ yếu tạo ra sân chơi cho các em được vui cười, hòa
đồng cùng bạn bè và bớt đi sợ hãi với những phương thức điều trị.
Đứng bên Cây hy vọng đã xanh màu lá – những chiếc lá đã được các khách mời và khán giả
trong trường quay dán lên vào cuối chương trình, Thủy nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười chứa đầy
niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng như bao trẻ thơ cùng trang lứa. “Ước mơ của em
thật sáng và cũng thật xa nhưng tôi tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em bởi “Cuộc sống vẫn
tươi đẹp” luôn bên cạnh em, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, cộng đồng xã hội tiếp thêm
nghị lực để em và các em nhỏ kém may mắn khác vượt qua được những đau đớn về thể xác
mà vươn lên vui sống với đời và thực hiện được những ước mơ cao đẹp của mình”, chị Hậu,
thành viên của Trung tâm sống độc lập Hà Nội đến dự chương trình, chia sẻ.
Thanh Vân

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT

NHỮNG TRÁI TIM KHÔNG KHUYẾT TẬT

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

Nhân ngày người khuyết tật Việt Nam, 18 tháng 4, tôi được tham gia chương trình giao lưu
nghệ thuật mang tên “Những trái tim không khuyết tật” do Liên hiệp Hội NKT Việt Nam
phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức vào buổi tối ngày 18/4 tại Trung tâm
nghệ thuật Âu Cơ. Đây cũng là một hoạt động được tổ chức thường niên nhằm gây quỹ từ
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thiện quyên góp giúp đỡ NKT và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Có rất nhiều vị khách
quý và những tấm lòng hảo tâm đã đến dự chương trình. Những tiết mục văn nghệ, những
bài hát quen thuộc đã được những NKT và ca sĩ khách mời Minh Quân thể hiện trên một sân
khấu hoành tráng mà gần như đã chật kín hàng ghế khán giả. Các vị khách mời lên sân khấu
trong chương trình này có bà Đặng Huỳnh Mai - Chủ tịch Liên hiệp Hội NKT Việt Nam, chị
Võ Thị Hoàng Yến - Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) và anh Võ Thanh
Sơn - một lập trình viên máy tính. Trong cuộc nói chuyện, họ đã tâm sự và chia sẻ về những
khó khăn mà họ gặp phải cũng như sự nỗ lực, những kinh nghiệm quý báu trên bước đường
thành công của họ ngày hôm nay. Đặc biệt, tôi thật sự ấn tượng với bài hát “Khát vọng” (tác
giả Phạm Minh Tuấn) qua sự trình bày của chị Hoàng Yến cùng cây đàn ghi ta. Với những
ca từ mang ý nghĩa sâu sắc về khát vọng được sống của con người “Hãy sống như đời sống
để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển
trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng. Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông. Và
sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa.
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao
không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao
dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng
vô tư.” và giai điệu da diết, chị đã gửi một thông điệp đến những người đồng cảnh rằng hãy
luôn sống lạc quan, yêu đời, tự tin để đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội, từ
đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối chương trình là phần trao bằng khen của Ban tổ chức
cho những tấm lòng hảo tâm đã quyên góp những số tiền tuy không đủ nhưng cũng giúp cho
những người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện phần nào được cuộc sống.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “ Trái tim không không khuyết tật” đã diễn ra thành công
và để lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp
Quốc Hiệp

GIAO LƯU NGƯỜI KHUYẾT TẬT
NHÂN NGÀY 18 THÁNG 4
Kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam
18/ 4, CLB Nhân ÁI đã tổ chức Buổi giao
lưu dành cho NKT được diễn ra ngày
15.4.2012 tại Hà Nội.
Dù chỉ đóng góp được một tràng vỗ tay,
một nụ cười thôi, dù thế, tôi vẫn mong
được chia sẻ cùng những người có hoàn
cảnh chung như mình. Khi tôi đi xe lăn
vượt qua hơn 1 cây số đường bộ cùng bạn
PA đến được Quán Audiophile Coffee,
Tầng 1 nhà E Làng sinh viên HANCICO
thì đã thấy rất đông các bạn mang màu áo
-9-

SỐNG ĐỘC LẬP SỐ 35
Tháng 4 & 5 năm 2012

http://ttsongdoclaphn.vn

xanh tình nguyện của SV và màu xanh của các bạn ở câu lạc bộ Nhân Ái. Đến tham dự buổi
giao lưu có chị Lê Phương Hạnh, điều phối viên PA và đông đảo các bạn ở TTSĐL cùng một
số học viên IT của trường Estih. Cô Trần Thị Tuyết Nga, hội viên của TT, cũng chính là một
trong những nhà tổ chức cuộc giao lưu này.

