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Trung tâm Hành động 
vì sự phát triển cộng 
đồng (ACDC) được 
thành lập ngày 
02/11/2011 với sứ mệnh 
trở thành một tổ chức 
tiên phong trong việc 
tạo dựng môi trường 
sống tốt hơn cho người 
khuyết tật và nhóm 
yếu thế.

Trung tâm ACDC đã bước sang năm hoạt động 
thứ 8 và đã đi được một nửa chặng đường của 
chiến lược 2016 – 2025. Chúng tôi đã chứng kiến 
nhiều sự thay đổi và chuyển mình lớn của phong 
trào người khuyết tật cũng như nhận thức của 
cộng đồng trong hòa nhập khuyết tật. Đây là 
những tín hiệu tích cực ghi nhận những cố gắng 
của cộng đồng người khuyết tật và sự đóng góp 
của các tổ chức của và vì người khuyết tật, 
trong đó có Trung tâm ACDC. 

Với tôn chỉ “Chia sẻ niềm tin, nâng cao vị thế” 
cho người khuyết tật Việt Nam, trong năm 2019, 
Trung tâm ACDC đã triển khai những hoạt động 
đa dạng, những mô hình mới đã thực hiện nhằm 
hỗ trợ người khuyết tật được tiếp cận bình đẳng 
với các cơ hội và nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người khuyết tật. Và hơn hết, những 
tình cảm, nghị lực, ý chí của người khuyết tật và 
cộng đồng đã trở thành động lực lớn nhất giúp 
ACDC vượt qua những khó khăn, thách thức để 
đồng hành cùng người khuyết tật, đồng hành 
cùng các đơn vị xây dựng và thực thi chính sách 
vì một thế giới “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thay mặt toàn thể nhân viên của Trung tâm 
ACDC, tôi xin gửi lời tri ân đến cộng đồng người 
khuyết tật, các quý đối tác, nhà tài trợ và bạn 
bè. Khởi đầu một thập kỷ mới, hy vọng tất cả 
chúng ta sẽ vẫn tiếp tục vững bước cùng nhau 
để xây dựng một thập kỷ bình đẳng, tiến bộ và 
hòa nhập cho tất cả, hướng tới 17 mục tiêu phát 
triển bền vững (SDGs) của thế giới.

Trân trọng,

Nguyễn Thị Lan Anh
Giám đốc Trung tâm ACDC
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THƯ NGỎ TỪ GIÁM ĐỐC



Trung tâm ACDC là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ 
người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng.

ACDC, với đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, vẫn 
hàng ngày tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã 
hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật, và xây dựng một 
ngôi nhà chung nhằm “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế cho cộng 
đồng người khuyết tật Việt Nam”. 

Tầm nhìn 2025  
ACDC là tổ chức tiên phong trong việc tạo dựng môi trường sống tốt 
hơn cho người khuyết tật và nhóm yếu thế.

Sứ mệnh
ACDC cam kết đóng góp cho sự hoà nhập của người khuyết tật và nhóm yếu thế thông qua các hoạt động hỗ trợ đảm 
bảo quyền của người khuyết tật và thúc đẩy các mô hình phục vụ người khuyết tật.

Giới thiệu về ACDC

Những mục tiêu chiến lược

Mục tiêu tổng thể

Góp phần cải thiện môi trường sống và môi trường pháp lý để người khuyết tật và 
các nhóm yếu thế hoà nhập đầy đủ và công bằng vào sự phát triển của xã hội.

MỤC TIÊU
1

Góp phần cải 
thiện Luật và 

chính sách đối 
với người 
khuyết tật

MỤC TIÊU
2

Hỗ trợ xây 
dựng, phát triển 
mạng lưới của 

người khuyết tật 
trên toàn quốc, 

đưa tiếng nói 
của người 

khuyết tật ra 
thế giới

MỤC TIÊU
3

Thay đổi nhận 
thức xã hội về 
người khuyết 

tật

MỤC TIÊU
4

Phát triển dịch 
vụ và các mô 

hình hỗ trợ
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CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

1 Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” do USAID tài trợ

Địa bàn: tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Mục đích của dự án nhằm mục đích tăng cường việc thực hiện các chính sách 
cho người khuyết tật (tập trung về tiếp cận giao thông và y tế) và xây dựng 
các mô hình hỗ trợ bền vững cho người khuyết tật.

