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Lời nói đầu
Được tham gia tích cực trong đời sống xã hội của gia đình và cộng đồng là rất quan trọng
cho sự phát triển cá nhân của mỗi con người Cơ hội tham gia các hoạt động xã hội có
tác động mạnh tới cá tính, lòng tự trọng, chất lượng cuộc sống của một con người, và
sau cùng là địa vị xã hội của người đó Bởi vì người khuyết tật phải đối mặt với nhiều rào
cản trong xã hội nên họ thường ít có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội
Trước đây, nhiều chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ) chỉ
tập trung tới các vấn đề về sức khỏe và các hoạt động phục hồi chức năng, và thường
bỏ qua các nhu cầu xã hội của người khuyết tật Thậm chí ngày nay, các chủ đề như các
mối quan hệ, hôn nhân và nuôi dạy con cái có thể được coi là quá nhạy cảm hay quá khó
khăn để giải quyết, trong khi đó, việc tiếp cận với các hoạt động về văn hóa, thể thao,
vui chơi giải trí, và cả tư pháp, được xem là không cần thiết Hợp phần này làm nổi bật
tầm quan trọng của những vấn đề này trong đời sống của người khuyết tật, từ đó nhấn
mạnh nhu cầu đối với các chương trình PHCNDVCĐ để giải quyết những vấn đề nêu trên

Mục tiêu
Người khuyết tật có vai trò và trách nhiệm xã hội đầy ý nghĩa trong gia đình và cộng
đồng của họ, và được đối xử bình đẳng trong xã hội

Vai trò của PHCNDVCĐ
Vai trò của PHCNDVCĐ là phối hợp với tất cả các bên liên quan để đảm bảo sự tham gia
đầy đủ của người khuyết tật trong đời sống xã hội của gia đ ình và cộng đồng của họ
Các chương trình PHCNDVCĐ có thể cung cấp sự hỗ trợ và trợ giúp cho người khuyết
tật để họ có thể tiếp cận các cơ hội xã hội, và có thể đối phó với sự kỳ thị và phân biệt
đối xử nhằm mang lại những thay đổi xã hội tích cực

Kết quả mong đợi

•
•
•
•
•

Người khuyết tật được đánh giá thực sự là một thành viên trong gia đình họ với nhiều
vai trò và trách nhiệm xã hội
Người khuyết tật và gia đình của họ được khuyến khích và hỗ trợ để đóng góp kỹ
năng và nguồn lực vào phát triển của cộng đồng
Các cộng đồng nhận thức được rằng người khuyết tật là những thành viên có giá trị
và có thể đóng góp tích cực cho cộng đồng
Những rào cản không cho người khuyết tật và gia đình họ tham gia các vai trò và hoạt
động xã hội cần được thách thức và giải quyết
Các cơ quan chính quyền địa phương đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật và gia
đình họ và cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ xã hội hiệu quả khi được yêu cầu

Lời nói đầu
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HỘP 1

Mexico

Đảm bảo sự tham gia của cả cộng đồng
Piña Palmera tiến hành một số hoạt động làm nổi bật các yếu tố của hợp phần xã hội
PHCNDVCĐ Piña Palmera cung cấp sự trợ giúp cá nhân cho người khuyết tật, đặc biệt là trẻ
em khuyết tật và người khuyết tật nặng hoặc có nhiều khuyết tật Các nhân viên hoặc tình
nguyện viên tiến hành các hoạt động trợ giúp bao gồm trợ giúp vệ sinh cá nhân, việc đi lại
trong các hoạt động cộng đồng và xã hội Các trợ giúp cá nhân cần thiết cũng được dành
cho các nhân viên là người khuyết tật để họ có thể thực hiện công việc của mình
Piña Palmera khuyến khích người khuyết tật tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và thể
thao Hội hoạt động phối hợp với người khuyết tật và các vận động viên thể thao ở địa
phương để cung cấp nguồn lực và tổ chức các hoạt động và sự kiện cộng đồng địa phương
mà cả người khuyết tật và không khuyết tật đều có thể tham gia Các thiết bị trợ giúp và
dụng cụ thể thao phù hợp được cung cấp khi cần thiết để người khuyết tật có thể tham gia
Một số người khuyết tật đã tham gia đội bóng rổ xe lăn quốc gia
Piña Palmera tổ chức các buổi hội thảo dành cho người khuyết tật với các chủ đề như giao
tiếp hiệu quả, giải quyết xung đột, làm việc nhóm, sự tôn trọng, bình đẳng giới tính và tình
dục Các hội thảo này hỗ trợ người khuyết tật mở rộng các mối quan hệ xã hội Khi cần thiết,
Piña Staples cũng đưa ra những lời khuyên liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người
khuyết tật theo một cách đơn giản và dễ hiểu để đảm bảo người khuyết tật có thể tự bảo vệ
mình chống lại bất kỳ hành vi bất công nào
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Các khái niệm chính
Vai trò xã hội
Vai trò xã hội là gì?
Vai trò xã hội là những vị trí mọi người nắm giữ trong xã hội, gắn với một số trách nhiệm
và hoạt động nhất định Các dạng vai trò xã hội khác nhau bao gồm những vai trò có
liên quan đến các mối quan hệ (như chồng, vợ, cha, mẹ, anh chị em, bạn bè), công việc
(như giáo viên, lao động cộng đồng, nông dân), công việc hàng ngày (như người quét
dọn, người nấu ăn), giải trí và thể thao (như cầu thủ bóng đá, người chơi bài), và cộng
đồng (như tình nguyện viên, nhà lãnh đạo cộng đồng) Các vai trò xã hội được con người
nắm giữ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như tuổi tác, giới tính, văn hóa và khuyết tật Vai
trò xã hội của con người thay đổi trong suốt cuộc đời của họ, và nhiều cộng đồng đánh
dấu những sự chuyển tiếp này bằng các nghi lễ và thông lệ quan trọng
Tại sao vai trò xã hội lại quan trọng
Vai trò xã hội quan trọng vì nó mang lại bản sắc và ý nghĩa cho cuộc sống Địa vị xã hội
của một người bị ảnh hưởng bởi các vai trò xã hội khác nhau mà họ nắm giữ trong cộng
đồng Ví dụ như một người với vai trò là chồng / vợ, cha mẹ và / hoặc người hưởng lương
có thể được đánh giá cao và do đó sẽ có ảnh hưởng tích cực đến địa vị xã hội, trong khi
đó, người chưa lập gia đình, không có con và / hoặc thất nghiệp có thể bị đánh giá thấp
hơn và có ảnh hưởng tiêu cực đến địa vị xã hội Khi người khuyết tật có cơ hội để nắm
giữ những vai trò xã hội tích cực trong cộng đồng, quan điểm về người khuyết tật có
thể thay đổi Ví dụ việc hoà nhập thành công trẻ khuyết tật ở trường học, hay một người
lớn khuyết tật ơr nơi làm việc, có thể mang ý nghĩ lớn lao trong việc thay đổi quan niệm
của xã hội về người khuyết tật
Hỗ trợ người khuyết tật để đảm nhiệm những vai trò xã hội có giá trị
Có nhiều cách thức khác nhau để giúp người khuyết tật đạt được những vai trò xã hội
có giá trị Việc trợ giúp người khuyết tật nâng cao kỹ năng và năng lực, quảng bá hình
ảnh tích cực của người khuyết tật trong cộng đồng và hành động để thay đổi những
thái độ tiêu cực đều rất hữu ích (tham khảo Hợp phần Trao quyền)

Rào cản đối với sự tham gia xã hội
Một loạt các rào cản có thể hạn chế sự tham gia xã hội của người khuyết tật Ví dụ:
người khuyết tật có thể tự ty và nghĩ rằng họ không xứng đáng và cũng không có khả
năng tham gia các hoạt động và các sự kiện;
gia đình họ có thể cảm thấy rằng có một thành viên bị khuyết tật là một sự xấu hổ, vì
vậy họ không khuyến khích hay cho phép sự tham gia xã hội của người này;
cộng đồng có thể có những tư tưởng và quan niệm phi lý về người khuyết tật, như
người khuyết tật làm ô uế thánh địa, người khuyết tật bị nguyền rủa và cần phải được
tẩy rửa, người khuyết tật có sức mạnh siêu nhiên hay sức mạnh ác quỷ;

