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Tháng Sáu, chúng ta chào mừng ngày Gia đình
Việt Nam (28/6). Đây là một sự kiện văn hóa lớn
nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền
thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia
đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia
đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững
của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập quốc tế.
Cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm
đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp
vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để
có một gia đình hạnh phúc
Tháng này, chúng ta kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21/6/1925 - 21/6/2014). Những người làm truyền thông, báo chí đã đồng
hành với cộng đồng chúng ta nhiều năm qua. Họ đã đưa những tấm gương,
phòng trào, hoạt động của NKT đến với tất cả mọi người. Thúc đẩy sự phát
triển của các tổ chức xã hội dân sự trong nước và các tổ chức, cá nhân là
NKT, góp phần tạo thêm nhiều hình ảnh, giá
trị ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng và xã hội.
Nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6 và ngày
hội Gia đình 28/6 , Diễn đàn NKT Việt Nam
xin trân trọng gửi đến các nhà báo, phóng
viên và các gia đình Việt lời chúc chân thành
và nồng nhiệt nhất. Chúc anh chị và các bạn
luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành
công trong mọi lĩnh vực.
Trân trọng!
Nguyễn Hồng Oanh – Trưởng Ban IDEA

Bản tin hàng tháng được tài trợ bởi

TIN BAN IDEA
Từ ngày 03 - 06/6, đại diện IDEA đã tham gia khóa tập huấn “Phương pháp
Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) và áp dụng trong lập kế hoạch
phát triển KT-XH ở các xã 135” cho các chuyên gia nòng cốt đến từ các tổ
chức thành viên Mạng An ninh Lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN). Trong
khuôn khổ của dự án “Nâng cao năng lực cho các Tổ chức xã hội nhằm thúc
đẩy sự tham gia trong trương trình 135-III (CP 135)" do Irish Aid tài trợ,
Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) và
CIFPEN tổ chức. Đây là một trong những hoạt động của mạng CIFPEN đang
hướng tới góp phần với Đảng và Nhà nước sử dụng nguồn vốn công, xóa đói
giảm nghèo và đảm bảo an ninh

Chiều ngày 12/6,
đại diện IDEA đã tới
tham dự và chúc
mừng Lễ khai giảng
khóa học đầu tiên về
công nghệ giày
chỉnh
hình
do
Trường Đại học Lao
động – Xã hội (Bộ
LĐ-TBXH)
phối
hợp với các đơn vị và tổ chức liên quan tổ chức. Tham dự
buổi Lễ có TS. Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; ông Trần Ngọc Túy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức
Cán bộ; PGS. TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng Trường
ĐH LĐ-XH; đại diện các Tổ chức và nhà tài trợ quốc tế Đức
và Hà Lan, và ông Fred Holtkamp - Trường Đại học Khoa
học ứng dụng kỹ thuật y tế Fonty; các thầy cô giáo cùng các
sinh viên khóa giầy chỉnh hình đầu tiên của Trường đến từ 6
nước: Lào, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Ấn Độ và
Nepal.
Khoa Kỹ thuật chỉnh hình (KTCH) được thành lập vào năm
1997 trên cơ sở hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt
Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Dự
án GTZ. Khoa có tên giao dịch quốc tế là Trung tâm Đào
tạo kỹ thuật viên chỉnh hình (VIETCOT).
Khoa KTCH và Tổ chức cứu trợ Phong Hà Lan nhận thấy
lĩnh vực giầy chỉnh hình đang bị xem nhẹ và lãng quên.
Tình trạng này không chỉ xảy ra riêng ở nước ta mà là tình
trạng chung của các nước trên thế giới. Do vậy, Dự án
“Những đôi giày được làm để đi”, bước đầu được thực hiện
thông qua việc xây dựng chương trình đào tạo đầu tiên về
công nghệ giày chỉnh hình được tiến hành nhằm giúp đỡ
NKT hòa nhập cộng đồng góp phần phát triển đất nước.