Trong năm dự án đầu tiên, Trung tâm ACDC đã hợp tác với Viện Chiến lược và 
Phát triển Giao thông vận tải (TDSI) – Bộ Giao thông vận tải; Cục Quản lý khám 
chữa bệnh, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Bộ Y tế thúc đẩy việc vận động 
chính sách. Dự án đã đưa những vấn đề trọng tâm của người khuyết tật vào 
trong 2 bản dự thảo đầu tiên của Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát và 
Luật khám chữa bệnh (sửa đổi).

Đặc biệt, cũng trong năm 2019, Nhà trung chuyển đầu tiên dành cho người 
khuyết tật đã được khánh thành tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhà trung chuyển 
Phú Vang là mô hình nhà trung chuyển đầu tiên tại miền Trung đạt tiêu chuẩn thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành. 

Hoạt động nâng cao năng lực và vận động chính sách tại 3 tỉnh đã đạt được các kết quả quan trọng như: 

2520 người khuyết tật ở các tỉnh Quảng 
Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã 
được nhận hỗ trợ trực tiếp thông qua các 
hoạt động khác nhau về nâng cao năng 
lực, nhận thức và tư vấn pháp luật.

441 người khuyết tật đã được tập huấn 
về bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt có 21 
học viên đã trở thành giảng viên nguồn về 
vấn đề này.

Hệ thống hỗ trợ người khuyết tật gồm 15 
tổ chức và các đơn cung cấp dịch vụ cho 
người khuyết tật như: Sở Xây dựng, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Ban công tác về 
người khuyết tật và Hội người khuyết tật 
tại 3 tỉnh, được đẩy mạnh thông qua các 
hoạt động lập kế hoạch và ban hành chính 
sách hỗ trợ người khuyết tật tại địa 
phương.

590 cán bộ đến từ Sở Xây dựng, Sở Giao 
thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Ban công tác về 
người khuyết tật và Hội người khuyết tật 
tại 3 tỉnh được tập huấn về tiếp cận vật lý, 
công tác xã hội hướng tới người khuyết tật 
và hòa nhập khuyết tật.

3 Hội/nhóm của người khuyết tật tại tỉnh 
Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế 
đã được tham gia quá trình giám sát, đánh 
giá việc thực hiện chương trình hỗ trợ 
người khuyết tật tại địa phương cũng như 
nâng cao tiếng nói trong các vấn đề liên 
quan đến người khuyết tật.



2 Dự án “Nâng cao năng lực cho Phụ nữ 
và Trẻ em gái khuyết tật” tài trợ bởi 
Quỹ Dân chủ Liên hợp quốc UNDEF

Dự án nhằm mục đích giảm thiểu tình trạng bạo 
lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết 
tật, thông qua việc nâng cao nhận thức và trao 
quyền để phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trở nên 
độc lập hơn nhằm bảo vệ quyền của họ, thiết lập 
một mạng lưới hỗ trợ để bảo vệ và ngăn chặn 
bạo lực tình dục đồng thời tăng cường khung 
pháp lý và các chính sách để loại bỏ bạo lực tình 
dục đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở    
Việt Nam.
Dự án đã thực hiện 01 khảo sát đầu vào tại hai 
vùng dự án. Kết quả của khảo sát đã đưa ra các 
con số đáng báo động như: cứ 10 phụ nữ trẻ em 
gái khuyết tật thì có 4 người đã từng bị ít nhất 1 
hình thức bạo lực tình dục; 50% người hoàn 
toàn không biết các kỹ năng phòng tránh khỏi 
nguy cơ bị bạo lực tình dục; 80.4% chưa từng 
tham gia bất kì một hình thức giáo dục nào 
nhằm trang bị cho người khuyết tật kiến thức và 

Địa bàn dự án: quận Ba Vì, Hà Nội và quận Thanh 
Khê, Đà Nẵng.

3 Dự án “Tăng cường năng lực ứng 
phó bạo lực trên cơ sở giới đối với 
phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh 
Nghệ An” do Quỹ sáng kiến tư pháp 
(JIFF) tài trợ

Mục tiêu của dự án 
nhằm nâng cao nhận 
thức và tăng cường 
năng lực cho phụ nữ 
và trẻ em gái khuyết 
tật trong việc ứng 
phó với với tình trạng 
bạo lực dựa trên cơ sở giới và tăng cường hỗ trợ pháp lý 
cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật để giải quyết tình 
trạng bạo lực trên cơ sở giới và các vấn đề khác liên quan 
đến sự phân biệt đối xử dựa trên yếu tố giới.