•
•
•
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•

Những rào cản về thể chất đối với sự tham gia xã hội bao gồm việc các phương tiện
giao thông vận tải và các tòa nhà không thể tiếp cận được, ví dụ như các trung tâm
cộng đồng, địa điểm thể thao và rạp chiếu phim

HỘP 2

Rào cản vật chất đối với sự tham gia
“Đôi khi chúng tôi muốn xem một bộ phim trong rạp chiếu phim, nhưng lại không có nơi
dành cho xe lăn Chúng tôi không thể ngồi ở ghế cố định, nhưng cũng không có không gian
ở phía trước Khi chúng tôi yêu cầu thì không ai lắng nghe chúng tôi cả “(1)
‘

Bình đẳng giới
Phụ nữ khuyết tật ở các nước có thu nhập thấp thường có ít cơ hội nắm giữ những vai
trò xã hội nào đó ví dụ như nuôi dạy con cái Một số gia đình có thể quá bảo vệ và ngăn
chặn phụ nữ khuyết tật tham gia bất kỳ hoạt động xã hội bên ngoài nào Ngoài ra, trong
khi bình đẳng giới là một khía cạnh quan trọng của sự phát triển thì phụ nữ và trẻ em gái
khuyết tật thường bị gạt bỏ ra khỏi các chương trình phát triển chủ đạo Phụ nữ khuyết
tật hiếm khi được tham gia tích cực trong việc đưa ra quyết định, và bị thiếu tính đại
diện, ví dụ như trongcác nhóm hội phụ nữ, nơi mà mối quan tâm của họ có thể được
hiểu lầm là khác với những người khác Trẻ em gái khuyết tật cũng ít có khả năng được
tham gia các chương trình dành cho thanh thiếu niên hoặc các chương trình giải trí

Trẻ khuyết tật
Một môi trường an toàn và tràn đầy yêu thương là rất cần thiết cho tất cả trẻ em, bao
gồm cả trẻ khuyết tật, những người cần nhận được tình yêu thương, sự khuyến thích,
cơ hội học tập và phát triển Các chương trình PHCNDVCĐ đóng một vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy các quyền của trẻ khuyết tật và hỗ trợ các gia đình chống lại sự kỳ
thị và phân biệt đối xử ngăn chặn trẻ em khuyết tật tham gia
vào đời sống gia đình và cộng đồng

Các yếu tố trong Hợp phần
Hỗ trợ cá nhân
Có những người khuyết tật cần sự trợ giúp cá
nhân để họ có thể tham gia vào đời sống gia
đình và cộng đồng Ở các nước có thu nhập thấp
với các dịch vụ xã hội và phúc lợi hạn chế, các
gia đình thường là nơi hỗ trợ chủ yếu hoặc duy
nhất cho người khuyết tật Trong khi các tùy chọn
chính quy thường rất hạn chế, thành tố này cho thấy
các chương trình PHCNDVCĐ có thể sử dụng các nguồn lực cộng đồng để đảm bảo
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người khuyết tật và gia đình của họ có thể tiếp cận nhiều tùy chọn trợ giúp cá nhân khác
nhau, phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân của họ

Các mối quan hệ, hôn nhân và gia đình
Các mối quan hệ rất quan trọng đối với người khuyết tật, cũng như đối với tất cả mọi
người khác Yếu tố này hướng đến các cách thức mà các chương trình PHCNDVCĐ có
thể hỗ trợ người khuyết tật tham gia các vai trò và trách nhiệm xã hội liên quan đến các
mối quan hệ Bằng cách làm việc chặt chẽ với các bên liên quan trong cộng đồng, các
chương trình PHCNDVCĐ có thể giúp nâng cao nhận thức về khuyết tật, thách thức các
quan niệm tiêu cực trong gia đình và cộng đồng, phòng ngừa và giải quyết vấn đề bạo
lực đối với người khuyết tật

Văn hóa và nghệ thuật
Tham gia các hoạt động văn hóa và nghệ thuật rất quan trọng cho sự lớn mạnh và phát
triển cá nhân Các hoạt động này giúp xây dựng bản sắc cá nhân, và mang đến một cảm
giác thuộc về cũng như các cơ hội cho người khuyết tật đóng góp Yếu tố này xác định
và giải quyết các rào cản không cho những người khuyết tật tham gia đời sống văn hóa
và nghệ thuật trong gia đình và cộng đồng của họ Yếu tố này cũng tìm hiểu vai trò của
văn hóa và nghệ thuật trong việc thách thức với sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với
người khuyết tật, và trong việc thúc đẩy tính đa dạng, hoà nhập và sự tham gia

Vui chơi, giải trí và thể thao
Các hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao rất quan trọng đối với sức khỏe và niềm hạnh
phúc và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng Yếu tố này xem xét những lợi ích mà
các hoạt động mang lại đối với người khuyết tật và đưa ra các đề xuất thiết thực về cách
các chương trình PHCNDVCĐ phối hợp với các bên liên quan để nâng cao cơ hội cho sự
hoà nhập và tham gia của người khuyết tật Cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
phải phối hợp trực tiếp với các bên liên quan để lập kế hoạch và phát triển các chương
trình và các hoạt động thích hợp và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương

Tư pháp
Tất cả các thành viên cộng đồng có thể cần phải tiếp cận với tư pháp tại một thời điểm
nào đó Ở cấp địa phương, điều quan trọng là phải nhận biết được các luật hiện hành
có thể được sử dụng để đảm bảo người khuyết tật được tiếp cận các quyền và có quyền
được hưởng những quyền đó như được nêu trong Công ước về Quyền của Người khuyết
tật (2) Yếu tố này tập trung vào cách các chương trình PHCNDVCĐ hỗ trợ người khuyết
tật để đòi quyền lợi của họ bằng cách nâng cao nhận thức pháp luật của họ và tạo điều
kiện để họ tiếp cận các quy trình pháp lý để chống lại bất công

Lời nói đầu
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Trợ giúp cá nhân
Giới thiệu
Có những người khuyết tật yêu cầu sự trợ giúp cá nhân để tạo điều kiện hòa nhập và
tham gia đầy đủ vào gia đình và cộng đồng Trợ giúp cá nhân có thể là cần thiết vì các
yếu tố môi trường (ví dụ như khi môi trường không thể tiếp cận được), và vì người khuyết
tật có thể có những khiếm khuyết và những khó khăn về chức năng khiến họ không thể
tự thực hiện các hoạt động và công việc của chính mình
Trợ giúp cá nhân cho phép một người khuyết tật để có thể thức dậy và đi ngủ khi anh/
cô ta muốn, ăn những gì và khi anh/cô ta muốn, hoàn thành các công việc nhà, tham dự
các sự kiện xã hội, tiếp cận giáo dục, tạo thu nhập, và chăm sóc gia đình
Trợ giúp cá nhân có thể được cung cấp thông qua các biện pháp không chính thức như
các thành viên trong gia đình và bạn bè hoặc thông qua các biện pháp chính thức như
nhân viên tư nhân hay các dịch vụ xã hội Trong khi kinh phí cho các hệ thống hỗ trợ
chính thức thường bị hạn chế ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thì ngày càng
nhiều chính phủ các nước đang phát triển nhiều hơn nữa các chế độ an sinh xã hội, ví dụ
như ở Nam Phi, Brazil, Ấn Độ, và gần đây hơn là Bangladesh Khi các hệ thống này phát
triển, người ta hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn cho các chương trình PHCNDVCĐ
hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sự trợ giúp cá nhân (xem thêm Hợp phần Sinh kế: An
sinh xã hội)

HỘP 3

Công ước về Quyền của Người khuyết tật,
Điều 19: Sống độc lập và được hòa nhập trong cộng đồng (2)
Các quốc gia đã đưa ra Công ước thừa nhận quyền bình đẳng của tất cả những người khuyết
tật sống trong cộng đồng, với quyền lựa chọn bình đẳng như những người khác, và tiến
hành các biện pháp hiệu quả và phù hợp để tạo điều kiện cho người khuyết tật hưởng đầy
đủ quyền lợi và hòa nhập và tham gia hoàn toàn vào cộng đồng, bao gồm cả việc đảm bảo
rằng:
a) Người khuyết tật có cơ hội để lựa chọn nơi cư trú và người mà họ muốn sống cùng trên
cơ sở bình đẳng với những người khác và không bắt buộc phải sống ở một nơi nhất
định;
b) Người khuyết tật được tiếp cận với một loạt các dịch vụ trợ giúp tại nhà, tại khu dân cư
và trong cộng đồng, bao gồm cả sự trợ giúp cá nhân cần thiết để hỗ trợ cuộc sống và
hoà nhập cộng đồng, và ngăn chặn sự cách lý và bị tách biệt khỏi cộng đồng;
c) Các dịch vụ và cơ sở vật chất cộng đồng dành cho mọi người cũng có phải dành cho
người khuyết tật trên cơ sở bình đẳng và đáp ứng nhu cầu của họ