Ngày 15/6, đại diện IDEA cùng các tổ chức xã hội
dân sự (CSOs) trong nhóm “Sự kiện” đã tham gia
Hội thảo và Hội chợ: “Tôi 2.0 - Mảng phát triển"
do Rising Young Social Entrepreneurs (RYSE) tổ
chức. Chủ đề “Mảng phát triển” đã đem đến cho
các tổ chức sinh viên, các CLB và các bạn sinh
viên quan tâm thông qua hình thức chia sẻ trực tiếp
với các cán bộ tổ chức CSOs với vai trò là những
người đi trước truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối
vì sự phát triển của cộng đồng.
Chương trình nhằm cung cấp kiến thức về kinh
doanh và nâng cao trách nhiệm xã hội của sinh
viên thông qua những dự án xã hội, chương trình
đào tạo và sự kiện, qua đó góp phần tạo dựng thế
hệ thanh niên có kiến thức kinh doanh, có bản lĩnh
và trách nhiệm cho xã hội.
Từ ngày 19 – 22/6, đại diện IDEA đã tham gia
khóa tập huấn “Phương pháp Nghiên cứu và Kỹ
năng sử dụng phần mềm trong nghiên cứu định
tính – định lượng” cho các chuyên gia nòng cốt
đến từ các tổ chức thành viên mạng CIFPEN.
Khóa tập huấn nhằm giúp học viên nắm được đặc
điểm chính của các phương pháp nghiên cứu định
tính và định lượng và khả năng ứng dụng chúng
vào các nghiên cứu về chính sách; biết cách xây
dựng đề cương nghiên cứu; học viên biết sử dụng
một số chương trình xử lý thông tin định tính và
định lượng phổ biến.
Khóa tập huấn lần thứ hai này là 1 trong chuỗi
hoạt động cho Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển
Cộng đồng Nông thôn (CCRD) và mạng CIFPEN
tổ chức, do Irish Aid tài trợ.
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Ngày 13-14/6, đại diện IDEA đã tham dự hội thảo quốc gia “Chia sẻ
mô hình hỗ trợ Người khuyết tật tại Việt Nam” do Trung tâm Khuyết
tật và Phát triển (DRD) phối hợp với Trung tâm ACDC và Hội NKT
Hà Nội tổ chức, tại khách sạn Ramana Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự hội thảo lần này có đông đảo các khách mời từ các tổ chức
quốc tế như Irish Aids, UNDP, Handicap International, ICRC, các tổ
chức trong nước như Bộ Ngoại Giao, Chủ tịch Liên hiệp hội NKT
Việt Nam và hơn 200 đại biểu đến từ 35 tổ chức, Hội/Nhóm của NKT
các tỉnh thành Bắc Trung Nam về dự.
Mục tiêu của hội thảo nhằm chia sẻ về các mô hình hỗ trợ NKT tại Việt Nam, những bài học kinh nghiệm thành
công của các tổ chức NKT, vai trò của Hội trong việc nâng cao nhận thức của NKT về quyền. Song song với những
mục tiêu này, hội thảo còn là cơ hội để thúc đẩy quá trình phê chuẩn Công ước về quyền của NKT Việt Nam.

Ngày 28/6: Đại diện IDEA đã tham dự Hội thảo: “Hợp tác chiến lược
giữa doanh nghiệp & Tổ chức phát triển” do CECEM tổ chức, tại
khách sạn Flower Green Hà Nội. Hội thảo đã bàn về những vấn đề rất
sâu sắc để xây dựng một kịch bản phát triển bền vững cho NGOs Việt
Nam. Vấn đề đặt ra là làm sao để thay đổi mối quan hệ hợp tác song
phương thay vì quan hệ xin, cho giữa NGOs và Doanh Nghiệp. Nhiều
định hướng mới được đưa ra bàn trong hội thảo nhằm tiếp cận hiệu quả
các nguồn lực trong nước.
Chỉ với 2 phút cho mỗi tổ chức được trình bày ý tưởng với nhà tài trợ
tiềm năng, IDEA đã đưa ra ý tưởng về xóa mù chữ cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở vùng nông thôn xa xôi. Dạy
chữ là việc làm cần thiết để giúp NKT nâng cao nhận thức, hiểu rõ quyền của mình trong cộng đồng và quan trọng
hơn là giúp NKT tiếp cận với việc làm, tự ổn định đời sống… Xóa mù chữ cho NKT không phải là công việc đơn
giản nên rất cần sự chung tay giúp sức của các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và doanh
nghiệp.
Sau khi IDEA trình bày ý tưởng, đã được nhà “tài trợ” đánh giá rất rõ ràng, cụ thể. IDEA là 1 trong 4 tổ chức trong
số hơn 20 tổ chức tham gia hội thảo nhận được sự quan tâm sâu sắc từ nhà tài trợ tiềm năng (Trưởng đại diện
Nexans Singapore tại VN). Hy vọng IDEA sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Nexans để biến ý tưởng thành hiện thực
“CÁCH MẠNG”
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Chi Hội người điếc Hà Nội

CLB Vì màu xanh tương lai

Với sự hỗ trợ của Dự án IDEO, Ngài
Colin Allen - Chủ tịch Liên Đoàn
Người Điếc Thế Giới (WFD) sang
Việt Nam để đào tạo kỹ năng phát
triển và quản lý tổ chức cho Lãnh đạo
Điếc trong việc chuẩn bị thành lập
Hiệp Hội người Điêc quốc gia. Tham
dự có các đại diện CLB người điếc
đến từ Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Bình, Đà Nẵng,
Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Cần Thơ.
Trong dịp này, lãnh đạo các CLB cũng thống nhất bầu ra 10 thành viên tham
gia vào Ban Vận Động Hiệp hội Người Điếc VN. Trước mắt, 4 hoạt động
trọng tâm mà Ban cần chú trọng bao gồm: mở rộng mạng lưới kết nối và trao
đổi thông tin trong cộng đồng người điếc, tăng cường hoạt động truyền thông
về văn hóa người điếc và phổ biến Ngôn ngữ Ký hiệu, tập huấn kỹ năng lãnh
đạo và soạn thảo từ điển Ngôn ngữ Ký hiệu.

Tối ngày 01/6, tại văn phòng HTX
Thủ công mỹ nghệ Bình Minh,
Đông Hải, TP Thanh Hóa đã diễn ra
buổi tọa đàm giao lưu, biểu dương
NKT vượt khó vươn lên.
Thành phần tham dự gồm: đại diện
HTX dạy nghề và PHCN 18/4; đại
diện cơ sở Tẩm quất Hoài Nam;
BLĐ HTX thủ công mỹ nghệ Bình
Minh và toàn thể trẻ em khuyết tật,
con của NKT đã vượt khó vươn lên.
Dịp này, HTX đã trao tặng 18 suất
quà nhằm khuyến khích, động viên
các cháu cố gắng vươn lên trong thời
gian tới. Số quà trên được trích một
phần từ quỹ của HTX và sự giúp đỡ
của các DN, nhà hảo tâm tài trợ.