Cô Trần T. Tuyết Nga, người đã thắp lên những mảnh đời yêu thương
.
Buổi giao lưu diễn ra thật ấm áp, thân tình, như trong một gia đình nhỏ ấm cúng. Lần đầu
tiên tôi được gặp chú Trung, một người khuyết tật nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất xe lăn,
được nghe tiếng kèn armonica của chú như đang tiếp thêm sức mạnh cho những người đang
rụt rè hòa nhập với cuộc sống. Chú Vũ Văn Quý, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu Dừa
Tin Vui, bay từ Sài gòn ra, góp vui với giọng miền nam ngọt như chính vị nước dừa. Rất
đông các anh chị, các bạn khuyết tật đến đây giao lưu chia sẻ. Quán chật cứng, không khí
thật náo nhiệt, mọi người vỗ tay theo từng lời ca tiếng nhạc do các bạn khiếm thị và MC
nam rất đằm thắm trình bày. Tôi khâm phục vô cùng những con người này!
Xúc động nhất là được gặp em Hữu Thịnh, nhà thơ tài ba, dù gặp khó khăn trong diễn đạt
bằng lời nói nhưng bù lại em lại có một tâm hồn thơ phong phú và đầy chất nhân văn. Chính
những vần thơ của em đã thay giọng nói, nói hộ cho tấm lòng người KT.
Buổi giao lưu cũng đã ra mắt dự án Nuôi chim bồ câu của em Trung ở Đông Anh – Hà Nội,
với vốn khởi đầu là 5 triệu đồng. Tôi cảm nhận được những tấm lòng nhân ái khi những
người bạn đồng cảnh gom góp cùng Trung từng đồng tiền khó nhọc kiếm được nhưng mắt
ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc được sẻ chia.
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Tôi rời buổi giao lưu trong tim vẫn vang ngân lời bài hát “ và tôi cũng yêu em, yêu em nồng
nàn yêu em chứa chan”. Vâng, yêu lắm chứ quê hương, yêu lắm chứ những con người dù họ
có khiếm khuyết nhưng vẫn sống trong ngập tràn tình nhân ái, tôi vẫn yêu lắm những con
người Việt Nam giàu nghị lực và chan chứa tình người!
Mèo Nhung

Ngày hội việc làm hòa nhập NKT lần thứ I năm 2012
Buổi sáng thời tiết có vẻ không được tốt, nên cơ thể của tôi mệt mỏi rã rời. Nhưng nghĩ đến
Ngày hội việc làm hòa nhập NKT lần thứ I năm 2012, tôi nén đau cố lên xe đi đến Cung
thiếu nhi Hà Nội…
Cung thiếu nhi Hà Nội hôm nay rực rỡ màu áo da cam của các bạn sinh viên tình nguyện
FPT, như làm đậm đà thêm cái nắng đầu mùa. Khi xe dừng bánh, tôi đã thấy chị Lê Phương
Hạnh điều phối viên PA của Trung Tâm Sống Độc Lập Hà Nội có mặt từ rất sớm nơi bàn
giới thiệu để đón các thành viên của TT đi tham gia chương trình.