TrỢ giúP Cá nHân
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HỘP 4

Republic of Korea

Trợ giúp khi cần thiết
Jae-Hwan Kim là một cậu bé 13 tuổi đến từ Seoul, Hàn Quốc Cậu bé sống với bà, em gái và
hai người anh em họ Cậu được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ khi lên 4 tuổi Khi lên 9 tuổi, cậu
đã không thể đi lại độc lập và không thể đi học, và trở nên chán nản
Chương trình PHCNDVCĐ đã liên hệ với Jae-Hwan Kim khi cậu 13 tuổi Cậu được đưa đến
Bệnh viện phục hồi chức năng quốc gia nơi được tiếp cận việc điều trị và phục hồi chức
năng y tế Cậu cũng nhận được một chiếc xe lăn có động cơ với chỗ ngồi được thiết kế đặc
biệt từ Trung tâm Hỗ trợ và nghiên cứu Công nghệ Hỗ trợ (ATRAC) Khi tình trạng ổn định,
cậu muốn quay trở lại trường học Tuy nhiên, cậu không thể làm điều đó mà không có sự trợ
giúp cá nhân
Một nhân viên xã hội của bệnh viện đã giới thiệu Jae-Hwan Kim với một tình nguyện viên
từ một trường đại học để hỗ trợ cậu hoàn thành chương trình tiểu học Cậu cũng được giới
thiệu với một tổ chức phi chính phủ địa phương và qua đó tổ chức này đã sắp xếp các tình
nguyện viên đến đọc sách với cậu hàng tuần và trợ giúp cậu vẽ và phác thảo Dự án cũng
hỗ trợ sửa đổi thiết kế ngồi nhà của cậu để đảm bảo tiếp cận cho xe lăn và một tình nguyện
viên cũng đến thường xuyên để hỗ trợ bà của Jae-Hwan Kim trong công việc nhà như lau
chùi quét dọn Jae-Hwan Kim cũng đã trở thành thành viên của một nhóm tự lực do Quỹ
bệnh teo cơ Hàn Quốc (KMDF) điều hành
Tình trạng của Jae-Hwan đã được cải thiện nhờ sự hợp tác giữa chương trình PHCNDVCĐ,
Bệnh viện phục hồi chức năng quốc gia, KMDF, ATRAC và các tổ chức phi chính phủ địa
phương khác Các nhân viên xã hội và tình nguyện viên địa phương cũng đóng vai trò quan
trọng trong việc đảm bảo cậu bé có thể tiếp cận sự hỗ trợ cho các nhu cầu trợ giúp cá nhân
của mình
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Mục tiêu
Người khuyết tật có thể tiếp cận sự trợ giúp cá nhân đáp ứng nhu cầu của họ và cho
phép họ sống một cuộc sống tích cực và đầy đủ

Vai trò của PHCNDVCĐ
Vai trò của các chương trình PHCNDVCĐ là hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và chủ động
quản lý sự trợ giúp cá nhân cần thiết để họ có thể sống một cuộc sống tự quyết định
với nhân phẩm

Kết quả mong đợi

•
•
•
•
•
•
•

Các chương trình PHCNDVCĐ và các tổ chức người khuyết tật làm việc cùng nhau để
đảm bảo các tùy chọn trợ giúp cá nhân với chất lượng và tiêu chuẩn thích hợp có sẵn
trong cộng đồng địa phương
Người khuyết tật có kế hoạch hỗ trợ cá nhân tại chỗ
Người khuyết tật được đào tạo để có thể quản lý các nhu cầu trợ giúp cá nhân của họ
Việc đào tạo dành cho cả những người trợ giúp cá nhân không chính thức và chính
thức
Hỗ trợ dành cho các gia đình cung cấp sự trợ giúp cá nhân trên cơ sở không chính
thức
Các cơ chế có sẵn trong các gia đình và cộng đồng để đối phó với tình trạng khủng
hoảng và phòng tránh việc đưa người khuyết tật vào chăm sóc tại các trung tâm
Các cộng đồng địa phương hỗ trợ và cung cấp các phương thức trợ giúp cá nhân dựa
trên cộng đồng dành cho người khuyết tật

Các khái niệm chính
Chăm sóc tại trung tâm so với cuộc sống độc lập
Trong một số thập kỷ vừa qua, các nước có thu nhập cao đã chuyển từ “chăm sóc tại
trung tâm” sang “sống độc lập” Sống độc lập không có nghĩa là người khuyết tật phải tự
làm tất cả mọi thứ Điều này có nghĩa là họ sống cuộc sống của chính họ với những lựa
chọn và quyền lợi tương tự như những người không khuyết tật Người khuyết tật được
coi là người hiểu rõ nhất về nhu cầu của họ và do đó họ nên chịu trách nhiệm về cuộc
sống của họ, suy nghĩ và nói cho chính họ, cũng như mọi người khác Trợ giúp cá nhân là
một trong những chìa khóa để chuyển đổi từ chăm sóc tại trung tâm theo hướng sống
độc lập cho người khuyết tật

TrỢ giúP Cá nHân
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Trợ giúp cá nhân
HỘP 5

Trợ giúp cá nhân để sống độc lập
Phong trào Sống độc lập (ILM) là một phong trào quốc tế với chủ trương rằng người khuyết
tật cần phải được hưởng cùng một mức độ phụ thuộc lẫn nhau trong gia đình giống với anh
chị em không bị khuyết tật, bạn bè và hàng xóm của họ trong một nền văn hóa nhất định
Điều này đặc biệt được áp dụng cho những người có nhu cầu hỗ trợ cao do cuộc sống của
họ phụ thuộc vào sự trợ giúp thiết thực của những người khác trong các hoạt động sinh
hoạt hàng ngày như mặc quần áo, đi vệ sinh, ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày
Thuật ngữ “trợ giúp cá nhân” được sử dụng bởi ILM dành cho các hoạt động nêu trên chỉ khi
người dùng cá nhân có quyền quyết định những công việc nào đang được giao phó, và cho
ai, và khi nào và được thực hiện như thế nào Quyền hạn này chỉ khả thi nếu người sử dụng
có khả năng tài chính để mua các dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng lựa chọn
của họ và/hoặc sử dụng con người đáp ứng lựa chọn của họ (bao gồm cả các thành viên
gia đình) như nhưng người trợ giúp Vì những người khuyết tật và gia đình của họ thường
không có các nguồn lực kinh tế cần thiết nên cần có sự hỗ trợ thanh toán của chính phủ
Một số đối tượng như trẻ em khuyết tật hoặc người thiểu năng trí tuệ có thể cần tới sự hỗ trợ
để thực hiện quyền này

Các nhiệm vụ trợ giúp cá nhân
Trợ giúp cá nhân không chỉ là hỗ trợ con người với các công việc cá nhân riêng tư, mà
còn là việc hỗ trợ họ trong các công việc ở các môi trường khác nhau - tại nhà (hỗ trợ các
công việc chăm sóc và nuôi dạy con cái), ở trường học, nơi làm việc, môi trường cộng
đồng (ví dụ như đi du lịch, mua sắm, ngân hàng) và các dịch vụ cấp cứu / nghỉ dưỡng
Bất kể sự trợ giúp cá nhân được cung cấp thông qua các biện pháp không chính thức
hay chính thức, điều quan trọng là chất lượng và số lượng các hỗ trợ phù hợp với người
khuyết tật để họ có thể tham gia đầy đủ một cách đàng hoàng trong đời sống gia đình
và cộng đồng
Hiểu “cá nhân” trong trợ giúp cá nhân
Từ “cá nhân” trong trợ giúp cá nhân được sử dụng để phản ánh rằng mỗi người là khác
nhau và có những nhu cầu riêng khác nhau Trợ giúp cá nhân là việc tìm kiếm các giải
pháp phù hợp với từng cá nhân Mức độ hỗ trợ khác nhau (ví dụ như không hỗ trợ, hỗ
trợ một phần hoặc hỗ trợ đầy đủ) có thể được đòi hỏi cho các công việc khác nhau và
vào thời điểm khác nhau, vì nhu cầu sẽ thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng cá
nhân ví dụ như thay đổi vai trò xã hội hoặc thay đổi tình trạng sức khỏe Điều quan trọng
là đạt được sự cân bằng cho từng cá nhân