Từ tháng 08-12.2019, dự án đã nâng cao năng lực cho 186 
người là phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật và gia đình của họ, 
tư vấn pháp luật cho 130 trường hợp; 30 trợ giúp viên, 
cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 
tỉnh, các văn phòng luật sư, các đơn vị hỗ trợ tư pháp trên 
địa bàn tỉnh  được nâng cao kiến thức, kỹ năng về hòa 
nhập khuyết tật và  tư vấn, hỗ trợ pháp lý  cho người 
khuyết tật.

Đặc biệt, thông qua dự án, việc kết nối giữa phòng tư vấn 
pháp luật của Trung tâm ACDC với Trung tâm trợ giúp 
pháp lý cùng với nhiều cơ quan chức năng trong phòng 
chống bạo lực giới cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật đã 
được tăng cường mạnh mẽ.Địa bàn: tỉnh Nghệ An
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kỹ năng phòng, tránh hoặc đối phó với bạo lực tình dục… 
Trong năm 2019, dự án đã trang bị 12 loại kỹ năng chống bạo 
lực tình dục cho phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật và các đơn vị liên 
quan; 364 lượt thành viên gia đình và người khuyết tật được 
nâng cao nhận thức; 78 lượt các thành viên cơ quan ban ngành 
được nâng cao nhận thức; 9 lớp tập huấn được triển khai; 30 cơ 
quan ban ngành tại 2 vùng dự án tham gia mạng lưới hỗ trợ phụ 
nữ và trẻ em gái khuyết tật bị bạo lực tình dục; 11 cuộc họp 
mạng lưới được tổ chức…
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4 Dự án “Giám sát đánh giá, vận động chính sách thực hiện 
Công ước quốc tế của Liên hiệp quốc về quyền của người 
khuyết tật” do Tổ chức CBM tài trợ 

Dự án nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật 
trong việc giám sát, đánh giá Công ước quốc tế của Liên hiệp quốc về 
quyền của người khuyết tật tại 3 miền Bắc – Trung – Nam của Việt Nam.

Trong năm 2019, Báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi Công ước Liên 
hợp quốc về quyền của người khuyết tật đã hoàn thiện do chính các Hội 
người khuyết tật và chuyên gia xây dựng. Báo cáo độc lập được thực hiện 
từ tháng 03/2016 đến 11/2019 đã trải qua các giai đoạn như chuẩn bị, thu 
thập thông tin theo nhóm chuyên đề; xây dựng dự thảo Báo cáo độc lập; 
tham vấn báo cáo và công bố danh sách các vấn đề ưu tiên; chỉnh sửa và 
hoàn thiện báo cáo… Dự kiến, báo cáo sẽ được gửi đến Bộ Ngoại giao để 
trình tại Hội nghị Liên hợp quốc vào đầu năm 2020.

Cũng trong năm 2019, 854 người được tham gia các khóa nâng cao năng 
lực do dự án tổ chức, trong đó hơn 150 người đến từ cơ quan nhà nước, 
hơn 660 người là thành viên của các Hội, nhóm trên toàn quốc; 18 hội 
thảo, tập huấn đã được tổ chức nhằm thành lập và phát triển Hội người 

khuyết tật.

Bên cạnh đó, dự án cũng đã hỗ trợ kỹ thuật thành công việc tạo kênh thông tin cho cộng đồng người Điếc Việt 
Nam qua facebook và youtube, nhằm mục đích hỗ trợ tiếp cận thông tin cho người Điếc thông qua các video 
ngôn ngữ ký hiệu. Kênh thông tin không chỉ dạy từ vựng ngôn ngữ ký hiệu mà này thường xuyên cập nhật các 
tin tức với những chủ đề về văn hóa xã hội, các văn bản pháp luật mới, y tế… Sau 2 khóa tập huấn xây dựng 
video cơ bản và kỹ năng quay dựng phim, 18 học viên đến từ 7 câu lạc bộ Điếc đã sản xuất được 8 video clip 
sau 3 tháng hoạt động.

Địa bàn dự án: 
Toàn quốc

5 Dự án “Tăng cường sự hòa nhập của người 
khuyết tật vào xã hội – Chúng tôi có thể” 
do ChildFund Australia tài trợ

Địa bàn: huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng và huyện Na Rì, 
tỉnh Bắc Kạn.
Dự án được thực hiện với mục đích hỗ trợ người khuyết 
tật hòa nhập cộng đồng như những công dân độc lập, tự 
tin vào bản thân và sức mạnh của chính mình. 