Hội NKT thành phố Đà Lạt
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Hội kết hợp với công Ty Xổ Số Kiến Thiết tỉnh
Lâm Đồng tặng 70 xuất học bổng cho 70 cháu khuyết tật và con của hội viên.
Ngày 9/6, tịnh xá Ngọc Hiếu hỗ trợ 70 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000đ
cho 70 hội viên trong Hội.
Ngày 10/6, BCH Hội kết hợp với Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Đặc Biệt tỉnh
Lâm Đồng bàn về việc dạy nghề thêu cho NKT có nhu cầu.
Ngày 14/6, qua cầu nối của chị Thúy An + chị Phương Thu nhóm từ thiện
của anh Nguyễn Nhơn ở thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai tặng 10 phần
quà cho 10 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong hội, mỗi phần quà trị giá
700.000đ
Ngày 18/6, Ni Viện Tuệ Quang TP Đà Lạt đã tặng quà cho 60 người có hoàn
cảnh khó khăn trong Hội, mỗi phần quà trị giá 300.000đ.
Cơ sở thiết kế photo in ấn của Hội hoạt động tốt, có mức thu nhập ổn định
đảm bảo cuộc sống cho các thành viên làm tại cơ sở.
Tháng 6 này, có 44 hội viên trong Hội đăng ký ra đảo Lý Sơn nơi Trung
Quốc đang đặt dàn khoan 981 để cùng với Cảnh Sát Biển, Kiểm Ngư, Ngư
Dân Việt Nam bảo vệ biển đảo.
Tối ngày 21/6, Hội đã kết hợp với Hội NKT huyện Đơn Dương, Trường
Tiểu Học Phan Như Thạch, Gia Đình Phật Tử Chùa Linh Thứu, Sinh viên
khoa CTXH trường ĐH Đà Lạt, các mạnh thường quân tổ chức đêm văn
nghệ gây quỹ ủng hộ Trường Sa với chủ đề: “Vì Trường Sa Thân Yêu”. Nội
dung của đêm diễn ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Trường Sa, và tình yêu
quê hương đất nước, khuyến khích động viên NKT vươn lên trong cuộc
sống. Sau đêm diễn, tổng số tiền ủng hộ gây quỹ là 17.081.000đ. Toàn bộ số
tiền trên đã nộp vào quỹ Trường Sa của UBMTTQ Việt Nam TP Đà Lạt

Hội NKT Hà Nam
Từ ngày 21- 23/5 lãnh đạo Tỉnh Hội
đã tham dự Chương trình giao lưu
chia sẻ kinh nghiệm với các Hội
NKT khu vực miền Trung tại TP
Đồng Hới - Quang Bình.
Hội đã tổ chức thành công Đại Hội
nhiệm kỳ 2 của Hội NKT huyện Duy
Tiên, và ngày 17/6, xem xét hồ sơ
chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2 của Hội
NKT huyện Bình Lục. Tham dự Đại
hội MTTQ tỉnh lần thứ XV của Tỉnh
Hà Nam chủ tịch tỉnh Hội được tín
nhiệm tham gia ủy viên BCH MTTQ
tỉnh khóa mới. Cũng trong dịp này,
Lãnh đạo tỉnh Hội đã phối hợp với
MTTQ tỉnh tiến hành trao 02 xuất hỗ
trợ xóa nhà không an toàn cho 02 hộ
gia đình NKT tại 02 huyện Kim
Bảng và Bình lục.
Nằm trong quá trình khởi động dự
án của tổ chức PTU tại địa phương,
ngày 21/6 tỉnh Hội đã tiếp đoàn cán
bộ của Hiệp hội NKT vận động Đan
Mạch đến làm việc tại văn phòng
tỉnh Hội.
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Hội NKT TP Vũng Tàu

Hội NKT TP Cần Thơ

Từ ngày 13-14/6, Đại diện Hội có
03 đại biểu tham dự hội thảo quốc
gia về “Chia sẻ mô hình hỗ trợ
Người khuyết tật tại Việt Nam” tại
TP Hồ Chí Minh.
Trong tháng 6, Hội đã hoạt động
tích cực như làm báo cáo sơ kết
hoạt động 6 tháng đầu năm gửi các
cơ quan liên quan, tham dự nhiều
cuộc họp trong và ngoài tỉnh.
Dịp này, Hội đang lên kế hoạch và
chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để
kỷ niệm 10 năm hình thành & phát
triển Hội.