10

Hướng dẫn PHCndVCđ > 5: HỢP PHần XÃ HỘi

Tầm quan trọng của kiểm soát
Trợ giúp cá nhân thường được xem như một việc được thực hiện dành cho người khuyết
tật, và như thế, người đó sẽ trở thành một người tiếp nhận thụ động Suy nghĩ này không
còn được chấp nhận, mọi người giờ đã hiểu là người khuyết tật phải có quyền tự do
kiểm soát cuộc sống của họ và do đó họ cần phải là trung tâm để ra quyết định về nhu
cầu trợ giúp cá nhân của họ (xem phần 5)

Các phương án hỗ trợ
Hỗ trợ không chính thức
Trên toàn thế giới, hầu hết sự hỗ trợ dành cho người khuyết tật là hỗ trợ không chính
thức (3) Các thành viên gia đình, bạn bè, hàng xóm và/hoặc tình nguyện viên có thể
cung cấp sự hỗ trợ không chính thức này
Hỗ trợ chính thức
Trợ giúp cá nhân cũng có thể được cung cấp một cách chính thức Nhiều loại hình dịch
vụ hỗ trợ chính thức được cung cấp ở các nước có thu nhập cao, và ngày càng gia tăng
ở các nước có thu nhập thấp (3) Những dịch vụ này có thể được cung cấp bởi các tổ
chức chính phủ và phi chính phủ và khu vực tư nhân Khi ngân sách càng trở nên phân
cấp, kinh phí cho các dịch vụ hỗ trợ có thể trở nên sẵn có thông qua các cơ quan chính
quyền địa phương như các bộ phúc lợi xã hội Các khoản phụ cấp như trợ cấp hưu trí
khuyết tật, các giải thưởng giám hộ hoặc trợ cấp người chăm sóc có thể sẵn sàng để tài
trợ cho trợ giúp cá nhân

Thách thức
Tùy chọn giới hạn ở các nước có thu nhập thấp
Những thách thức khác nhau có liên quan đến việc cung cấp các trợ giúp cá nhân ở các
nước có thu nhập cao và các nước có thu nhập thấp Khi cố gắng đảm bảo rằng người
khuyết tật có thể tiếp cận các tùy chọn trợ giúp cá nhân ở các nước có thu nhập thấp,
các chương trình PHCNDVCĐ có thể phải đối mặt với những thách thức như:
nhận thức và nhu cầu về trợ giúp cá nhân của người khuyết tật, gia đình và các tổ chức
của người khuyết tật còn hạn chế;
thiếu các chương trình đào tạo và hỗ trợ cho các trợ lý cá nhân;
không có các chính sách và các chương trình bảo trợ xã hội hỗ trợ sự trợ giúp cá
nhân, ví dụ như phụ cấp tàn tật, viện trợ hoặc trợ cấp hưu trí (chỉ ở một vài nước có
thu nhập thấp);
có ít khái niệm và tiêu chuẩn về trợ giúp cá nhân và thủ tục để giám sát được chấp
nhận trên toàn quốc

•
•
•
•
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Tình trạng khủng hoảng
Khi các hệ thống hỗ trợ bị phá vỡ, người khuyết tật có thể phải đối mặt với tình trạng
khủng hoảng Trong một vài trường hợp, điều này có thể có nghĩa là họ được gửi đến
một tổ chức, thường là không theo mong muốn của họ Ở các nước có thu nhập thấp, trợ
giúp cá nhân phần lớn dựa vào gia đình, có nhiều lý do tại sao việc hỗ trợ có thể bị phá
vỡ Ví dụ, nếu một thành viên trong gia đình qua đời, có thể có xung đột trong gia đình
hoặc các vấn đề tài chính Trong một số trường hợp, các gia đình có thể chỉ đơn giản là
quá mệt mỏi vì gánh nặng và căng thẳng liên quan tới việc trợ giúp cá nhân mà nhận
được quá ít hỗ trợ và tập huấn Với vai trò hỗ trợ không chính thức cho người khuyết tật,
và ở vị trí cốt lõi của gia đình trong nhiều nền văn hóa, các dịch vụ cung cấp cho các các
gia đình có người khuyết tật có tầm quan trọng đáng kể (3)
Tính dễ bị tổn thương và nguy cơ bị lạm dụng
Những người cần các dịch vụ hỗ trợ tại bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của họ
thường dễ bị tổn thương hơn so với những người khác (3) Điều đó đặc biệt khó khăn
đối với những người đang bị lạm dụng để báo cáo hoặc thay đổi tình trạng của họ khi
kẻ bạo hành cũng chính là trợ lý cá nhân của họ (xem thêm Các mối quan hệ, hôn nhân
và gia đình)

Các hoạt động đề xuất
Hợp tác với các tổ chức của người khuyết tật
Trong nhiều trường hợp, người khuyết tật khó có thể vận động chính bản thân họ đảm
bảo các nhu cầu về trợ giúp cá nhân của họ được đáp ứng Tuy nhiên, khi người khuyết
tật làm việc chung, họ thường dễ dàng đem lại các thay đổi hơn Điều quan trọng là các
chương trình PHCNDVCĐ nhận thức được vai trò của các tổ chức người khuyết tật trong
việc thiết lập các tùy chọn trợ giúp cá nhân và làm việc với họ để:
thúc đẩy và phát triển các tiêu chuẩn thống nhất về trợ giúp cá nhân;
đảm bảo rằng thông tin địa phương về các tùy chọn trợ giúp cá nhân dành cho người
khuyết tật luôn sẵn có;
tạo ra các tùy chọn về trợ cá nhân khi các dịch vụ không tồn tại trong cộng đồng;
hỗ trợ sự phát triển và giám sát các dịch vụ trợ giúp cá nhân phù hợp với người khuyết
tật;
đảm bảo người khuyết tật, đặc biệt đối với những người khuyết tật nặng và/hoặc
nhiều khuyết tật, được liên kết với các hội và các nhóm tự lực dành cho người khuyết
tật

•
•
•
•
•
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HỘP 6

Serbia

Thay đổi cuộc sống với sự trợ giúp cá nhân đặc biệt
Ở Serbia, sau khi một dịch vụ trợ giúp cá nhân do người tiêu dùng kiểm soát đầu tiên được
thành lập, cuộc sống của nhiều cá nhân đã thay đổi ở mức độ cá nhân và người khuyết tật
cũng đã được kêu gọi để cùng hành động Kết quả của dịch vụ này là, ví dụ, một người sử
dụng đã trở thành một nhà lãnh đạo khuyết tật năng động Trong khi đó, cuộc sống của ông
trước đây bị giới hạn bởi việc chỉ đọc sách ở nhà và không thường xuyên ra bên ngoài, giờ
đây, với sự hỗ trợ của trợ lý cá nhân, ông ra ngoài ba lần một tuần để điều hành một hiệp
hội của người tàn tật trong việc lập kế hoạch và các hoạt động Hội dành cho người khuyết
tật này đã chủ trương và kêu gọi thành công trong cộng đồng để thiết lập một văn phòng
chi nhánh địa phương chuyên trách về sống độc lập dành cho người khuyết tật Trụ sở văn
phòng được cấp bởi chính quyền địa phương