Trong năm 2019, dự án đã cải thiện kiến thức về quyền 
của người khuyết tật và phát triển hòa nhập khuyết tật 
cho 92 người khuyết tật và 56 cán bộ chính quyền địa 
phương; nâng cao năng lực về phục hồi chức năng dựa 
vào cộng đồng và các vấn đề liên quan cho 126 cán bộ   
y tế.

90% người khuyết tật/thành viên gia đình/cán bộ địa phương được tham gia các khóa đào 
tạo nhận thức về khung pháp lý liên quan đến quyền của họ và cải thiện kỹ năng sống          
của họ.

Dự án đã thí điểm mô hình sinh kế cho 20 hộ gia đình có người khuyết tật, trong đó 60% 
(13/20 hộ) áp dụng được quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng vào mô hình rất tốt.
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6 Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân 
sách nhà nước” do Liên minh châu Âu tài trợ thông qua Tổ chức Oxfam tại Việt Nam 

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần gia tăng tính 
minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của 
người dân vào quản lý ngân sách nhà nước ở Việt 
Nam, đồng thời tăng cường hiệu quả các hoạt động 
phát triển cho người dân thuộc cộng đồng còn thiệt 
thòi ở các tỉnh vùng dự án.

Năm 2019, mô hình người dân giám sát ngân sách đã 
tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng tại tỉnh Hòa Bình 
với 6 nhóm cộng đồng mới hình thành đã kết hợp 
thực hiện các hoạt động giám sát cùng Ban giám sát 
đầu tư cộng đồng và Ban Thanh tra nhân dân tại các 
xã; 10 nhóm cộng đồng đã chủ động thực hiện các 
hoạt động giám sát tại địa phương.

Minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý ngân sách đã được cải thiện thông qua các hoạt động 
thúc đẩy áp dụng bộ tiêu chí chấm điểm lựa chọn danh mục đầu tư công tại huyện Mai Châu. Cụ thể, bộ 
tiêu chí lựa chọn danh mục đầu tư công được xây dựng; tập huấn chia sẻ và thực hành áp dụng cho 79 đại 
biểu HĐND, MTTQ, HND, HPN các xã tại huyện Mai Châu. Hoạt động áp dụng bộ tiêu chí lựa chọn danh mục 
đầu tư công đã được hướng dẫn áp dụng tại 03 xã Mai Hịch, Bao La, Nà Mèo trong tháng 07/2019. Kết quả 
chấm điểm tại xã Mai Hịch đã lựa chọn 05 công trình đầu tư công theo kết quả chấm điểm từ 14 công trình 
đề xuất đầu tư trong năm 2020.

Địa bàn: Tỉnh Hòa Bình

7 Nghiên cứu chính sách, hỗ trợ pháp lý

7.1. Nghiên cứu chính sách
Trong năm 2019, Phòng Luật đã nghiên cứu, tham gia góp ý và kiến nghị lồng ghép các chính sách về người 
khuyết tật đối với 08 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh; bảo 
hiểm y tế; tài nguyên nước; giao thông đường bộ; hình sự; bảo trợ xã hội;… Trong đó có 05 văn bản pháp 
luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người khuyết tật và nhóm người yếu thế khác, bao gồm:

Luật khám bệnh,
chữa bệnh

Luật tài nguyên
nước

Luật giao thông
đường bộ

Luật bảo hiểm
y tế

Bộ Luật
Hình sự

Sửa đổi, bổ sung 
Luật khám bệnh, 
chữa bệnh năm 

2009

Sửa đổi Luật tài 
nguyên nước

Dự thảo Đề cương 
sửa đổi Luật giao 
thông đường bộ 

năm 2008

Sửa đổi, bổ sung 
Luật bảo hiểm y tế

Hoàn thiện Dự thảo Nghị 
quyết của Hội đồng thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối 

cao về hướng dẫn áp 
dụng các Điều từ 141 đến 
147 của Bộ Luật Hình sự 
về việc xét xử các vụ án 
xâm hại tình dục trẻ em
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7.2. Tư vấn pháp luật
Năm 2019, Phòng Luật Trung tâm ACDC đã tư vấn 
1803 lượt người khuyết tật/gia đình người khuyết 
tật dưới những hình thức khác nhau, có 1479 
trường hợp đã được tư vấn xong (bao gồm cả tư vấn 
online và tư vấn trực tiếp tại địa phương, chiếm tỉ lệ 

82,1%). Các trường hợp đã tư vấn thuộc nhiều lĩnh 
vực trong đó lĩnh vực bảo trợ xã hội vẫn là lĩnh vực 
được quan tâm nhiều nhất, sau đó là các lĩnh vực 
như vay vốn – kinh doanh, đất đai – nhà ở và bảo 
hiểm y tế.