Ngày 01/6, Nhóm
sinh viên chi đoàn
Trường Cao đẳng Cần
Thơ đến giao lưu,
tham quan và tặng quà
cho Cơ Sở Nhịp Cầu
(CSNC). Cùng ngày,
CLB
người
điếc
TPCT sinh hoạt tuần 1.
Từ ngày 02 - 16/6, văn phòng Hội đã phát 11 cặp nạng cho các hội viên.
Ngày 08/6, CLB Người Điếc họp tuần 2. Dịp này,Cô Thảo - đài PTTH TP
đến tìm hiểu và phỏng vấn lãnh đạo CLB, đồng thời các hội viên lao động
công ích qua việc rửa và phơi dụng cụ trợ lực cho Hội.
Ngày 09/6, cô Trương Quế Phương - Cửa hàng dụng cụ y tế Phương Nam
hỗ trợ cụ Nhàn 400.000đ. Cùng ngày, Hội tặng 1 xe lăn cho mẹ cô Nguyễn
Thị Sương- Nguyên Giám đốc Sở LĐTB&XH TPCT.
Cty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ hỗ trợ các suất lương cho cô Đồng Thị Mỹ
Hoa và 15 công nhân CSNC với tổng trị giá là 24.000.000 đồng.
Từ ngày 13 - 14/6, 03 nhân viên đại diện Hội đã tham dự Hội thảo Quốc
gia: “Chia sẽ mô hình hỗ trợ NKT” tổ chức tại TPHCM.
Từ ngày 13 - 15/6, anh Nguyễn Hoàng Phú - Chủ nhiệm CLB Người Điếc
TPCT đã tham gia khóa tập huấn: “Phát triển và quản lí tổ chức cho lãnh
đạo Người Điếc" trong chương trình dự án: “Giáo dục trẻ Điếc đến tuổi đến
trường" do IDEO thực hiện.
Ngày 15/6, Hội trao 10 dụng cụ trợ lực cho ông Nguyễn Thanh Hoài - Chủ
Nhiệm CLB NKT Sóc Trăng để phân phối cho NKT địa phương có nhu cầu
PHCN.
Ngày 16/6, Linh mục Tri Văn Vinh - nhà thờ An Hòa hỗ trợ 2.000.000 đồng
cho CSNC. Cùng ngày, Hội phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và
Đoàn thiện nguyện trường Đại học Merer Hoa Kì khám và làm chân giả
cho 10 Hội viên tại Trung tâm chỉnh hình và PHCN thành phố.
Ngày 16 - 17/6, Bà Bùi Thị Hồng Nga được bầu chọn là Ủy viên của Mặt
trận Tổ Quốc Việt Nam TPCT trong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt
Nam TPCT lần VIII nhiệm kì 2014 - 2019 tại Hội trường Thành Ủy TPCT.
Ngày 18/6, cô Trương Thị Bé Hai - Chủ tịch Hội Nạn Nhân CĐDC huyện
Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang và cô Trương Thị Ngọc đến Hội nhận 10 xe đi, 01
khung đi và 02 cặp nạn để cung cấp dụng cụ trợ lực cho 13 người gồm
NKT, nạn nhân CĐDC và bệnh nhân bị tai biến hỗ trợ cho họ PHCN.
Ngày 20/6, Hội đã tổ chức họp mặt 40 thành viên CLB PNKT TPCT lần 1
tại CSNC để xác định nhu cầu thành viên và ý kiến thống nhất về mục tiêu
cũng như phương hướng hoạt động của CLB. Cùng ngày, bà Võ Thị Hồng
Ánh - PCT UBND TPCT cùng đoàn chuyên gia của Ngân Hàng Thế Giới
đến tham quan Cơ Sở Nhịp Cầu nhằm tìm hiểu hoạt động đào tạo nghề và
giải quyết việc làm cho NKT tại địa phương
Ngày 22/6, CLB Người Điếc TPCT tổ chức giao lưu với CLB Người Điếc
Tiền Giang gồm 120 thành viên tham dự tại khách sạn Công Đoàn TPCT.

CLB NKT&TMC
huyện Đông Hưng
Ngày 23/6, CLB đã khai giảng lớp
học và làm nghề dành cho NKT với
tên gọi: “Mái ấm Don Bosco”.
Đây là một trong những mái nhà
tình thương của Đức Cha thuộc
giáo phận Thái Bình dành nuôi
dưỡng và cưu mang giúp đỡ NKT
học và làm nghề: học thực hành
máy may công nghiệp, tin học, đính
hạt cườm, học nhạc, thêu tranh, làm
tóc lông mi giả,…

TT Nghiên cứu Giáo dục
Người khiếm thính (CED)
Ngày 4/6, Bà Dương Phương Hạnh
– Giám đốc CED đã tập huấn “Ký
hiệu Từ Khóa” cho nhân viên y tế
bao gồm các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ
thuật viên ngôn ngữ trị liệu, do
Trường Đại học Y Phạm Ngọc
Thạch liên kết với tổ chức Tình
nguyện viên Úc tổ chức.
Ngày 19/6, CED đã tặng 12 máy trợ
thính mới cho 7 trẻ khiếm thính có
gia đình nghèo tại Tp.HCM, Cần
Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Bảo
Lộc, Gia Lai. Nguồn máy do Trung
Tâm “Hear and Say” tài trợ./.
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Phê duyệt Điều lệ Hội NKT huyện Phú Vang
Ngày 02/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số
1106/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội NKT huyện Phú Vang.
Hội NKT huyện Phú Vang là tổ chức xã hội của NKT trên địa bàn huyện Phú
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, địa vị
xã hội, nguyên nhân khuyết tật, tự nguyện tham gia các hoạt động của NKT
và vì NKT.
Mục đích hoạt động của Hội là cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà
nước và toàn thể xã hội, liên kết, phối hợp các hoạt động với các tổ chức
thành viên nhằm khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để NKT khắc
phục khó khăn, phấn đấu vươn lên học văn hóa, học nghề và làm việc để tự
lực trong cuộc sống, trở thành những người có đóng góp trong gia đình, xã
hội và hòa nhập bình đẳng vào xã hội qua đó góp phần nâng cao nhận thức
của chính NKT và xã hội trong việc thực hiện các vấn đề về NKT nhằm
hướng tới một “Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của NKT”, góp
phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và
văn minh.
Hội đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và hoạt động vì quyền và
lợi ích hợp pháp của NKT theo quy định của pháp luật; tập hợp đoàn kết,
tuyên truyền, vận động các tổ chức, công dân Việt Nam nâng cao trách nhiệm
xã hội, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, đùm bọc, giúp đỡ, tạo điều
kiện cho NKT hòa nhập cộng đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công
dân.
Ngọc Bích - http://snv.thuathienhue.gov.vn