Trợ giúp người khuyết tật xây dựng kế hoạch hỗ trợ cá nhân
Điều quan trọng là đảm bảo rằng việc trợ giúp cá nhân phải phù hợp với bối cảnh xã hội
và văn hóa và nhạy cảm với nhu cầu về giới tính và tuổi tác Các chương trình PHCNDVCĐ
có thể hỗ trợ người khuyết tật để:
xác định những công việc cần sự trợ giúp, thận trọng không đưa ra các giả định về
những gì có thể cần trợ giúp;
xem xét các tùy chọn trợ giúp cá nhân khác nhau có sẵn tại địa phương – đây có thể
là một ý tưởng hay để thử nghiệm các tùy chọn sẵn có khác nhau để xem tùy chọn
nào là tốt nhất;
trao đổi với các trợ lý cá nhân của họ về những công việc nào đòi hỏi sự hỗ trợ, khi nào
cần phải hoàn thành, và cần được thực hiện như thế nào;
đưa ra các văn bản thoả thuận bất kể sự trợ giúp cá nhân
được cung cấp bởi nhân viên được trả lương hay
tình nguyện viên;
Xem xét các nhu cầu trợ giúp cá nhân theo định
kỳ và sửa đổi kế hoạch theo những thay đổi của
tình trạng sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày hoặc
môi trường

•
•
•
•
•
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HỘP 7

Philippines

Lên kế hoạch cho trợ giúp cá nhân
Tại Philippines, một tổ chức người khuyết tật quốc gia, phối hợp với Sở Giáo dục và một
hiệp hội của phụ huynh, đã phát triển một chương trình đa ngành Vai trò chính của chương
trình này là đào tạo cho các phụ huynh và giáo viên trong việc trợ giúp cá nhân cho trẻ em
bị khuyết tật nặng để các em có thể học tại các trường tiểu học chính quy tại địa phương
Chương trình được thực hiện với hơn 13 000 trẻ em ở vùng nông thôn và tổ chức các buổi
hội thảo liên kết đào tạo dành cho trẻ em trước tuổi đến trường, phụ huynh và giáo viên để
đảm bảo có được những kế hoạch hỗ trợ thống nhất dành cho mỗi đứa trẻ Chương trình đã
trang bị thành công cho những trẻ em có nhu cầu hỗ trợ cao để có thể học tại các trường
tiểu học chính quy cùng với các bạn đồng trang lứa và các em đã hòa nhập thành công

Các cơ hội Hỗ trợ đào tạo
Người khuyết tật có thể cần được đào tạo để hỗ trợ họ có được sự tự tin và các kỹ năng
để xác định và quản lý những nhu cầu trợ giúp cá nhân của họ Người trợ giúp cá nhân
có thể cần được đào tạo để hỗ trợ người khuyết tật trong việc phát triển các kỹ năng
đáp ứng vai trò và trách nhiệm của họ
Đối với người khuyết tật
Để đảm bảo người khuyết tật nhận được sự trợ giúp cá nhân có chất lượng tốt, họ cần
phải trình bày những nhu cầu và nguyện vọng của họ Các chương trình PHCNDVCĐ có
thể hỗ trợ người khuyết tật để:
tiếp cận sự đào tạo phù hợp để phát triển kỹ năng giao tiếp và quyết đoán (xem Hợp
phần Tăng cường quyền năng: Vận động chính sách và truyền thông);
tiếp cận thông tin về trợ giúp cá nhân;
học cách tốt nhất để xác định, sắp xếp và quản lý các yêu cầu về trợ giúp cá nhân;
học cách thương lượng một cách hiệu quả về nhu cầu hỗ trợ cá nhân trong gia đình,
cộng đồng, trường học và nơi làm việc

•
•
•
•

Cơ hội đào tạo có thể tìm thấy thông qua một số nguồn bao gồm cả các hội người khuyết
tật, các dịch vụ của chính quyền địa phương, các cơ sở đào tạo, các tổ chức phi chính phủ,
các chương trình PHCNDVCĐ và/hoặc những người trợ giúp cá nhân có kinh nghiệm
khác Các tổ chức của người khuyết tật và các nhóm tự lực thường là những nguồn hỗ
trợ, thông tin và đào tạo tốt nhất dành cho người khuyết tật liên quan đến việc quản lý
trợ giúp cá nhân Khi các tổ chức người khuyết tật hoặc các nhóm tự lực không tồn tại
trong cộng đồng, một hành động rất hữu ích đó là các chương trình PHCNDVCĐ liên
kết những người khuyết tật và các thành viên trong gia đình của họ với những người
khác có cùng hoàn cảnh
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Đối với người trợ giúp cá nhân
Điều quan trọng đó là người trợ giúp cái nhân cần tự tin và có thành thạo về vai trò và
trách nhiệm của mình Trong nhiều trường hợp, người trợ giúp cá nhân, đặc biệt là những
người hỗ trợ không chính thức, sẽ không được đào tạo về những công việc mà họ phải
thực hiện Đào tạo rất quan trọng đối với người trợ giúp cá nhân để giúp họ:
hiểu được tầm quan trọng của vai trò của họ;
phát triển nhận thức về quyền hạn của họ;
lắng nghe và đáp ứng hiệu quả nhu cầu của
người mà họ đang hỗ trợ;
phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện
các nhiệm vụ theo yêu cầu;
quản lý thời gian và công việc của mình, đặc
biệt là khi họ có những vai trò và trách nhiệm
khác

•
•
•
•
•

Người khuyết tật có thể cần hỗ trợ để đào tạo
trợ lý của họ, các chương trình PHCNDVCĐ,
các tổ chức người khuyết tật và các nhóm tự
lực có thể là một nguồn lực tốt trong những tình huống này Các chương trình đào tạo
khác cũng có thể tồn tại trong cộng đồng và cần được điều tra

Đảm bảo các gia đình được hỗ trợ trong vai trò của họ như
những người trợ giúp cá nhân
Các thành viên gia đình thường xuyên là những người hỗ trợ cá nhân ngoài vai trò và
trách nhiệm khác của họ Điều này thường làm họ kiệt sức với sự hạn chế thời gian cho
nhu cầu riêng của họ Hơn nữa, các thành viên trong gia đình cũng không có biện pháp
hỗ trợ nào cho chính mình Các chương trình PHCNDVCĐ có thể hỗ trợ cho các thành
viên trong gia đình bằng cách:
xác định các tùy chọn cho việc hỗ trợ đề phòng hoặc thay thế khi khẩn cấp;
liên kết họ với các gia đình khác có hoàn cảnh tương tự, ví dụ như thông qua các nhóm
tự lực, các tổ chức người khuyết tật, các tổ chức phụ huynh hoặc gia đình;
lắng nghe và nói chuyện với họ về mối quan tâm của họ, và hợp tác với họ để tìm ra
giải pháp để quản lý tốt hơn vai trò người trợ giúp cá nhân của họ;
0cung cấp cho các gia đình các cơ hội đào tạo để họ có thể học hỏi chiến lược đối phó;
đảm bảo rằng các thành viên trẻ trong gia đình thực hiện vai trò người trợ giúp cá
nhân trong khi vẫn có thể đi học và có thời gian để giải trí

•
•
•
•
•

Chuẩn bị và quản lý các tình huống khủng hoảng
Khi các hệ thống hỗ trợ bị phá vỡ, các nhu cầu của người khuyết tật phải tiếp tục được
đáp ứng Điều quan trọng là các chương trình PHCNDVCĐ cần lên kế hoạch kỹ lưỡng với
các bên liên quan để đảm bảo sự chuẩn bị để ứng phó với một cuộc khủng hoảng Các
cộng đồng là nguồn hỗ trợ phong phú và có thể cung cấp nguồn lực và các tùy chọn
linh hoạt đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng Các giải pháp cộng đồng thường sẽ
thích hợp và hiệu quả nhất trong cả giai đoạn trước mắt và lâu dài Sẽ hữu ích nếu các
nhà quản lý PHCNDVCĐ có thể phối hợp với các hội người khuyết tật và chính quyền
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địa phương để thống nhất trước các chiến lược quản lý một cuộc khủng hoảng Một số
tùy chọn khả thi để tìm hiểu trước khi khủng hoảng xảy ra là:
Có thể gọi một đội ứng phó không? Nhóm này có thể bao gồm một nhân viên xã hội
từ chính quyền địa phương, đại diện được đào tạo từ một tổ chức người dân tàn tật,
một nhân viên thực thi pháp luật địa phương, và một nhân viên PHCNDVCĐ
Có cơ sở tạm thời trong cộng đồng có thể được sử dụng không? Tùy chọn có thể là
tại các cơ sở cung cấp việc chăm sóc thay thế hoặc phục hồi chức năng
Có một nơi trú tạm an toàn trong cộng đồng để hỗ trợ cho phụ nữ hoặc trẻ em gái
đã bị lạm dụng tình dục hoặc bạo lực gia đình không? Các cơ sở này cần được sửa
đổi nếu cần thiết để đảm bảo sự tiếp cận dành cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật
Các nhân viên xã hội hỗ trợ các gia đình trong tình huống khủng hoảng có được đào
tạo về khuyết tật không? Nếu không, các tổ chức người khuyết tật và các chương trình
PHCNDVCĐ có thể hỗ trợ đào tạo không?
Các thành viên gia đình có thể hỗ trợ tạm thời cho đến khi tìm ra được giải pháp lâu
dài hay không?
Các hội người khuyết tật và các chương trình PHCNDVCĐ có thể xác định các gia đình
sẵn sàng hỗ trợ và chăm sóc cho các gia đình khác phải trải qua cuộc khủng hoảng
hay không?
Các nhóm tự lực có được giành cho cả người khuyết tật và các thành viên gia đình
không?

