
BÁO CÁO

THƯỜNG NIÊN



Nguyễn Thị Lan Anh - Viện trưởng
Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)

Thư ngỏ
Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tiền thân là Trung tâm Hành động vì sự phát triển 
cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 làm việc vì và của người 
khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng trên nhiều 
khía cạnh của cuộc sống. Gần mười năm qua, ACDC đã phấn đấu không ngừng nghỉ và ghi những dấu 
ấn sáng tạo của mình trong sự nghiệp vì quyền và xã hội không rào cản của người khuyết tật tại Việt 
Nam trên mọi miền đất nước. 

Năm 2020 chứng kiến những biến động lớn với rất nhiều khó khăn, thử thách không chỉ với Việt Nam 
mà còn trên toàn cầu. Đây cũng là năm đánh dấu bước ngoặt trưởng thành của ACDC khi thực hiện 
chiến lược mới giai đoạn 2020 - 2030 của Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng. Với sự nỗ lực, nhiệt 
huyết vì cộng đồng người khuyết tật, sự đoàn kết của các thành viên cùng sự đồng hành của quý đối 
tác, bạn bè và đồng nghiệp, chúng tôi vẫn kiên định sứ mệnh “Chia sẻ niềm tin, nâng cao vị thế” đã lựa 
chọn 5 năm trước và cũng là phương châm của ACDC cho giai đoạn 10 năm tiếp theo.

Chúng tôi hi vọng qua báo cáo thường niên này sẽ giúp cho quý vị có một cái nhìn toàn cảnh và hiểu 
hơn về các hoạt động ACDC đã thực hiện trong năm nay cũng như những giá trị chúng tôi đang hướng 
tới trong giai đoạn mới. 

Thay mặt ACDC, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Bộ ngành, các cơ quan ngang Bộ, UBND 
các tỉnh, các Sở, ban ngành, các tổ chức vì người khuyết tật, các tổ chức của người khuyết tật, các đơn 
vị tài trợ, các cơ quan báo chí truyền thông và bạn bè đồng nghiệp đã luôn đồng hành và hỗ trợ ACDC 
trong suốt chặng đường vừa qua. 

Chúng tôi hy vọng giai đoạn tới vẫn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng các bạn, nhận được sự hợp tác và 
hỗ trợ của các bạn vì sự hòa nhập, vì cuộc sống độc lập và sự đóng góp tự tin hơn của người khuyết tật 
Việt Nam trong chặng đường phát triển sắp tới. 

Trân trọng,



Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Tiền thân là Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng 
(ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam, 
hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng trên nhiều khía cạnh của cuộc sống.

ACDC cũng là một tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động của mọi 
đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật, cải thiện chất lượng sống, hướng tới địa vị bình đẳng, khả năng 
sống độc lập, hòa nhập cộng đồng, khả năng đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho xã hội của người khuyết tật 
theo phương châm “ không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Sứ mệnh
ACDC cam kết đóng góp cho sự hòa nhập, bình đẳng và công bằng của người khuyết tật và nhóm yếu thế thông 
qua các hoạt động đảm bảo quyền và thúc đẩy các mô hình hỗ trợ.

Giới thiệu về ACDC

Tầm nhìn 2030
ACDC là tổ chức uy tín trong việc cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người
khuyết tật và nhóm yếu thế. 
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Trong năm 2020, ACDC đã nỗ lực nâng cao nhận thức của hơn 5.300 lượt người đã được nâng cao nhận thức 
về khuyết tật, trong đó:
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CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

Thay đổi nhận thức của xã hội về vấn đề khuyết tật1

Gần 700 lượt người đến từ cơ quan lập và 
thực thi pháp luật

Hơn 1650 lượt người đến từ các doanh 
nghiệp, báo chí, cộng đồng,…

Gần 3000 lượt người bao gồm người 
khuyết tật và người thân

Thúc đẩy sự phát triển và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật2

Hơn 3120 lượt người khuyết tật nhận 
được hỗ trợ từ các mô hình dịch vụ mà 
ACDC đã triển khai, cụ thể gần 2000 lượt 
người đã được hỗ trợ từ dịch vụ tư vấn 
pháp luật miễn phí, 778 người từ mô 
hình cứu trợ Covid-19 và còn lại từ các mô 
hình khác. 

9  mô hình được triển khai nhằm đẩy 
mạnh sự tiếp cận của người khuyết tật 
trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong đó, 
lần đầu tiên tại Việt Nam, 4 mô hình Nhà 
trung chuyển được triển khai tại 3 tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 
với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ 
phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng 
cuộc sống và tăng cơ hội hòa nhập, việc 
làm cho người khuyết tật.