Trong các cuộc giao lưu nhân các ngày kỷ niệm liên quan đến NKT diễn ra trong năm, các
hội viên của TT đã nhiệt thành tham gia các hoạt động xã hội cũng như các cuộc hội thảo xa
gần trong cả nước. Nếu không có sự ra đời của TT SDL thì những người KT nặng như tôi sẽ
chẳng bao giờ có cơ hội để hòa nhập và tìm kiếm việc làm, tìm kiếm các lớp học miễn phí
thuộc các dự án dành cho NKT. Trung Tâm SDL đã là một phần không thể thiếu trong đời
sống người khuyết tật nặng, góp phần giúp NKT nặng giải phóng khỏi mặc cảm tự ti. Việc
có PA trợ giúp hàng ngày đã thay đổi vị thế của NKT nặng, cải thiện sự nhìn nhận của xã hội
đối với NKT và gia đình NKT.
Rất đông các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô đã tham gia Ngày hội việc làm hòa nhập cho
NKT lần thứ I năm 2012 tại đây. Cái nắng đầu hè oi ả không ngăn được sự nhiệt tình của các
tình nguyện viên, đại diện các doanh nghiệp, các tổ chức dành cho NKT. Trong tiếng nhạc
rộn ràng của các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, các bạn có thành tích tốt trong học tập
và hoạt động phong trào đã được trao phần thưởng và các tổ chức ban ngành được ban tổ
chức long trọng trao cờ hoa.
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Bạn Minh Hậu đại diện cho TT lên nhận cờ do Đoàn Thanh niên HN trao tặng .
Bạn Minh Hậu đã là niềm tự hào của các hội viên TT SDL khi được nhận khen thưởng.
Cùng với đó là những gương mặt tiêu biểu khác như bạn Đào Phương Liên-chủ nhiệm câu
lạc bộ SV KT HN; hay anh Nguyễn Xuân Khánh-chủ nhiệm câu lạc bộ TNKT quận Thanh
Xuân. Các bạn là những tấm gương mà tôi mong muốn được noi theo. Còn nhiều lắm những
gương mặt điển hình của TNKT mà tôi không kể ra được hết. Những con người tràn đầy
nhiệt huyết của tuổi trẻ của khát vọng ấy đã giúp tôi thêm tin tưởng vào một ngày mai tươi
sáng của Việt Nam.
Buổi chiều là chương trình ra mắt tập thơ “Cây Vẫn Trổ Hoa”. Đây là tuyển tập chọn lọc các
bài thơ của người KT trên cả nước. Tập thơ có sự tham gia của 47 tác giả trên toàn quốc, có
5 tác giả là của hội nhà văn Việt Nam, một Nhà giáo nhân dân đó là thầy Nguyễn Đức Thìnngười Thầy giáo nhân hậu đã từng chịu đựng căn bệnh phong hiểm nghèo. Có 4 tác giả là hội
viên của TT SDL.
Một ngày nắng nóng và mệt mỏi, những tôi đã thu hái được rất nhiều điều thú vị, giúp tôi
thêm nhiều trải nghiệm. Vui nhất là tôi và PA cùng mấy bạn sinh viên tình nguyện bên
CLBSVKTHN rủ nhau đi ăn kem Tràng Tiền giữa 12h trưa nắng cháy rát mặt, nhưng chúng
tôi thấy thật vui! Niềm vui luôn ngập tràn trên gương mặt những SV trẻ và tiếng cười của tôi
luôn giòn tan trong từng vòng quay xe lăn trên đường phố thủ đô thân yêu.
Chiếc xe lại đưa tôi về phòng trọ chật chội ngột ngạt nhưng sao hôm nay tôi thấy nó lại dễ
chịu thế? Phải chăng vì trong tôi đang trào dâng những cảm xúc những niềm vui khó tả, vui
cho những người đồng cảnh với mình rồi đây sẽ có được những công việc phù hợp, có được
những khoản thu nhập dù nhỏ nhoi thôi nhưng là do chính bản thân mình tạo nên. Đó sẽ là
những đồng tiền hạnh phúc nhất trên cuộc đời này!
Phương Thảo
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RA MẮT TẬP THƠ “CÂY VẪN TRỔ HOA”
Chiều ngày 17/4 tại Cung thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt tập thơ “Cây vẫn trổ hoa”.
Đây là tập thơ bao gồm những tác phẩm của các cây bút là người khuyết tật trong cả nước đã
thành danh cũng như mới bước chân vào nghiệp viết, được Diễn đàn Người khuyết tật Việt
Nam (tên viết tắt là PWD) tập hợp và tuyển chọn để giới thiệu tới bạn đọc. Tập thơ được
Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống do nhà thơ Bành Thanh Bần làm chủ tịch hỗ trợ kinh
phí in ấn. Sách được phát hành vào đúng thời gian rất ý nghĩa: Kỷ niệm Ngày Chăm sóc và
Bảo vệ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi Việt Nam 18/4.
Tập thơ có sự góp mặt của 47 tác giả từ khắp mọi miền đất nước, trong đó 5 người là Hội
viên Hội Nhà văn, một là Nhà giáo Nhân dân, một là Nhà giáo Ưu tú, một là Anh hùng Lao
động và nhiều người là Hội viên Hội VHNT các tỉnh. Góp mặt cùng các cây bút trên khắp cả
nước, Trung tâm SĐL Hà Nội cũng có 4 tác giả có tác phẩm được in trong tập thơ này.

Các tác giả đến từ Trung tâm sống độc lập HN
Qua tập thơ, các tác giả đã cho bạn đọc thấy sự khéo léo, tài hoa và nghị lực sống mãnh liệt,
ý thức tự mình vượt lên để tồn tại và phát triển. Nhiều người còn làm được những việc hơn
cả những người không khuyết tật. Họ giống như những cây đời mãi xanh tươi, dù số phận và
bão tố trần gian có dập vùi; nhưng vẫn kiên cường, vững vàng, không hề gục ngã; vẫn trổ
hoa thơm và kết trái ngọt cho đời…
Bài và ảnh: Thùy Chi