Tổ chức Đại hội Chi hội bảo trợ
Sáng ngày 30/5, tại Hội trường UBND
phường 6 - TP Vũng Tàu, BCH Chi hội
bảo trợ NTT&TMC - bệnh nhân nghèo
tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ
2014-2019).
Chi hội đã vận động được trên 61 triệu
đồng cho NKT, trẻ mồ côi, bệnh nhân
nghèo. Đại hội đã trao 10 xe đạp (của
một cá nhân) và 20 phần quà của (Ban từ
thiện chùa Bình Sơn) các nhà hảo tâm cho 30 người có hoàn cảnh khó khăn,
khuyết tật, bệnh nhân nghèo.
Với tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Lá lành đùm lá
rách”, Chi hội là ngôi nhà chung của những trái tim nhân ái, là nhịp cầu nối
yêu thương giữa mạnh thường quân và các hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn. Thông
qua các hoạt động của Chi hội đã góp phần xoa dịu nỗi bất hạnh của những gia
đình khó khăn, giúp họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Đại hội hiệp thương bầu BCH Chi hội phường nhiệm kỳ II gồm 11 ông (bà) và
BCH đã bầu ông Đinh Công Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ phường 6 giữ chức
vụ Chi hội trưởng Chi hội.
Vũ Văn Thụ - http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Nhiều hành khách đi tàu
được hỗ trợ miễn phí
Bắt đầu từ ngày 15/6, ngành đường
sắt chính thức bãi bỏ việc bán vé
đón tiễn. Ngoài ra, ga Hà Nội còn
cho biết, hành khách là người cao
tuổi, NKT, phụ nữ có thai... khi đi
tàu nhưng không có người thân sẽ
được hỗ trợ miễn phí.
Theo đó, hành khách là người cao
tuổi, NKT, phụ nữ có thai khi
không có người thân (người trưởng
thành) đi cùng và có nhu cầu mang
vác hành lý, đẩy xe lăn... sẽ được
nhân viên ga Hà Nội hỗ trợ miễn
phí.

Để được hưởng dịch vụ hỗ trợ này,
hành khách thuộc các đối tượng ưu
tiên nói trên cần đăng ký với nhà
ga qua điện thoại hoặc đăng ký
trực tiếp tại ga. Việc hỗ trợ sẽ được
thực hiện trong quá trình
lên/xuống toa tàu và ra/vào ga.
Hành khách có vé đi tàu hợp lệ
được hướng dẫn, hỗ trợ lên tàu,
đúng chuyến tàu, số toa, số ghế in
trên vé của hành khách.
Số điện thoại tiếp nhận nhu cầu hỗ
trợ của ga Hà Nội: 043.9423949
hoặc 043.9423697. Địa điểm tiếp
nhận hỗ trợ trực tiếp tại quầy chỉ
dẫn của ga A; ga B là tại bàn bán
vé đón tiễn cũ, cạnh cửa kiểm soát
số 4; Trạm Long Biên là tại bàn
chỉ dẫn cạnh cửa vào phòng đợi
tàu.
Theo Châu Như Quỳnh (Dân trí)
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Trợ giúp pháp lý và chính sách chế
độ đối với NKT

Sáng 12/6, Phòng LĐTX&XH quận Bắc Từ
Liêm phối hợp với Hội Bảo trợ NTT&TMC
Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập
huấn trợ giúp pháp lý và chính sách chế độ
đối với NKT cho cán bộ phòng LĐTB&XH
và các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên
quan; Lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách
công tác BVCSTE, tư pháp, trạm y tế, Hội
phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao
tuổi các phường trên địa bàn quận. Hội nghị
đã nghe ông Lương Phan Cừ - PCT Hội Bảo
trợ NTT&TMC Việt Nam, giới thiệu hướng
dẫn về nguyên tắc, chính sách, các hành vi
nghiêm cấm cũng như tổ chức thực hiện
trong quá trình trợ giúp pháp lý; hiểu được
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong trợ
giúp pháp lý; vai trò của trợ giúp pháp lý
với việc bảo vệ quyền của NKT; thực trạng,
khó khăn thách thức trợ giúp pháp lý cho
NKT; các chương trình hoạt động chủ yếu
trong trợ giúp pháp lý; các hoạt động trợ
giúp pháp lý trong Đề án trợ giúp NKT
(2012 - 2020); công ước về quyền của NKT
và pháp luật NKT việc chuyển hướng theo
cách tiếp cận bảo đảm quyền.
Đợt tập huấn nhằm bổ sung thêm kiến thức
về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người
được trợ giúp pháp lý; nâng cao hiểu biết
pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành
pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo
dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công
bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh
chấp và vi phạm pháp luật.
Theo An Bình http://bactuliem.hanoi.gov.vn