Tỷ lệ các lĩnh vực tư vấn

BHXH - BHYT

Lao động - Việc làm

Hôn nhân gia đình

Dân sự

Hình sự

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Giáo dục

Đất đai

Vay vốn - kinh doanh

Khác

Bảo trợ xã hội

%

1%

2%

2%

3%

6%

6%

7%

15%

15%

43%
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1364 lượt người khuyết tật/gia đình người 
khuyết tật đã được tư vấn dưới những hình 
thức khác nhau. Các trường hợp đã tư vấn 
thuộc nhiều lĩnh vực trong đó lĩnh vực bảo trợ 
xã hội vẫn là lĩnh vực được quan tâm nhiều 
nhất, sau đó là các lĩnh vực như vay vốn – kinh 
doanh, đất đai – nhà ở và bảo hiểm y tế. Bên 
cạnh đó, Phòng Luật đã nghiên cứu, tham gia 
góp ý và kiến nghị lồng ghép các chính sách 
về người khuyết tật đối với 08 dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực: 
khám bệnh, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; tài 
nguyên nước; giao thông đường bộ; hình sự; 
bảo trợ xã hội…

3,892 lượt người khuyết tật và gia đình; 
1510 lượt người đến từ cơ quan lập và thực 
thi chính sách; 115 lượt người đến từ doanh 
nghiệp; 606 lượt người đến từ cộng đồng; 
64 lượt người đến từ cơ quan truyền thông  
được nâng cao nhận thức về người khuyết tật.

Gần 580 phụ nữ khuyết tật, trong đó bao 
gồm cả các phụ nữ khuyết tật là người dân tộc 
thiểu số, đã được thăm khám sức khỏe miễn 
phí. Hoạt động được thực hiện tại 04 tỉnh, 
thành tại Việt Nam: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Trị và Quảng Nam. Thông qua hoạt 
động khám sức khỏe, nhiều chị em phụ nữ đã 
phát hiện các vấn đề về sức khỏe để đến các 
cơ sở y tế chuyên khoa điều trị kịp thời.

01 nhà trung chuyển được xây dựng và đưa 
vào sử dụng. Nhà trung chuyển Phú Vang 
được xây dựng tại Khoa Phục hồi chức năng, 
Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, là mô hình 
nhà trung chuyển đầu tiên tại miền Trung đạt 
tiêu chuẩn thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành.Công trình 
được thiết kế bao gồm: Khu vực bếp và ăn 
uống, phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng sinh 
hoạt chung; khu vực xung quanh; trang bị các 
vật dụng, đồ dùng sinh hoạt phù hợp chiều 
cao, an toàn tuyệt đối đối với người khuyết tật; 
giúp người khuyết tật dễ dàng tự di chuyển, 
sinh hoạt.

14 lớp tập huấn về hòa nhập khuyết tật đã 
được tổ chức cho gần 500 học viên các đối 
tác của ACDC gồm có các đơn vị ban ngành 
của Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội; Sở tư pháp các tổ chức Hội của người 
khuyết tật các tỉnh Điện Biên; Ninh Bình; Nghệ 
An, Quảng Trị; Quảng Nam; Thừa Thiên Huế; 
Đà Nẵng và Quảng Ngãi. 

03 mô hình sinh kế được triển khai tại huyện 
Trà Lĩnh (Cao Bằng) và huyện Na Rì (Bắc Kạn). 
20 hộ gia đình có người khuyết tật (11 nam, 9 
nữ) bao gồm các dạng khuyết tật khác nhau 
đã được lựa chọn tham gia vào mô hình; trong 
đó 15 hộ tham gia chăn nuôi gà, 2 hộ chăn 
nuôi trâu vỗ béo, 3 hộ chăn nuôi lợn.

Luật

BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH

82.76 %
14.65 %

2.59 %

Hoạt động dự án
Nhân sự
Tăng cường năng lực tổ chức và khác
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