- 13 -

SỐNG ĐỘC LẬP SỐ 35
Tháng 4 & 5 năm 2012

http://ttsongdoclaphn.vn

CHUYỆN CỦA CHÚNG TA
TỌA ĐÀM
“CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT”
TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Nhận lời mời của Khoa Văn- Xã hội, Trường Đại học Khoa học-Đại học Thái
Nguyên, ngày 04/5/2012, đại diện Trung tâm đã đến tham dự và có bài tham luận tại buổi
Tọa đàm “Công tác xã hội với Người khuyết tật”.
Đến dự buổi tọa đàm có Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, đại diện Phòng Bảo
trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên, đại diện Hội NKT thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Khoa,
đông đảo giảng viên, cán bộ Khoa và toàn thể các em sinh viên ngành CTXH đang theo học
tại trường. Đại diện Trung tâm đã nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu từ giảng viên và
sinh viên.
Tại buổi tọa đàm, Chị Nguyễn Hồng Hà-Giám đốc dự án đã mang đến chuyên đề Nhu
cầu, đặc điểm tâm lý và những rào cản đối với Người khuyết tật. Bài trình bày của chị đã
mang đến cho các giảng viên và sinh viên ngành CTXH một hình dung sát thực hơn về NKT.
NKT không phải là bệnh nhân, cũng không phải là thiên thần “vượt qua số phận”. NKT cũng
là những công dân như mọi người không khuyết tật khác, có những thế mạnh và hạn chế, có
những nhu cầu bình dị như bất cứ một con người nào. NKT gặp nhiều rào cản trong cuộc
sống hơn so với những nhóm yếu thế khác trong xã hội, chính vì vậy họ có những đặc điểm
tâm lý khác biệt và khá phức tạp. Thực tế này đòi hỏi cái nhìn cũng như cách tiếp cận phù
hợp từ phía những người làm CTXH.
Bên cạnh đó, những người tham dự tọa đàm còn có cơ hội hiểu thêm về phân ngành
Công tác xã hội với Người khuyết tật qua phần chia sẻ của chị Đào Minh Huệ - Điều phối
viên dịch vụ Người hỗ trợ cá nhân và cũng là một cử nhân ngành CTXH. Mục đích của
CTXH với người khuyết tật không nằm ngoài mục đích chung của ngành CTXH, vì thế,
nhân viên xã hội có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong tiến trình tạo ra sự thay đổi tích
cực đối với đời sống của NKT. Họ là những người đóng vai trò tạo điều kiện, là chất xúc tác,
là người giáo dục, người trung gian nối kết các nguồn lực, là người biện hộ cho quyền lợi
của NKT. Để thực hiện hiệu quả những vai trò này, nhân viên xã hội cần có những kiến thức
và kỹ năng chuyên nghiệp, giữ vững những giá trị nghề và quy điều đạo đức, đồng thời cũng
phải có sự linh hoạt cần thiết trong thực tế.
Buổi tọa đàm thu hút sự chú ý của người nghe bởi những gì các vị khách mời chia sẻ
không phải là lý thuyết khô khan giáo điều, mà là những trải nghiệm thực tế sinh động. Đây
không chỉ là một cơ hội trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp mà qua đó, sinh viên
CTXH sẽ có thêm động lực học tập cũng như vững tin hơn vào con đường mà mình đã lựa
chọn.
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Hoạt động này cũng đã góp phần mở rộng phạm vi ảnh hưởng của TT Sống độc lập
Hà Nội đến các địa phương trên cả nước như một tổ chức có nhiều hoạt động mang đặc thù
của ngành Công tác xã hội. Từ đó Khoa Văn-xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái
Nguyên đã hình thành dự định hỗ trợ Hội NKT thành phố Thái Nguyên xây dựng mô hình
TT Sống độc lập ngay tại địa phương mình trong tương lai.
Minh Huệ

Chuyến đi Việt Phủ Thành Chương
Vào một ngày đầu tháng 5, sau những ngày nắng nóng kéo dài, lại có một ngày trời trong
xanh mát dịu, đoàn chúng tôi ai cũng háo hức với chuyến đi thăm quan dã ngoại Việt Phủ
Thành Chương và Mê Linh Plaza.
Xe đón chúng tôi ở hai điểm như đã hẹn, với sự giúp đỡ của các bạn PA và tình nguyện viên,
đoàn chúng tôi đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Rồi xe lăn bánh và hướng về cầu Thăng
Long, từ trên cầu nhìn xuống mặt sông màu nước đỏ nặng phù sa, dọc hai bên bờ sông là
những cây hoa màu được người dân trồng thật đa dạng, xanh tốt. Khoảng hơn một giờ đồng
hồ, chiếc xe 45 chỗ đã dừng chân tại cổng Việt Phủ. Bước qua chiếc cổng lớn ấy là không
gian xanh ngát, làm nên nét đặc trưng hấp dẫn du khách chúng tôi. Hòa mình vào những gì
có trong Việt Phủ, tôi cảm nhận được những điều kỳ diệu và ý nghĩa trong đời sống văn hóa
ngàn năm của người Việt.