Cơ hội hợp tác trong chương trình hỗ trợ NKT
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam vừa
công bố các cơ hội tài trợ thông qua Tuyên bố Chương trình
Thường niên về Hỗ trợ NKT Việt Nam (APS). Tuyên bố này mời
gọi các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và quốc tế nộp hồ sơ
phác thảo ý tưởng dự án hỗ trợ một Việt Nam có sự tham gia nhiều
hơn của mọi thành phần thông qua mở rộng các cơ hội dành cho
NKT.
Các dự án được tài trợ trong khuôn khổ Tuyên bố APS có thể khác
nhau về quy mô và thời gian thực hiện, tuy nhiên mức tài trợ tối
thiểu là 200.000 đô la Mỹ cho một dự án. Tổng ngân sách tài trợ
ước tính trong 5 năm là trên 20 triệu đô la Mỹ, tùy thuộc vào nguồn
ngân sách sẵn có.
Được biết, hỗ trợ NKT là một trong những ưu tiên hàng đầu của
Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Từ năm 1989, Chính phủ Hoa Kỳ
đã hỗ trợ các chương trình giúp cải thiện sức khỏe, sự độc lập và
tham gia của NKT trong đời sống kinh tế, xã hội.
V.Cường - http://cand.com.vn

Hơn 2.400 NKT và người thân được
tập huấn quản lý rủi ro thiên tai
Chiều ngày 12/6, Hội NKT tỉnh Quảng Nam phối hợp với tổ chức
Malteser International (Đức) tổng kết dự án “Lồng ghép hòa nhập
NKT trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. Dự án này
do Bộ Ngoại giao Đức và tổ chức phi chính phủ Malteser tài trợ
thực hiện từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2014, tổng nguồn kinh phí
tài trợ hơn 4,5 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trên địa bàn 6 xã của
3 huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, nhằm tăng cường năng
lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, chú trọng đến nhu
cầu cụ thể của NKT và người thân. Kết thúc dự án, 47 thôn của 6
xã đã thành lập được 47 đội cứu hộ với 705 người tự nguyện tham
gia, thực hiện tốt các nhiệm vụ sơ cấp cứu, cứu đuối và sơ tán.
Thay đổi lớn nhất của NKT tại các xã vùng dự án là sự tự tin, hòa
đồng và tích cực tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức,
năng lực về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại địa phương. Từ
đó, họ trở thành một lực lượng nòng cốt trong công tác chuẩn bị,
ứng phó và khắc phục thiên tai khi sảy ra.
Bà Saiko Kami - đại diện tổ chức Manteser Quốc tế chia sẻ trải
nghiệm của mình khi triển khai dự án tại Việt Nam. Qua dự án này,
bà thực sự hiểu được tại sao Việt Nam có thể trải qua bao thăng
trầm trong lịch sử. Đó là bởi sự kiên cường, mạnh mẽ từ trái tim
của từng con người trong cộng đồng nhỏ đó. Dự án đã hoàn thành
xuất sắc vượt mong đợi ban đầu và đạt được các kết quả ý nghĩa
đối với cộng đồng.
D.Lệ - http://www.baoquangnam.com.vn
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Bài học thâm thúy về cuộc sống.
Bài học 1:
Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ anh vừa
tắm xong và có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ vội vàng
quấn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở
và anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp
nói lời nào thì Bob đã nhanh nhảu: “Tôi sẽ đưa cho cô 8
triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra.” Sau khi suy nghĩ và
đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước
mặt Bob không mảnh vải che thân.
Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và ra về. Cô vợ quấn lại
chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm. Anh
chồng hỏi: ” Ai thế em?” “Anh Bob ở nhà kế bên đó mà”
cô vợ trả lời. “Àh” anh chồng nói tiếp “Thế Bob có đem
trả anh 8 triệu anh ấy nợ anh không em?”.
Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn chia sẻ mọi thông
tin quan trọng liên quan đến tiền bạc và những rủi ro với
cổ đông, đồng nghiệp và người thân của bạn đúng lúc,
bạn có thể sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng.
Bài học 2:
Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc
cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một
chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên
chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói:
“Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước
nào?” “Con trước, con trước” cô thư kí lanh lẹ, “Con
muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo
lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!” Bùm.. Cô biến mất.
“Con kế tiếp, con kế tiếp” anh nhân viên bán hàng nôn
nóng, “Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có
nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với
người yêu của con.” Bùm.. Anh cũng biến mất. “Còn
con?” Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: “Con muốn
2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa.”
Bài học rút ra từ câu truyện: Luôn luôn để sếp của bạn
phát biểu trước.
Bài học 3:
Một con quạ đang đậu trên một cành cây và chẳng thèm
làm gì nguyên ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi: “Mình có
thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không
nhỉ?” Con quạ trả lời: “Được chứ, sao lại không.” Thế là
con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu và nằm ngủ.
Một lát sau, con cáo vồ tới con thỏ và ăn thịt nó.
Bài học rút ra từ câu truyện: Để ngồi chơi hưởng lợi, bạn
phải “ngồi” trên một vị trí rất cao.
Sưu tầm