8  cộng đồng mục tiêu triển khai các mô 
hình. Chất lượng cuộc sống của người 
khuyết tật được cải thiện đáng kể.

Mô hình nhà trung chuyển là một mô hình thiết thực và hữu ích đã hỗ 
trợ cho người khuyết tật rất nhiều. Cần nhân rộng mô hình cho tất cả 
các trung tâm y tế tại Thừa Thiên Huế, hướng tới nhân rộng ra toàn xã 
hội để người khuyết tật được tiếp cận. Trong thời gian tới đây trung tâm 
Y tế huyện Phú Vang sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa nhằm hỗ trợ cho 
người khuyết tật tại Phú Vang nói riêng và cho những người khuyết tật 
khác khi có nhu cầu.

Chia sẻ của bác sĩ Chuyên khoa II Trương Như Sơn, Giám đốc 
Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chia sẻ của ông Đinh Mẫn,  Nguyên Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, 
Sở Lao động - Thương binh & xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Chú thay đổi nhận thức sau khi tham gia các hoạt động với dự 
án của ACDC - nơi chú được cộng tác và tiếp cận với những suy 
nghĩ, ứng xử và hành động đối với người khuyết tật hoàn toàn 
khác so với cách làm, cách nghĩ của chú trước đây lắm. Chú 
thấy tuyệt vời quá! Chú cảm thấy vui và hạnh phúc vì những 
việc mà chú đã làm và sẽ mãi mãi thực hiện khi còn có thể tham 
gia các hoạt động liên quan đến người khuyết tật. 



Địa bàn: tỉnh Nghệ An
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Hỗ trợ xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới của người khuyết tật, đưa tiếng nói
của họ ra thế giới

3

80 lượt người khuyết tật tham gia vào diễn đàn chính sách và sáng kiến người khuyết tật quốc 
gia. Các ý tưởng, sáng kiến tập trung chủ yếu vào tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng, 
thúc đẩy tiềm năng, thế mạnh của người khuyết tật cũng như tạo ra việc làm, thu nhập ổn định 
cho người khuyết tật và tổ chức hội của người khuyết tật.

92 lượt hội, nhóm người khuyết tật tham gia vào các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật được triển khai 
trong đó hội thảo/hội nghị 35  lượt, tập huấn 48  lượt và tham vấn/huấn luyện trực tiếp 9  lượt.

4  hội, nhóm trong đó 1  hội người khuyết tật có tư cách pháp nhân được hỗ trợ thành lập tại 
huyện Thái Hòa, 3 nhóm tự lực và nhóm cha mẹ trẻ khuyết tật được thành lập tại Cao Bằng và 
Bắc Kạn.

Ngày 25/12/2020, Đại hội Hội người khuyết tật thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An thành công tốt 
đẹp. Đây là thành quả cho một quá trình nỗ lực của Ban vận động, là kết quả của sự sát cánh, 
hỗ trợ trên mọi mặt từ phía ACDC và nhà tài trợ CBM. Tôi đánh giá, đây là niềm vui không chỉ 
riêng của người khuyết tật thị xã Thái Hòa, của tỉnh Nghệ An mà còn của cả phong trào người 
khuyết tật Việt Nam.

Chia sẻ của ông Phan Hữu Thảo, Chủ tịch Hội người khuyết tật 
thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Cải thiện Luật và chính sách đối với người khuyết tật và nhóm yếu thế4

5  báo cáo giám sát về việc thực hiện các 
chính sách liên quan đến người khuyết 
tật, trong đó có 1 báo cáo độc lập về thực 
thi giám sát Công ước quốc tế về quyền 
của người khuyết tật và 4  báo cáo cấp 
tỉnh.

7  vấn đề chính sách khuyến nghị được 
trình lên cơ quan hoạch định chính sách. 
Các dự thảo văn bản pháp luật liên quan 
đến các lĩnh vực khác nhau như: khám 
bệnh, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; giao 
thông đường bộ; bảo trợ xã hội, phòng 
ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới...