Các hội viên của TT Sống độc lập Hà Nội và bè bạn tại Việt phủ
Ấn tượng nhất là khu phục dựng lại những ngôi nhà cổ, tôi đã tới thăm quan nhà Thanh Tĩnh
– một ngôi nhà cổ làm bằng gỗ lim điển hình cho ngôi nhà vùng Đồng Bằng Bắc Bộ. Với
những gì mộc mạc nhất, dung dị nhất, nét duyên dáng của làng quê Việt Nam được thể hiện
rõ qua ngôi nhà tranh vách đất được tái hiện tại đây, nhà của người ở thôn quê xưa 3 gian 2
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chái là nơi trưng bầy cối giã gạo, cối xay thóc, cày, cuốc, thúng mủng, vó tép…-những nông
cụ thân thiết của người nông dân Việt Nam trong cuộc sống mưu sinh. Bên cạnh đó còn có
nhà mang tên Tường Vân được xây dựng theo lối sang trọng 5 tầng. Chúng tôi như lạc vào
thế giới cổ vật vô cùng đồ sộ, cả 5 tầng từ thấp tới cao được họa sĩ Thành Chương trưng bầy
những cổ vật mà ông sưu tập được. Nơi đây hội tụ hàng trăm pho tượng phật cổ chủ yếu
được tạo tác bằng hai chất liệu gỗ và đất thó sơn son thiếp vàng. (Tuy nhiên những người
ngồi xe lăn như chúng tôi chỉ xem được ở tầng 1, còn các đồ vật trưng bầy ở các tầng trên thì
được nghe mọi người kể lại). Tiếp đến là nhà Đại Khoa làm bằng gỗ Xoan theo lối cổ xưa,
đây là mẫu nhà dành cho những người đỗ đạt, thành danh trong xã hội xưa. Trong Việt Phủ
có một Thủy Đình – đây là ngôi nhà gỗ lim 3 gian với bức mành che chắn nắng, nó được làm
thấp hơn bình thường để chắn bão.
Từ những con đường bình dị cho đến những cây xanh, ao cá, những vật dụng đã làm cho nơi
này tràn ngập không gian văn hóa lịch sử. Thật kỳ diệu, mỗi ngóc ngách ở đây dường như
đều toát lên cái hồn của văn hóa Việt. Việt Phủ Thành Chương thực sự là điểm đến hấp dẫn
trong chùm Tour du lịch Hà Nội, bởi đây không hẳn là bảo tàng cũng không hẳn là điểm đến
thoáng qua để vui chơi giải trí, mà là nơi giữ gìn, sưu tập tinh hoa văn hóa truyền thống
Việt.
Thăm quan xong chúng tôi ăn trưa và nghỉ ngơi, đến 13h30 chúng tôi lên xe ghé qua Mê
Linh Plaza – một trung tâm mua sắm của Hà Nội. So với những trung tâm mua sắm khác nơi
đây có vẻ to và rộng hơn, điều này đồng nghĩa với sự tiếp cận của những người khuyết tật
nhất là khuyết tật vận động được dễ dàng hơn. Bước vào bên trong tôi bị choáng ngợp bởi
thật nhiều gian hàng bầy biện bắt mắt. Hàng trăm gian hàng gia dụng được bầy ở tầng 1, tầng
2 và tầng 3 là đồ nội thất gia đình, nội thất văn phòng…Tôi và PA lang thang gần 2h đồng
hồ và đã chọn được cho mình những vật dụng cần thiết. Tuy còn muốn xem và ngắm nghía
nữa nhưng đã đến giờ về, tôi đành tạm biệt và thầm hẹn gặp lại.
Xin cảm ơn các bạn PA và tình nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi để chuyến đi được vui vẻ
và thuận lợi!
Vũ Thị Loan

Cảm nhận từ một chuyến đi….
Ngày 06 tháng 05 vừa qua đã là một ngày đáng nhớ và đầy ý nghĩa với hơn 40 thành
viên tham gia buổi dã ngoại tới một địa điểm nằm cách Hà Nội chừng 30km. Điểm đến đó
là Việt phủ Thành Chương, hay còn gọi là biệt phủ của họa sĩ Thành Chương. Chuyến đi
được tổ chức bởi nhóm TVĐC 7 của Trung tâm Sống Độc Lập của NKT Hà Nội. Đồng
hành cùng các thành viên của Trung tâm, còn có một số bạn khuyết tật của lớp học nghề
Thương Thương, cùng các bạn sinh viên đến từ câu lạc bộ tình nguyện Hope. Chuyến đi
được tổ chức nhằm gắn kết hơn nữa các thành viên trong trung tâm Sống Độc Lập và các
bạn khuyết tật ở các tổ chức khác, với tinh thần cùng nhau vui chơi, cùng nhau chia sẻ và tự
tin, khẳng định bản thân mình.
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Trước đó gần 1 tháng, chuyến đi đã được lên kế hoạch và được thống nhất về địa
điểm, phương tiện và thời gian. Lịch trình của chuyến đi được thông báo tới các thành viên
từ trước đó. Mọi người tập trung tại 2 địa điểm cố định chờ xe, và cùng nhau xuất phát lúc
8h30. Điểm dừng chân đầu tiên là Việt phủ Thành Chương ở Sóc Sơn Hà Nội, sau đó là Mê
Linh Plaza. Sau những chặng đường dài, chuyến đi đã kết thúc như dự tính vào cuối ngày, và
thật sự là một cuối tuần ý nghĩa ở ngoại thành Hà Nội.

