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TIẾP CẬN VÌ SỰ HÒA NHẬP 
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Hiện nay nhiều người khuyết tật gặp hạn chế trong việc sử dụng các dịch vụ vì đa phần những công trình 
xây dựng ở tại các cơ sở cung cấp dịch  vụ không tiếp cận cho người khuyết tật. Chính vì nguyên nhân đó, 
dự án “Tiếp cận vì sự hòa nhập” được xây dựng nhằm cải thiện vấn đề tiếp cận tại các công trình xây dựng 
ở 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Định để người khuyết tật có thể đến và sử dụng được các dịch vụ theo nhu cầu. 
Dự án này mong muốn góp phần vào một xã hội không rào cản để người khuyết tật có thể tham gia vào các 
hoạt động xã hội, giáo dục, kinh tế một cách bình đẳng và công bằng. 
 

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ QUYỀN TIẾP CẬN 
Dự án đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng người không khuyết tật và cả người khuyết tật về 
những quyền cơ bản của người khuyết tật. Qua đó việc thấu hiểu quyển được tiếp cận sẽ tạo nền tảng cho 
một môi trương thân thiện với người khuyết tật hơn. Sự kiện “Một thế giới cho tất cả” sẽ gửi thông điệp về 
những khó khăn mà người khuyết tật đang phải đối mặt tới các cơ quan chính phủ, các trường đại học, và 
toàn thể cộng đồng, qua đó đẩy mạnh phong trào hòa nhập vì người khuyết tật.  
 

CẢI THIỆN TIẾP CẬN TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 
Dự án sẽ thành lập một nhóm công tác bao gồm người khuyết tật để tiến hành khảo sát, Đánh giá Tiếp cận 
một số công trình công cộng. Dự án sẽ đưa ra mô hình cải thiện tiếp cận để giải quyết vấn đề tiếp cận và 
bình đẳng với người khuyết tật. Các công trình xây dựng công cộng sẽ được chỉnh sửa để có thể tiếp cận 
các dịch vụ với sự đóng góp một phần của các doanh nghiệp thông qua chiến lược gây quĩ dựa vào cộng 
đồng 
 

NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIẾP CẬN CHO CÁC HỘI NHÓM 

CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
Dự án sẽ nâng cao năng lực cho các hội nhóm của người khuyết tật, đặc biệt tập trung vào năng lực vận 
động chính sách về tiếp cận, thông qua các hoạt động tập huấn và hội thảo chia sẻ thu thập ý kiến của 
người khuyết tật. Một Ban Giám sát sẽ được thành lập với sự tham gia của chính người khuyết tật để nâng 
cao vai trò của người khuyết tật trong công tác phát triển cộng đồng.  

 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI 
Khi kết thúc dự án, có ít nhất 300 người khuyết tật được tập huấn nâng cao năng lực vận động chính sách 
tiếp cận. Có khoảng 20,000 người khuyết tật được tiếp cận thông tin về quyền của người khuyết tật thông 
qua các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, trong năm đầu tiên của dự án, ít nhất 3 công trình công cộng 
sẽ được bổ xung hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật. 
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