Luật

1  Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát 
đã được đưa vào quyết định số 
753/QĐ-TTg ban hành ngày 3/6/2020 và 
Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 
5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 
đó, theo Quyết định 753/QĐ-TTg, Bộ Giao 
thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành có liên quan xây dựng và ban hành 
các tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát 
và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật giao thông 
tiếp cận phổ quát.
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Thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của 
cơ quan quản lý khi duyệt và thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp đối với hệ 
thống giao thông nói chung. Thứ hai, khi mà Bộ giao thông tiếp cận ra, sẽ có các tiêu chí 
về phương tiện giao thông tiếp cận thì khi đó các địa phương cũng theo đó để định hình 
được. Thứ ba, tiêu chí về giao thông tiếp cận sẽ đưa những tiêu chí về cơ chế chính sách 
chúng ta cần hỗ trợ khi phát triển hạ tầng, phát triển phương tiện là gì.” 

Chia sẻ của Ông Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển 
Giao thông vận tải

Phát triển năng lực của ACDC5

30 nhân sự đang làm việc toàn thời gian trong đó có 34,37% nhân sự là người khuyết tật 
với đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong việc hỗ trợ người khuyết tật theo những cách thích hợp. 
Hơn 90% nhân sự ACDC đã được đào tạo về công tác xã hội và hòa nhập khuyết tật, trong đó 
05 nhân viên chủ chốt đã được đào tạo chuyên sâu để trở thành giảng viên về bình đẳng và 
hòa nhập khuyết tật. Ngoài ra, ACDC cũng có 08 nhân viên thực địa tại các địa bàn Thừa Thiên 
Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, trong đó có 05  nhân sự có trên 5 năm kinh nghiệm thực hiện dự 
án tại cộng đồng. 

79 chuyên gia 

33 tình nguyện viên
Đã đồng hành cùng ACDC trong năm 2020 để thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật 
như: nâng cao kiến thức kĩ năng về vận động chính sách, hòa nhập khuyết tật, sinh kế, phát 
triển hội nhóm, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới,...; tư vấn, thiết kế các mô hình tiếp cận 
vật lý...

Với một năm đầy biến động như năm 2020, đội ngũ nhân sự ACDC đã nỗ lực không ngừng nghỉ để 
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chiến lược. Hơn lúc nào hết, thời gian qua, nhân sự ACDC đã thể 
hiện được tinh thần chuyên nghiệp và chia sẻ, hợp tác với các đối tác Trung ương và địa phương 
trong nỗ lực nhằm đảm bảo quyền, cơ hội bình đẳng, công bằng, sự tham gia đầy đủ và hiệu quả 
của người khuyết tật cũng như nhóm yếu thế khác trong các hoạt động kinh tế, văn hoá, chính trị, 
xã hội… đặc biệt trong thời điểm khó khăn, thách thức của dịch bệnh và thiên tai. Trong thời gian 
tới, ACDC sẽ tiếp tục các nỗ lực để duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự đa dạng làm việc trong môi 
trường chuyên nghiệp. Những giá trị về hoà nhập cũng sẽ tiếp tục được chia sẻ, áp dụng và lan toả 
tới các đối tác và cộng tác viên. 

Chia sẻ của bà Đàm Việt Hà, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)
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CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

HOÀNG SA

TRƯỜNG SA

Hà Nội

Chương trình “Best Buddies Việt Nam” do Best 
Buddies International tài trợ
Dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em 
gái khuyết tật” do UNDEF tài trợ

Dự án “Xương rồng vẫn nở hoa” do HIWC tài trợ

Chương trình “Nâng cao kỹ năng tin học dành 
cho người khuyết tật” do Mitsubishi tài trợ

Đà Nẵng

Dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em 
gái khuyết tật” do UNDEF tài trợ

Cao Bằng, Bắc Kạn

Dự án “Quyền học tập của em” do Childfund tài 
trợ

Hòa Bình

Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự 
tham gia của người dân trong quản lý ngân sách 
nhà nước” do Oxfam tài trợ

Nghệ An

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 JIFF tài trợ

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam

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

Quảng Trị

Dự án “Cải thiện tình trạng sống độc lập của 
người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” do HI tài trợ

Toàn quốc

Dự án “Vận động Bảo hiểm y tế chi trả cho các 
dụng cụ trợ giúp người khuyết tật” do ICRC tài 
trợ
Dự án “Giám sát và đánh giá thực hiện Công ước 
quốc tế về quyền của người khuyết tật tại Việt 
Nam” do CBM tài trợ

Dự án “Hỗ trợ khẩn cấp cho người khuyết tật và 
tổ chức Hội người khuyết tật tại Việt Nam” do 
CBM tài trợ