Các thành viên ngay sau khi đặt chân tới điểm dừng đầu tiên: Việt phủ Thành Chương
…Sau hơn 1 giờ đồng hồ xe chạy, mọi người đến với điểm dừng chân đầu tiên, đó là
Việt phủ Thành Chương-nơi thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới viếng
thăm bởi trên từng mét vuông ấy có dấu ấn của hàng vạn hiện vật văn hóa - lịch sử từ các
triều đại Đinh - Lý - Trần - Lê... mà họa sĩ Thành Chương đã sưu tầm, lưu giữ. Tới đó,
chúng ta có thể cảm nhận được một không gian đậm chất văn hóa Việt với những nhà sàn,
nhà Tường Vân, rồi nhà tranh vách đất… hồ sen, hồ súng, cùng những hàng cây cổ thụ rợp
bóng. Một không gian yên tĩnh và mát lành, đó thật sự là món quà vô giá cho mỗi người sau
những ngày làm việc, học tập mệt mỏi và căng thẳng.
Thời tiết tưởng như có thể mưa dai dẳng cả ngày, nhưng ngay sau đó, trời tạnh và dễ
chịu hơn rất nhiều, rất thích hợp với một buổi dã ngoại ngoài trời, và mọi người càng có
thêm hứng thú cho việc chụp những bức hình lưu niệm, khám phá cảnh vật và kiến trúc nơi
đây. Đây cũng là một cơ hội để họ có thể xích lại gần nhau hơn, chia sẻ cảm nhận, tâm trạng
và thấy gắn bó hơn nữa trong mái nhà chung của trung tâm Sống Độc Lập. Có thể thấy
những nụ cười rạng rỡ, ấm áp đầy hạnh phúc khi họ cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm về cuộc
sống và cùng nhận xét về vẻ đẹp của không gian nghệ thuật ở Việt phủ Thành Chương. Bữa
trưa ăn nhẹ cũng đã được chuẩn bị từ trước và nhanh chóng giúp cả nhóm lấy lại sức khỏe
sau chặng đường khá dài. Mọi người ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ trong khuôn viên của
Việt phủ.
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Sau bữa ăn trưa, các thành viên tranh thủ
đi tham quan thêm và nghỉ ngơi, chờ tới 13h30,
cả đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm, rồi lên xe để
tiếp tục hành trình tới điểm đến thứ 2, đó là Mê
Linh plaza, một trung tâm thương mại mới nằm
trên cùng chiều đường về Hà Nội. Chia tay Việt
phủ trong sự luyến tiếc và vương vấn, bởi thời
gian không cho phép, nhưng mọi người cũng
nhanh chóng ổn định và hào hứng chờ đợi điểm
đến tiếp theo.