Bài thơ cho tháng Sáu
Chẳng kịp viết bài thơ cho tháng Tư
Cơn mưa đêm qua rầm rì: tháng Sáu
Bằng lăng sau mưa nhạt nhòa, thẩm thấu
Cánh trắng hao gầy
Lạ hoắc, lạ huơ...
Phượng đầy cành kịp đỏ hết mình chưa?
Mà Hạ xa gọi nắng về đổ lửa
Đêm thao thức những điều ngày trăn trở
Tháng Năm - qua tự bao giờ
Tháng Sáu mưa nhiều có viết nổi câu thơ?
Hay lại nợ mùa, nợ năm, nợ tháng
Xám cả khoảng chiều mây buồn lơ đãng
Góc nhỏ riêng mình miết mải ... mùa thương.
Tháng Sáu nhiều mưa, chắc lại thơ buồn.
Thuthuvang

Từ xưa thiên định
Việt Nam đất nước ta ơi
Núi cao biển rộng đất trời bao la
Ngắm nhìn ra đảo Hoàng Sa
Hoàng Sa con mẹ, mẹ là Việt Nam.
Nối liền một giải giang san
Từ xưa thiên định rõ ràng từ xưa
Cớ sao lũ giặc không chừa
Sử xưa còn đó còn mơ mộng gì.
Thoát Hoan cùng với Mã Nhi
Hung hăng chọn lấy có đi không về
Toa Đô nước mắt ê chề
Gối quỳ tay chấp chọn bề dung tha.
Quang Trung voi chiến xông pha
Tuốt gươm chém giặc như là trò chơi
Đống Đa xác giặc thành đồi
Để Sầm Nghi Đống chết đòi bằng dây.
Ôi Tôn Sĩ Nghị mặt dày
Hô quân rút chạy rúc ngay ống đồng
Hỡi ai ai có biết không
Sử xưa còn đó sao lòng còn tham
Vui lòng rút bỏ giàn khoan
Thà rằng xấu mặt hơn tan mây mù.
Hoàng Văn Ký – CT Hội NKT Đan Phượng
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BẠN CẦN BIẾT
Chanh chuyên giết tế bào ung thư
Những điểm lợi
ích của trái chanh
:
-Trái chanh là một
sản phẩm kỳ diệu
chuyên giết các tế
bào ung thư.
- Nó mạnh gấp
10.000 lần hơn
liệu pháp hóa học
(chimiothérapie)
- Mùi vị của chanh rất là tốt và nó không có gây ra
những tác dụng kinh khủng như các loại liệu pháp hóa
học (chimiothérapie)
- Các bạn có thể dùng chanh với nhiều cách khác
nhau: các bạn có thể ăn cả võ, vắt chanh ra uống, uống
nước đá chanh đủ kiểu, làm bánh v.v.v.v……
-Người ta cho rằng trái chanh hay nhiều thứ lắm
nhưng quan trọng và hay nhất là hiệu quả của nó đối
với ung nhọt và bướu.
- Cây chanh là một vị thuốc đã chứng minh là trị được
tất cả các loại ung thư. Có những người khác còn xác
nhận là nó có một công dụng rất lớn trong mọi loại
biến thể của các loại ung thư.
- Người ta cũng còn xem chanh như là một loại thuốc
chống đủ loại vi trùng, chống các loại viêm do vi
khuẩn, và nấm, rất hữu hiệu chống ký sinh trùng và
sâu (mầm bệnh) trong máu, nó lại có thể điều hòa
được huyết áp (quá cao hay quá thấp) chống áp suất
cao và rối loạn thần kinh.
- Tài liệu này có được từ một trong những nhà bào chế
thuốc lớn trên thế gìới, người này xác nhận là sau trên
20 lần thử nghiệm từ năm 1970 ở viện bào chế, mới
thấy được là: Chanh tiêu diệt các tế bào tinh quái
trong 12 loại ung thư, gồm cả ung thư đường ruột ,ung
thư phổi, vú , ung thư tiền liệt tuyến, phổi, lá lách
(tuyến tụy)…
- Cây chanh và trái chanh được cho thấy có hiệu quả
10.000 lần hơn sản phẩm Adriamycin, một loại thuốc
hóa học thường được dùng trên thế giới để làm chậm
lại sự nẩy nở của tế bào ung thư
- Và còn lạ lùng hơn nữa là loại nước chanh trị bịnh
nầy chẳng những diệt được các loại tế bào ung thư mà
không bao giờ ảnh hưởng đến các tế bào sạch.
Sưu tầm