Cao Bằng

Bắc Kạn

Hà
Nội

Hòa Bình

Nghệ An

Quảng Trị

Thừa Thiên
Huế

Quảng Nam

Đà Nẵng
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Hỗ trợ người khuyết tật ứng phó và vượt qua đại dịch Covid-191

Từ tháng 2/2020, dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp 
tại Việt Nam. Để không để ai bị bỏ lại phía sau đại dịch, 
hàng loạt hoạt động được ACDC tổ chức, bao gồm 
huy động nguồn lực từ khắp nơi, có tham gia vào Ban 

soạn thảo xây dựng “Sổ tay hướng dẫn các biện pháp 
phòng chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật 
tại cộng đồng” của Bộ Y tế; chuyển đổi video clip 
truyền thông phòng chống covid-19 của Bộ y tế sang 
video có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu; đồng tài trợ 
kinh phí duy trì phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trên 
chương trình “Việt Nam hôm nay” của VTV1 lúc 17h30 
phút hằng ngày từ tháng 03/2020 đến nay. 
Bên cạnh đó, thông qua các chiến dịch quyên góp, 
ACDC đã trao tặng 480 lít nước rửa tay cho 20 đơn vị 
Hội, nhóm người khuyết tật; hỗ trợ gói vệ sinh cá nhân 
hằng ngày cho 280 người khuyết tật tại 6 tỉnh/thành 
phố; hỗ trợ hơn 27 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho hơn 
1.550 người khuyết tật ở 11 tỉnh thành tại Việt Nam; hỗ 
trợ tài chính cho 50 người khuyết tật (vốn quay vòng), 
giúp họ ổn định và phát triển kinh tế gia đình. Những 
hành động tức thì và theo sát các quyết sách của nhà 
nước từ ACDC được cộng đồng đánh giá cao.

Tư vấn pháp luật và vận động chính sách2

Năm 2020, ACDC đã tư vấn được 1552 lượt người 
khuyết tật/gia đình người khuyết tật 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, giáo dục, bảo hiểm,.... 

Ngoài ra, ACDC đã nghiên cứu, tham gia góp ý và kiến 
nghị lồng ghép các chính sách về người khuyết tật đối 
với 07 dự thảo văn bản pháp luật trong các lĩnh vực 
khác nhau như: khám bệnh, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; 
giao thông đường bộ; bảo trợ xã hội, phòng ngừa và 
ứng phó bạo lực trên cơ sở giới...

ACDC cùng đối tác cũng đã vận động chính sách 
thành công để đưa Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận
phổ quát vào quyết định số 753/QĐ-TTg ban hành ngày 03/06/2020 và Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 
05/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có 
liên quan xây dựng và ban hành các tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật giao 
thông tiếp cận phổ quát.

NHỮNG
DẤU ẤN2020
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Nhân rộng mô hình nhà trung chuyển dành cho người khuyết tật3

Trong năm 2020, mô hình nhà trung chuyển dành 
cho người khuyết tật đã được nhân rộng và triển khai 
với 4 mô hình được xây dựng và vận hành tại 03 Trung 
tâm y tế huyện và 01 Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục 
hồi chức năng thuộc 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế. Hơn 70 người bệnh, người khuyết tật 
đã được tập luyện tại mô hình này, trong đó có 
khoảng 52 người bệnh nằm nội trú, 18 người bệnh tập 
luyện ngoại trú.

Nhà trung chuyển mô phỏng lại một căn nhà thông 
thường với đầy đủ các phòng chức năng và đồ dùng, 
phục vụ cho hoạt động chức năng sinh hoạt hàng 
ngày và được thiết kế theo các tiêu chuẩn của Bộ Xây 
dựng để phù hợp chiều cao, an toàn tuyệt đối với 
người khuyết tật, giúp người khuyết tật dễ dàng tự di 
chuyển, sinh hoạt.

ACDC kỳ vọng mô hình này sẽ nâng cao chất lượng 
dịch vụ phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc 
sống và tăng cơ hội hòa nhập, việc làm cho người 
khuyết tật. Từ đó, tạo ra những thay đổi tích cực trong 
của cộng đồng, xã hội về năng lực và khả năng của người khuyết tật trong một môi trường đảm bảo tiếp cận và 
hòa nhập.

Triển khai chương trình “Nâng cao kỹ năng tin học dành cho người khuyết tật”4

Năm 2020, dưới sự tài trợ của Công ty Mitsubishi 
Corporation Việt Nam, ACDC đã triển khai chương 
trình “Nâng cao kỹ năng tin học dành cho người 
khuyết tật” nhằm việc nâng cao năng lực và tạo cơ hội 
cho thanh niên khuyết tật trong đào tạo nghề và tìm 
kiếm việc làm phù hợp. 

Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 40 học 
viên với nhiều dạng tật khác nhau, trong đó có nhiều 
học viên lần đầu được tiếp cận với công nghệ thông 
tin một cách bài bản, điển hình là nhóm thanh niên 
khuyết tật trí tuệ. Đây cũng là lần đầu tiên ACDC thực 
hiện một mô hình hướng nghiệp, đào tạo nghề cho 

người khuyết tật với phương pháp lấy học viên làm trung tâm với kỳ vọng có thể tiếp cận đến nhiều dạng khác 
nhau và tạo cơ hội phát triển cho từng học viên, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
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Đồng hành tổ chức cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp5

23/32 dự án của phụ nữ khuyết tật tham gia 
cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 với chủ đề 
“Khởi nghiệp sáng tạo – Kết nối thành công” đã được 
tôn vinh và trao giải tại Diễn đàn “Truyền cảm hứng 
Phụ nữ khởi nghiệp trong nền kinh tế số” ngày 
13/10/2020 tại Hà Nội. ACDC là đơn vị đồng hành 
cùng Hội LHPN Việt Nam để hỗ trợ các dự án của phụ 
nữ khuyết tật trong cuộc thi này.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ và 
toàn xã hội về phong trào phụ nữ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo, khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp 
nữ; tạo môi trường cho phụ nữ vùng khó khăn, vùng 
sâu, phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật mạnh dạn tham 
gia khởi nghiệp sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế 
cho cá nhân, gia đình và đất nước.

Triển khai sáng kiến “Thúc đẩy hoạt động duy trì sự bền vững và ổn định của các tổ chức
của người khuyết tật”6

Quỹ tài trợ “Thúc đẩy hoạt động duy trì sự bền vững 

và ổn định của các tổ chức của người khuyết tật” được 
ra đời trong dự án “Giám sát và đánh giá việc thực hiện 
Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật tại 
Việt Nam” do Tổ chức CBM tài trợ thông qua ACDC. 
Vượt qua 18 hồ sơ sáng kiến gửi về, 04 sáng kiến về 
mô hình hỗ trợ sinh kế, sản xuất và kinh doanh của 
hội/nhóm người khuyết tật đã được nhận tài trợ. Đến 
cuối năm 2020, các sáng kiến đã đạt được những kết 

quả đáng ghi nhận và thể hiện tính khả thi cũng như 
cơ hội duy trì và phát triển mô hình sinh kế, tăng sự 
bền vững và ổn định của tổ chức người khuyết tật. 

Sau khi kết thúc đợt tài trợ, các sáng kiến đều cam kết 
sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng, giúp hội viên có 
thêm thu nhập cũng như giúp cho Hội có thêm những 
nguồn lực, tạo động lực phát triển trong tương lai.
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Thành lập Hội người khuyết tật thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An7

Sáng 24/12/2020, Hội người khuyết tật thị xã Thái 
Hòa, tỉnh Nghệ An đã tiến hành Đại hội khóa I nhiệm 
kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã nhất trí và bầu ra 10 thành 
viên thuộc Ban chấp hành, 3 thành viên là Ban thường 
vụ Hội người khuyết tật Thị xã Thái Hòa khóa khóa I. 
Đây là thành công lớn của Ban vận động thành lập thị 
xã Thái Hòa, Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An. Đồng 
thời, đây cũng là một dấu mốc đáng ghi nhận cho 
những nỗ lực và tác động tích cực mà ACDC đã tạo ra 
trong quá trình triển khai các dự án hỗ trợ người 
khuyết tật tại Nghệ An.

Sự ra đời của Hội người khuyết tật thị xã Thái Hòa là 
thành công lớn trong giai đoạn hiện nay. Đây là thành 

quả tuyệt vời của sự nỗ lực, tận tâm từ Ban vận động thành lập Hội người khuyết tật, sự ủng hộ nhất trí cao từ 
phía Thị ủy, UBND thị xã Thái Hòa cùng sự đóng góp không nhỏ của dự án “Giám sát đánh giá việc thực thi Công 
ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật” do ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của CBM. Như 
vậy, từ khi bắt đầu triển khai dự án, đã có 8 tổ chức của người khuyết tật được ra đời và hỗ trợ đắc lực cho sự 
phát triển của 23 tổ chức người khuyết tật trên khắp cả nước.

BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH

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

79 %
19 %

2 %
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