Khi những tiếng hát và nhịp vỗ tay vẫn
vang đều trên xe, điểm dừng chân thứ 2 đã ở
ngay trước mặt. Khu mua sắm Mê Linh plaza,
tuy không quá sầm uất như các trung tâm mua
sắm khác ở trung tâm Hà Nội, nhưng hứa hẹn sẽ
rất thú vị, và quả thật, mọi người đã dừng lại ở
Khoảnh khắc đáng nhớ của 2 bạn
đây lâu hơn dự kiến. Với một số bạn, ngay khi
trong nhóm TVĐC tại Việt phủ
vào plaza, đã vội vã tìm đến ngay khu mua sắm
của BigC và ngắm nghía các mặt hàng ở đó, từ quần áo, tới váy, đồ trang sức…Một số nhóm
hào hứng với món kem và bánh mì, nhóm khác lựa chọn tầng 2 của trung tâm mua sắm với
các gian hàng giới thiệu thiết bị nội thất rất sang trọng. Với các thành viên của trung tâm
Sống Độc Lập, đây cũng là một cơ hội để các bạn thực hành những kĩ năng đã được tập huấn
và hướng dẫn ở trung tâm như kĩ năng tổ chức sự kiện, quản lý tài chính và tiếp cận các công
trình công cộng. Như vậy, không chỉ là một buổi dã ngoại, chuyến đi này còn là một buổi
học đặc biệt cho các thành viên.
Sau khi thoải mái vui chơi ở trung tâm mua sắm Mê Linh plaza, mọi người lại tập
trung và chuẩn bị lên xe về Hà Nội, kết thúc hành trình của một ngày dài. Ai nấy có lẽ đều
đã thấm mệt, nhưng ai cũng mỉm cười và dường như vẫn còn muốn nán lại chút nữa. Túi đồ
và ba lô của mỗi người cũng lỉnh kỉnh hơn bởi những món đồ vừa mới mua. Bạn Thùy Chi,
thành viên nhóm PC-6 rất hài lòng với món hàng mà mình mua được, còn bên cạnh bạn
Phương-cũng là thành viên nhóm PC 6, là một túi đồ gồm đủ thứ mà bạn và PA của bạn đã
chọn.trung tâm Hà Nội. Và trên suốt chặng đường về, mọi người vẫn tiếp tục được lắng nghe
những giọng hát vàng của đoàn tham quan, các bạn hát say sưa, tiếng vỗ tay vẫn không ngớt
và nụ cười của mọi người có thể cho thấy sự thành công lớn của chuyến đi
Xe chạy nhanh dần về trung tâm Hà Nội, mọi người đều chia sẻ thấy thời gian trôi thật
nhanh nhưng rất may mắn cho chuyến đi vì thời tiết đẹp và dễ chịu hơn những ngày trước
đó. “ Tuy mệt nhưng mà vui thật, mình rất mong những chuyến tham quan dã ngoại như thế
này tiếp tục được tổ chức với các nhóm tập huấn, và đây là cơ hội lớn cho mình được vui
chơi, được thể hiện và thực hành những kĩ năng mình đã được tập huấn tại trung tâm” – đó
là lời chia sẻ của bạn Thùy Chi. Mỗi người có một ấn tượng và tâm trạng riêng khi chuyến đi
kết thúc, nhưng hơn hết, các thành viên khuyết tật của trung tâm đều hiểu đây là một cơ hội
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thực tế, một buổi tập huấn đặc biệt hơn để các bạn được sống độc lập, hòa nhập cộng đồng
và tự tin hơn.
Có rất nhiều cảm xúc khi mỗi người tham gia một chuyến đi, thường thì người ta lưu
luyến, vấn vương, cũng có thể thấy mình thoải mái và hạnh phúc hơn, thêm yêu cuộc sống
hơn qua những gam màu phong phú của nó. Nhưng với chuyến đi này, điều đọng lại trong
lòng mỗi thành viên tham gia nhiều nhất có lẽ lại là sự chia sẻ và gắn bó với nhau. Niềm vui
được chia đều cho mỗi thành viên và trên suốt chặng đường đi, không lúc nào thiếu đi tiếng
hát, tiếng cười. Họ cũng đã rất gắn bó trong những buổi tham vấn đồng cảnh tại trung tâm,
nhưng lần này là trong một hoàn cảnh khác- một chuyến dã ngoại thực tế, gần với cuộc sống
hơn và ý nghĩa của sự chia sẻ càng sâu sắc hơn. Có lẽ qua chuyến đi này, các bạn sẽ thấy rõ
hơn những giá trị mà các anh chị lãnh đạo trung tâm đang cố gắng, nỗ lực đem đến cho các
bạn khuyết tật của mình, thấy rõ hơn vai trò của mái nhà chung nơi giúp các bạn khuyết tật
có thể trưởng thành và sống tự lập, được hoàn thiện và trau dồi những kĩ năng quan trọng để
sẵn sàng làm chủ cuộc sống của mình.
Thu Hòa

QUỐC TẾ

Tuyên bố của tổ chức xã hội dân sự ASEAN 2012
(ngày 31/3/2012 tại Phnompenh – Campuchia)
Khung chiến lược của ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển (2011-2015) không giải quyết
triệt để “các phân biệt đối xử” chống lại phụ nữ và trẻ em khuyết tật. Kết quả là những đối
tượng đó bị phân biệt đối xử nhiều hơn mà không có một khung pháp lý để bảo vệ. Sau khi
thông qua Tuyên bố Bali về tăng cường vai trò của NKT của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN
trong tháng 11/2011, việc tìm kiếm sự hợp tác giữa các bên liên quan để giải quyết vấn đề
phân biệt đối xử đã trở nên cấp bách. Tổ chức xã hội dân sự bao gồm các tổ chức của NKT
cần có đóng góp lớn để mang lại những cơ sở thực tế thay cho quan điểm về khuyết tật trong
cộng đồng ASEAN. Chúng tôi đề nghị các nước ASEAN hoặc các quốc gia thành viên
những điều sau:
- Thực hiện đầy đủ Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT (CRPD) trong pháp
luật, chính sách và thực tế. Việc thực hiện này phải nỗ lực liên kết tất cả các khía cạnh,
bao gồm cả giáo dục, tình dục và sức khỏe sinh sản, các quyền bảo vệ xã hội, an ninh,
chính trị, khả năng tiếp cận. Như vậy, việc phê chuẩn CRPD là không chậm trễ.
- Diễn đàn NKT ASEAN (ADF) đóng một vai trò then chốt
- Phát triển một chiến lược cấp khu vực với quan điểm của NKT và đảm bảo vấn đề
nhạy cảm của NKT trong khu vực với sự tham gia của AICHR, ACWC và các tổ chức
xã hội dân sự.
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- Đảm bảo rằng các cuộc họp giao ban liên quan đến NKT cho phép NKT tham gia, thể
hiện sự quan tâm và bày tỏ những khuyến nghị của họ
- Thừa nhận vai trò trọng tâm của NKT trong việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện,
giám sát và đánh giá những chính sách có liên quan.
- Sử dụng ADF như một phương thức để tổng hợp các quan điểm về khuyết tật trên tất
cả các vấn đề của xã hội.
- Đảm bảo khả năng tiếp cận trong các công trình xây dựng và cho phép NKT tham gia
đầy đủ, công bằng trong tất cả các hoạt động của xã hội.
Lê Hà dịch