•
•
•
•
•
•
•

Trong tình trạng khủng hoảng, các gia đình và những người khuyết tật có thể cần sự giúp
đỡ và hỗ trợ của người hỗ trợ từ bên ngoài Các chương trình PHCNDVCĐ có thể thực
hiện vai trò này trực tiếp hoặc gián tiếp bằng tạo nên các mối liên kết ví dụ như các hội
người khuyết tật, các nhóm tự lực hoặc các chương trình phúc lợi xã hội Khi không thể
đạt được một giải pháp được tán thành, và đặc biệt là khi một cá nhân có nguy cơ rủi ro
cá nhân, việc xoa dịu cuộc khủng hoảng và tìm các giải pháp thay thế là rất quan trọng

Khuyến khích việc độc lập dần đối với sự chăm sóc tại trung tâm
Từ trước đến nay, những người khuyết tật cần mức độ hỗ trợ cá nhân cao sẽ được chuyển
đến các trung tâm Trong khi điều này đang dần thay đổi, các trung tâm vẫn còn tồn tại
ở nhiều quốc gia và với một số người khuyết tật, đó có thể là lựa chọn duy nhất của họ
Điều quan trọng là các chương trình PHCNDVCĐ và các hội người khuyết tật phối hợp
cùng nhau để tìm ra các tùy chọn tương lai tốt nhất cho người khuyết tật với các trung
tâm này và các cơ quan chính phủ có liên quan
Các quốc gia chuyển đổi từ chăm sóc tại trung tâm đã chuyển đổi thành công các trung
tâm của họ thành các cơ sở khác như:
Trung tâm đào tạo nghề và nguồn lực;
Trung tâm phục hồi chức năng;
Nhà ở độc lập nơi người khuyết tật có thể sống độc lập với một số hỗ trợ có sẵn khi
cần thiết;
Nơi ở cho người khuyết tật nghỉ ngơi trong khi các thành viên gia đình tạm ngưng vai
trò người trợ giúp cá nhân của họ;
Nơi ở trong tình trạng khẩn cấp cho tất cả các thành viên trong cộng đồng, không chỉ
dành cho người khuyết tật, mà cả những người dễ bị tổn thương do bạo lực

•
•
•
•
•
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Các mối quan hệ,
hôn nhân và gia đình
Giới thiệu
Các mối quan hệ, hôn nhân và gia đình là cốt lõi của mọi cộng đồng Các gia đình được
nhìn nhận như một nguồn hỗ trợ và an sinh quan trọng Gia đình có thể mang lại môi
trường an toàn và ổn định, nuôi dưỡng sự trưởng thành và phát triển của mỗi thành viên
qua các giai đoạn khác nhau của đời sống, từ khi sinh ra đến khi về già
Gia đình rất đa dạng và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm văn hóa, truyền thống
và tôn giáo Gia đình có thể được phân loại như hạt nhân, mở rộng, cha mẹ đơn thân,
con đầu lòng, nuôi nấng hoặc con nuôi Điều quan trọng là nhận ra sự đa dạng này và
cũng nhận thức rằng người khuyết tật có quyền xây dựng gia đình riêng của họ Điều
23, từ Công ước về Quyền của Người khuyết tật, nhấn mạnh rằng “Các quốc gia phải có
biện pháp hiệu quả và phù hợp để loại bỏ sự phân biệt đối xử với người khuyết tật trong
tất cả các vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình, cha mẹ và các mối quan hệ, trên cơ
sở bình đẳng với những người khác “(2)
Yếu tố này làm nổi bật tầm quan trọng của việc hỗ trợ người khuyết tật để thiết lập các
mối quan hệ, kết hôn và trở thành cha mẹ nếu họ muốn Nó cũng nêu bật những vấn
đề bạo lực mà người khuyết tật có thể gặp trong các mối quan hệ của họ, hôn nhân và
gia đình, và tầm quan trọng của việc nhận ra và giải quyết vấn đề này

CáC mối quan Hệ, Hôn nHân Và gia đìnH
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HỘP 8

Malawi

Cuộc hành trình đầy dũng cảm để được làm mẹ
“Năm nay tôi hơn bốn mươi và tôi tự hào rằng tôi đã chiến đấu từng chút một để trở thành
tôi bây giờ Khi trưởng thành, tôi vẫn mơ ước rằng tôi sẽ có một đứa con của riêng tôi bởi vì
tất cả các chị em của tôi đã lập gia đình và đã có những đứa con của riêng họ Họ đã từng
đưa con cái của họ đến giúp tôi làm công việc hàng ngày nhưng không thể để chúng ngủ
lại nhà tôi Tôi đang làm việc và ở trong ngôi nhà của chính mình như một người độc lập,
nhưng vẫn bị đối xử như một đứa trẻ sơ sinh Vào ban đêm tôi thường cảm thấy cô đơn,
không có ai để nói chuyện, không có ai mang cho tôi nước, không ai chia sẻ đồ ăn cùng
Điều đó thật khủng khiếp!
Ở tuổi 25 tôi có thai Tin tức này đã gây nên một cú sốc đối với các chị em, cô dì chú bác tôi,
bởi vì đó là điều cuối cùng mà họ từng mong đợi ở tôi Tôi được khuyên rằng sinh một đứa
con là một điều khủng khiếp nữa mà tôi sẽ không thể đối mặt được bởi khuyết tật của tôi
Điều đáng buồn với tôi là tôi nên bỏ cái thai bởi vì tất cả chị em của tôi đã trải qua việc
sinh đẻ và họ nghĩ rằng tôi không thể trải qua được quá trình này Họ dọa tôi rằng “nếu một
người mẹ khoẻ mạnh cũng có thể chết trong quá trình sinh đẻ, em có dám thử không?” Họ
thậm chí còn nhắn người đàn ông chịu trách nhiệm cho cái thai của tôi và đe dọa sẽ giao
anh ta cho cảnh sát Tôi nói với họ rằng quý ông đó đã thừa nhận rằng anh ta đã không làm
đúng theo các thủ tục nhưng lại chấp nhận tôi như một người vợ Đây chỉ là một trò đùa với
cả gia đình, một điều cấm kỵ!
Các chị em cùng với dì của tôi đã sắp xếp để đưa tôi đến bệnh viện phá thai, nhưng những gì
họ không biết là tôi đã quyết tâm giữ cái thai và rằng tôi đã mong muốn nhìn thấy một đứa
con của riêng tôi Tự tôi đã đến gặp một bác sĩ để được tư vấn và nhận lời khuyên về mang
thai Các bác sĩ đã đảm bảo rằng tôi có thể sinh một em bé khỏe mạnh và nếu có vấn đề gì
xảy ra trong quá trình sinh, tôi sẽ được hỗ trợ để sinh con thông qua mổ lấy thai
Cũng đến lúc tôi cho ra đời một bé gái xinh đẹp Điều này đã trở thành thời điểm của niềm
vui và sự hòa giải cho cả gia đình Tất cả họ đều hạnh phúc và trở nên rất ủng hộ Vài năm
sau đó tôi đã kết hôn với quý ông đó và đã có thêm một em bé trai Tôi là một người mẹ
hạnh phúc của hai đứa trẻ này Cô con gái bây giờ đã 18 tuổi và cậu con trai đã 14 tuổi Các
con tôi đang rất thoải mái và chấp nhận
rằng tôi là mẹ của chúng Chúng thực
sự yêu tôi và tôi làm tất cả mọi thứ cho
chúng mà bất kỳ bậc cha mẹ nào có thể
làm cho con cái của họ
Đây là một kinh nghiệm cá nhân về cách
tôi cố gắng để trở thành một người mẹ
khuyết tật Tất cả những gì cần thiết là
sự can đảm! Tôi đã quyết tâm và trở nên
mạnh mẽ Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi
nhận thấy rằng việc làm mẹ đối với một
phụ nữ khuyết tật không được mong muốn
trong một xã hội không khuyết tật Những
gì mọi người cần biết là quyết định có con
hay không, hoặc nhận con nuôi là quyền
và trách nhiệm của mỗi người trong đó có
người khuyết tật
—Julian Priscilla Mabangwe, Hội đồng Malawi cho
người tàn tật (3)
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Mục tiêu
Người khuyết tật nhận thức đầy đủ các vị trí và vai trò của họ trong gia đình và cộng
đồng