Mời bạn dự thi “Hạt giống tâm hồn Việt”
Cuộc sống quanh ta luôn có những tấm gương sống
trong sáng, nghị lực, giàu lòng nhân ái. Một cô giáo tận
tụy vì trẻ khuyết tật, một bạn trẻ vươn lên từ nghịch
cảnh để sống có ích, có đam mê, một chú xe ôm tận
tình vì chòm xóm...
Đó là những hạt giống gieo cảm hứng sống đẹp, sống
tốt, sống tích cực cho cộng đồng. Tuổi Trẻ mời bạn đọc
viết bài hoặc quay clip giới thiệu gương người tốt
quanh bạn và gửi về địa chỉ báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng
Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (ngoài bì thư
ghi rõ Dự thi “Hạt giống tâm hồn Việt”) hoặc địa chỉ
mail hatgiongtamhon@tuoitre.com.vn, hoặc đăng nhập
trực tiếp vào trang http://hatgiongtamhon.tuoitre.vn để
gửi bài.
Clip dài tối đa 3 phút, bài viết tối đa 1.000 chữ, mỗi tác
phẩm giới thiệu một nhân vật là người thật việc thật
kèm hình ảnh, thông tin nhân vật gồm họ tên, địa chỉ,
số điện thoại để Tuổi Trẻ xác minh.
Các bài viết hay nhất sẽ được đăng tải hằng tuần trên
báo Tuổi Trẻ từ nay đến hết tháng 8-2014. Với mỗi bài
viết được chọn đăng, tác giả nhận 2 triệu đồng nhuận
bút, sản phẩm bánh kẹo Bibica và bộ 200 quyển sách
Hạt giống tâm hồn của First News (mỗi tác giả gửi tối
đa ba tác phẩm). Những tác phẩm truyền cảm nhất sẽ
được chọn trao giải nhất, nhì, ba chung cuộc cho hai
hạng mục bài viết và clip, gồm giải thưởng cho cả tác
giả và nhân vật được giới thiệu. Thông tin cơ cấu giải
thưởng bạn đọc tham khảo trang web
http://hatgiongtamhon.tuoitre.vn.
Ngoài ra, những nhân vật có câu chuyện xúc động sẽ
được chọn làm người thụ hưởng trong game show Vì
bạn xứng đáng được phát sóng trên VTV. Cuộc thi do
báo Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty Bibica và First News tài
trợ.
Hải Thi - http://tuoitre.vn
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TIN QUỐC TẾ
Ototake Hirotada - một chàng trai bẩm sinh không chân, không tay
Tốt nghiệp đại học, anh trở thành một phóng viên thể thao. Sau đó anh đi sâu vào con đường giáo dục: là giáo viên
cộng tác trong Hội đồng giáo dục Suginami, Giáo viên trường tiểu học Daiyon quận Suginami. Tiểu thuyết đầu tay
“Lớp C không sao đâu” được sáng tác dựa trên những trải nghiệm trong thời gian làm giáo viên của anh. Anh đã
tham gia trình diễn khi tác phẩm được chuyển thể thành phim, công chiếu vào tháng 3/2013 của công ty Toho.
Tháng 5/2014, anh đã cho ra mắt bản tiếng Việt của cuốn tự truyện “Không rào cản” được anh viết trong thời gian
học đại học với tên gốc là “Ngũ thể bất mãn” . “Khuyết tật là một điều bất tiện, nhưng không phải một bất hạnh”.
Đây là thông điệp xuyên suốt cuốn sách mà độc giả có thể cảm nhận qua mỗi câu chuyện, mỗi chặng đường đời của
tác giả.
Đọc cuốn sách, ta ngưỡng mộ Ototake bao nhiêu vì nghị lực của anh trong cuộc sống thì ta lại càng quý trọng
những người sống xung quanh Ototake bấy nhiêu bởi cách họ đối xử với anh theo cách anh thực sự là một người
bình thường. Đó là cha mẹ, là bạn bè, là thầy cô… của Ototake, là cách ứng xử văn minh, đầy nhân ái của người
Nhật Bản.
Hà Thanh theo Dân trí

Séc: Liên hoan phim của những nghệ sỹ và NKT
Liên hoan phim quốc tế Mental Power Prague - một trong những dự án xã hội
thành công nhất ở châu Âu và hiện là duy nhất trên thế giới về tác phẩm điện
ảnh của nghệ sỹ và những NKT, rối loạn tâm thần, lại được tổ chức tại thủ đô
Prague của Cộng hòa Séc. Tham gia tranh giải thưởng chính của liên hoan có
22 tác phẩm, không chỉ của Séc mà cả của Slovenia, Slovakia, Bỉ, Pháp và Ba
Lan.
Bà Budinska, thành viên ban tổ chức, nhấn mạnh rằng có cả những bộ phim
hoàn toàn do những người thiểu năng trí tuệ thực hiện.
Ban tổ chức coi đây là thành công lớn bởi điện ảnh không phải là điều chính
yếu trong cuộc sống của NKT đã thực hiện các bộ phim dù họ đã đổ nhiều công
sức, trí tuệ vào đó. Điều có ý nghĩa nhất không nằm trong trình độ nghệ thuật của các tác phẩm điện ảnh mà ở chỗ
những NKT được tạo cơ hội làm phim và thông qua đó, họ hòa nhập với xã hội.
Các giải thưởng của Mental Power Prague sẽ được trao cho những tác phẩm có kịch bản hay nhất, quay phim xuất
sắc nhất, đạo diễn và diễn viên xuất sắc nhất./.
Ngọc Mai/Prague – Vietnam+
===================================================================================
=Diễn đàn người khuyết tật - Mạng lưới Thông tin của Văn phòng IDEA khuyến khích mọi người chia sẻ thông tin. Mạng lưới
thông tin phi lợi nhuận và đăng tải thông tin do thành viên cung cấp và thu thập. Những thông tin được đăng không nhất thiết
thể hiện ý kiến, quan điểm, hay tiêu chí của tổ chức. Để liên hệ bạn có thể gọi điện theo số: (844) 222 04 113, hoặc địa chỉ:
P.610B, B14 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội, Email: forum@idea.org.vn. Để nhận được bản tin của chúng tôi trên mạng,
mời truy cập trang web http://ideavietnam.org.vn. Mọi hình thức chuyển tải nội dung, cần liên hệ trước với Văn phòng IDEA và
ghi rõ nguồn tin trích dẫn từ Bản tin hàng tháng.

Bản tin hàng tháng được tài trợ bởi

10