VĂN BẢN CHÍNH SÁCH
SẼ NÂNG MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI TỪ NGÀY 1.1.2013
LTS: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố nội dung Dự thảo Nghị định về
chính sách trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội để lấy ý kiến góp ý của nhân dân.
So với những quy định hiện hành, dự thảo nghị định mới đã nâng mức trợ cấp xã hội, mức
hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc, mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội và
các mức hỗ trợ khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng từ ngày 1-1-2013 là 525.000
đồng (bằng 50% mức lương tối thiểu chung). Dưới đây, Báo Binhphuoc Online xin giới thiệu
cùng bạn đọc về những nội dung chính trong dự thảo nghị định này.
* Đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội:
Theo dự thảo nghị định này, đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm: Đối
với người dưới 16 tuổi thuộc một trong các trường hợp, bị bỏ rơi mất nguồn nuôi dưỡng; mồ
côi cả cha và mẹ thuộc hộ nghèo; có cả cha và mẹ thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng; mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại mất tích;... Các đối tượng khác cũng thuộc diện
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm có: người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; người
khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Luật Người khuyết
tật; Người cao tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Luật
Người cao tuổi.
Dự thảo quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nuôi
dưỡng, chăm sóc, mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội và các mức hỗ trợ khác
đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng từ ngày 1-1-2013 là 525.000 đồng (bằng 50% mức
lương tối thiểu chung). Trên cơ sở mức chuẩn, dự thảo quy định mức trợ cấp xã hội hàng
tháng được xác định bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số tương ứng quy định. Tùy
theo từng đối tượng cụ thể và hệ số dao động 1 đến 1,5.
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Về trợ giúp đột xuất, dự thảo đề xuất quy định: Hộ gia đình có người bị chết do thiên tai, hỏa
hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài vùng cư trú được hỗ trợ ít
nhất là 8.000.000 đồng/người để tổ chức mai táng. Đối với người bị thương nặng phải đưa đi
cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hỗ trợ chi phí khám và điều trị với
mức tối thiểu là 3.000.000 đồng/người.
Bên cạnh đó, các hộ gia đình có nhà ở chính bị đổ, sập, trôi, cháy không còn nơi ở; hoặc phải
di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét được hỗ trợ chi phí làm nhà, hoặc di dời
nơi ở với mức tối thiểu là 15.000.000đồng/hô. Hộ gia đình có nhà ở chính bị hỏng nặng từ
50% phải sửa chữa được hỗ trợ chi phí với mức tối thiểu là 7.000.000 đồng/hộ. Dự thảo còn
đề xuất, đối với người bị thiếu đói do thiên tai hoặc giáp hạt được cấp 15 kg
gạo/người/tháng, tối đa không quá 3 tháng/lần. Đồng thời còn được hỗ trợ phương tiện sản
xuất và hỗ trợ tạo việc làm.
* Chế độ hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em:
Dự thảo nghị định mới cũng quy định cụ thể về chính sách và chế độ hỗ trợ khẩn cấp đối với
trẻ em khi xảy ra thiên tai, dự thảo quy định: Khi thiên tai xảy ra trẻ em trong hộ gia đình có
bố mẹ bị chết vì thiên tai được xem xét hỗ trợ chi phí đón, đưa trẻ vào cơ sở bảo trợ xã hội
đối với trường hợp cần chăm sóc khẩn cấp trong cơ sở bảo trợ xã hội để phòng ngừa trẻ em
bị buôn bán, lạm dụng, lang thang, mắc phải tệ nạn xã hội, khủng hoảng tâm lý, được hỗ trợ
mức tối thiểu 1.000.000 đồng/trẻ... Đối với những trường hợp đang đi học, dự thảo đề xuất
hỗ trợ chi phí mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, tư trang cá nhân với mức tối thiểu là
1.500.000 đồng/người.
Nguồn TH- báo Bình Phước Online
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