Vai trò của PHCNDVCĐ
Vai trò của PHCNDVCĐ là hỗ trợ người khuyết tật có mối quan hệ với các thành viên của
gia đình và cộng đồng của họ thực hiện

Kết quả mong muốn

•
•
•
•
•

cộng đồng nhận thức và chấp nhận rằng người khuyết tật có thể có những mối quan
hệ có ý nghĩa, kết hôn và có con
cha mẹ là người khuyết tật và cha mẹ của những người khuyết tật có thể tiếp cận với
các dịch vụ và chương trình phù hợp để hỗ trợ họ trong vai trò làm cha mẹ
các gia đình khuyến khích và hỗ trợ các thành viên là người khuyết tật hòa nhập xã
hội và phát triển các mối quan hệ bên ngoài
người khuyết tật được bảo vệ khỏi bạo lực, và tất cả các bên liên quan làm việc với
nhau để giải quyết vấn đề này
người khuyết tật có với mạng lưới xã hội hạn chế cũng được hỗ trợ tích cực trong
cộng đồng của họ

Các khái niệm chính
Các mối quan hệ
Các mối quan hệ cá nhân rất quan trọng đối với tất cả mọi người và rất cần thiết cho sự
trưởng thành và phát triển của mỗi cá nhân Tạo lập, duy trì và đáp ứng các mối quan
hệ với gia đình, bạn bè và các đối tác là một ưu tiên cao đối với hầu hết mọi người, kể
cả những người khuyết tật

Gia đình
Thuộc về một gia đình
Thuật ngữ “gia đình” có thể mang những ý nghĩa khác nhau đối với các đối tượng khác
nhau Gia đình có nhiều hình thức và quy mô nhưng điểm chung là gia đình mang đên
một cảm giác thuộc về nhau Các gia đình cũng có thể là môi trường để học tập và phát
triển và mang lại sự an toàn và an sinh cho trẻ em và các thành viên dễ bị tổn thương
trong gia đình bao gồm cả người khuyết tật

CáC mối quan Hệ, Hôn nHân Và gia đìnH
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Gia đình đối với người khuyết tật
Các gia đình phản ứng khác nhau trước vấn đề khuyết tật Một gia đình có thể cảm thấy
khó khăn để chấp nhận sự ra đời của một đứa trẻ bị thiểu năng, trong khi một gia đình
khác có thể chỉ đơn giản là lo lắng và cần thêm thông tin, trong khi một kiểu thứ ba có
thể ăn mừng sự ra đời của đứa trẻ
Gia đình có thể là những người ủng hộ có hiệu quả và là tác nhân tạo thay đổi mạnh mẽ
để đảm bảo sự hòa nhập của người khuyết tật Gia đình có thể tạo nên ảnh hưởng tích
cực đến mong muốn của thành viên là người khuyết tật trong gia đình và cũng có thể
ảnh hưởng đến thái độ của cộng đồng

Tình dục
Tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe và hạnh phúc Tuy nhiên, trong nhiều xã
hội, việc thảo luận về chủ đề này được coi là nhạy cảm và thậm chí bị cấm kỵ, đặc biệt là
khi liên quan đến vấn đề khuyết tật, xoay quanh những chuyện hoang đường và quan
niệm sai lầm không bị phản đối Ví dụ, người khuyết tật thường được xem như là sinh
sản vô tính, vô sinh, hoặc có nhu cầu tình dục quá cao, những quan điểm này có thể
không chỉ tồn tại ở các thành viên cộng đồng mà còn ở các chuyên gia y tế và trong một
số trường hợp là chính bản thân người khuyết tật Điều quan trọng là phải nhận thức
được rằng người khuyết tật cũng có nhu cầu tình dục, như mọi người khác Tuy nhiên,
một sự thật không may đó là những nhu cầu này bị phớt lờ hoặc bị khước từ (xem thêm
Chương bổ sung về PHCNDVCĐ và HIV / AIDS)

HỘP 9

Uganda

Những khái niệm nhầm lẫn
Một nữ thành viên trẻ của một hội người khuyết tật ở Uganda - Liên minh quốc gia về người
khuyết tật Uganda (NUDIPU), nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi không được mời đến những
chương trình tiếp cận cộng đồng mà luôn được tổ chức tại các trung tâm y tế trên thực tế,
người ta nghĩ rằng chúng tôi không quan hệ tình dục bởi vì chúng tôi là người khuyết tật “

Hôn nhân và làm cha mẹ
Người ta thường cho rằng người khuyết tật nghiễm nhiên sẽ sinh ra những trẻ em khuyết
tật Ngoài ra còn có một quan niệm phổ biến rằng người khuyết tật sẽ không có khả
năng chăm sóc và hỗ trợ con cái họ một cách độc lập Trong một số trường hợp cực đoan,
người khuyết tật, đặc biệt là trẻ gái vị thành niên và phụ nữ bị thiểu năng trí tuệ, bị cách
ly mà không hề hay biết hay đồng ý Công ước về Quyền của Người khuyết tật, Điều 23,
đề cập đến vấn đề hôn nhân và làm cha mẹ, với các quyền của người khuyết tật: kết hôn
và lập gia đình, tự do quyết định và có trách nhiệm về số lượng và khoảng cách tuổi giữa
các con của họ, có thể tiếp cận thông tin thích hợp với độ tuổi, về sức khỏe sinh sản và
giáo dục về kế hoạch hóa gia đình, và duy trì khả năng sinh sản (2)
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HỘP 10

Mong muốn một gia đình
“Tôi mơ ước được kết hôn, có một ngôi nhà với những đứa con, nhưng cha mẹ tôi nói với tôi
rằng hôn nhân không phải là cho tôi bởi vì tôi sẽ không thể chăm sóc được gia đình Và giấc
mơ của tôi tan vỡ trong sự hoài nghi “(5)

Bạo lực
Bạo lực có thể xảy ra trong mọi thành phần của xã hội, trong gia đình, các tổ chức, trường
học, nơi làm việc, và trong cộng đồng, nhiều đối tượng khác nhau phải chịu trách nhiệm
đối với vấn đề này Người khuyết tật chủ yếu là những người dễ bị bạo hành, đặc biệt là
bởi sự kỳ thị, quan niệm truyền thống tiêu cực và sự thiếu hiểu biết, họ có nguy cơ cao
trở thành nạn nhân của sự lạm dụng thể xác, tình dục, tâm lý và tình cảm, sự bỏ rơi và
sự bóc lột tài chính Đặc biệt, phụ nữ khuyết tật có thể phải đối mặt với sự cách ly cưỡng
bức và bạo lực tình dục (6)

Các hoạt động đề xuất
Thách thức và giải quyết sự kỳ thị, thành kiến và phân biệt đối xử
Những quan niệm, nhận thức và thông lệ tiêu cực đối với người khuyết tật xuất hiện ở
nhiều cộng đồng Các chương trình PHCNDVCĐ có thể thách thức và giải quyết vấn đề
này bằng cách:
Phối hợp với các phương tiện truyền thông để quảng bá hình ảnh và kiểu mẫu tích
cực về người khuyết tật;
Hỗ trợ đào tạo nâng cao nhận thức về khuyết tật cho các chuyên gia y tế để đảm bảo
người khuyết tật có thể tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản, ví dụ như
kế hoạch hóa gia đình
Làm việc với các nhà lãnh đạo trong cộng đồng, ví dụ các nhà lãnh đạo tôn giáo, để
khuyến khích họ nâng cao nhận thức về khuyết tật, thách thức sự kỳ thị và phân biệt
đối xử, và tạo cơ hội để thảo luận trong cộng đồng về các vấn đề nhạy cảm

•
•
•
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HỘP 11

Liberia

Khám phá các vấn đề giới tính và khuyết tật
Một chương trình PHCNDVCĐ do một tổ chức phi chính phủ địa phương ở Liberia quản lý
đã nhận ra rằng họ chưa bao giờ giải quyết các vấn đề liên quan đến tình dục và khuyết tật
Chương trình tiến hành tìm hiểu về những vấn đề này bằng cách tổ chức các cuộc thảo luận
với người khuyết tật Các cuộc thảo luận với phụ nữ khuyết tật cho thấy rằng việc thể hiện
bản năng tình dục của họ là rất quan trọng, tuy nhiên, họ thường e sợ khi đề cập đến vấn đề
này Họ cũng nghĩ rằng tình dục rất quan trọng để họ có thể làm mẹ, một vai trò xã hội rất có
giá trị trong cộng đồng của họ Trong một số trường hợp người đàn ông không khuyết tật
đã lạm dụng tình dục phụ nữ khuyết tật Việc lạm dụng là do những thái độ tiêu cực đối với
người khuyết tật mà hậu quả là những người đàn ông này nghĩ rằng một mối quan hệ công
khai với một người phụ nữ khuyết tật sẽ bêu xấu họ

Hỗ trợ cho các bậc cha mẹ
Để các bậc cha mẹ có thể nuôi dạy con tốt, việc tiếp cận thông tin và
sự hỗ trợ là cần thiết Các chương trình PHCNDVCĐ nên xem xét
cả hai khía cạnh là cha mẹ khuyết tật và cha mẹ của người khuyết
tật Họ có thể hỗ trợ bằng cách:
xác định các dịch vụ địa phương có thể cung cấp sự hỗ trợ
cho các bậc cha mẹ, ví dụ như về sức khỏe tình dục và
sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, và hỗ trợ gia đình;
vận động với các tổ chức người khuyết tật và các tổ chức
khác trong việc hoà nhập cha mẹ khuyết tật và cha mẹ
của người khuyết tật với các dịch vụ và các chương trình
chính thống;
phát triển và hỗ trợ các hệ thống tham chiếu để tạo điều
kiện tiếp cận các dịch vụ và chương trình cho người khuyết
tật, đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên;
phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để tuyên truyền
thông tin chính xác về sức khỏe tình dục và sinh sản
với nhiều hình thức tiếp cận thông qua các mạng lưới
PHCNDVCĐ

•
•
•
•

Phối hợp với các gia đình để thúc đẩy tính độc lập
Đôi khi các gia đình bảo vệ các thành viên khuyết tật quá mức cần thiết bằng cách giữ
họ trong nhà và ngăn cấm họ hòa nhập trong cộng đồng, từ đó dẫn đến hạn chế cơ hội
của họ để phát triển các mối quan hệ với người khác hoặc phát triển các kỹ năng và khả
năng khác Các chương trình PHCNDVCĐ có thể phối hợp với các gia đình để:
Cung cấp thông tin và hỗ trợ để giải quyết những vấn đề liên quan đến người khuyết
tật, cũng như vị trí và địa vị của họ trong cộng đồng;
Giúp các gia đình để nhận ra những hậu quả tiêu cực của việc bảo vệ quá mức cần
thiết;

•
•
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•
•

Khuyến khích các thành viên gia đình trở thành những người vận động cho việc thay
đổi những thái độ tiêu cực trong cộng đồng;
Hỗ trợ người khuyết tật giao tiếp hiệu quả và tự biện hộ cho những nhu cầu và mong
muốn của họ

Giúp đỡ để ngăn chặn bạo lực
Bạo lực ở bất kỳ loại hình nào đều là một vấn đề thách thức đối với các cán bộ làm công
tác PHCNDVCĐ Các chương trình PHCNDVCĐ triển khai ở các môi trường khác nhau
(ví dụ như ở nhà, tại trường học, nơi làm việc, trong cộng đồng) đang ở một vị trí tốt để
đảm bảo các mạng lưới xã hội và hỗ trợ mạnh mẽ được đưa ra để bảo vệ người khuyết
tật khỏi bạo lực Các chương trình PHCNDVCĐ có thể:
Xây dựng năng lực cho cán bộ làm công tác PHCNDVCĐ để phát hiện các dấu hiệu và
triệu chứng của bạo lực, đảm bảo người khuyết tật biết được nơi để tiếp cận những
tư vấn pháp lý và hỗ trợ phù hợp;
Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bạo lực và khuyết tật tật và về hành động
để bảo vệ người khuyết tật;
Thiết lập các mối liên kết với các bên liên quan, ví dụ như gia đình, các tổ chức của
người khuyết tật, nhân viên chăm sóc sức khỏe/giáo dục,
cán bộ thực thi pháp luật, lãnh đạo của
cộng đồng, các nhà chức trách địa
phương, và nói chuyện với họ về
vai trò của họ trong việc bảo
vệ người khuyết tật khỏi bạo
lực;
Xây dựng các thủ tục cùng
với các bên liên quan cho
phép người khuyết tật có thể
báo cáo về các hành vi bạo
lực một cách kín đáo;
Cung cấp thông tin về bạo lực
cho người khuyết tật và đảm
bảo rằng họ biết cách báo cáo
các hành vi bạo lực một cách kín
đáo;
Đảm bảo người khuyết tật có cơ hội
để tham gia vào đời sống cộng đồng để
nâng cao lòng tự trọng và sự tự tin của họ, và phát triển các mạng lưới xã hội để giúp
bảo vệ họ khỏi bạo lực;
Hỗ trợ người khuyết tật đã từng trải qua bạo lực bằng cách nói chuyện với họ, giúp
họ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trợ giúp họ xây dựng các giải pháp và
hành động;
Đảm bảo rằng chương trình và các chính sách tổ chức đã có để kiểm tra xem cán bộ
và tình nguyện viên làm công tác PHCNDVCĐ không có tiền án tiền sự về bạo lực

•
•
•

•
•
•
•
•
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Hỗ trợ những người có mạng lưới xã hội hạn chế
Một số người khuyết tật có thể không có gia đình, hoặc gia đình
của họ không thể mang lại sự hỗ trợ và trợ giúp mà họ cần Vì
vậy, một số người khuyết tật sống trong các tổ chức dân
cư, ký túc xá, các cộng đồng tôn giáo hoặc nhà tạm
lánh, hoặc vô gia cư Trong những tình huống này, các
chương trình PHCNDVCĐ có thể:
Kết nối người khuyết tật với các mạng lưới hỗ
trợ thích hợp trong cộng đồng, ví dụ: các tổ
chức người khuyết tật và các nhóm tự lực;
Phối hợp với các tổ chức dân cư để đảm bảo
người khuyết tật vẫn có thể tham gia và hòa
nhập trong đời sống cộng đồng;
Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sự thu xếp
cuộc sống ưa thích của họ;
Hỗ trợ người khuyết tật vô gia cư tìm được chỗ ở
thích hợp, tốt nhất là trong cộng đồng;
Phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bạo lực tại nơi
người khuyết tật đang sống

•
•
•
•
•
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Văn hóa và Nghệ thuật
Giới thiệu
Từ “văn hóa” mang nhiều ý nghĩa khác nhau Trong yếu tố này, nó được sử dụng để chỉ
cách sống của một nhóm người Do đó, văn hóa bao gồm nhiều khía cạnh như trang
phục, thực phẩm, ngôn ngữ, giá trị và niềm tin, tôn giáo, nghi lễ và thông lệ Nghệ thuật
cũng được gắn kết chặt chẽ với văn hóa, bao gồm hội họa, âm nhạc, múa, văn học, điện
ảnh, và nhiếp ảnh
Một số ý kiến cho rằng hòa nhập người khuyết tật trong các khía cạnh văn hóa và nghệ
thuật của cộng đồng và hỗ trợ họ tham gia là không cần thiết Sự sáng tạo, thể hiện bản
thân và tâm linh thường được coi là không quan trọng đối với người khuyết tật Ví dụ,
trong khi nhiều gia đình nỗ lực để đưa một người thân bị khuyết tật đến các dịch vụ y
tế, họ có thể không nghĩ rằng điều quan trọng là đưa anh/cô ấy tới các sự kiện văn hóa
địa phương
Cơ hội tham gia đời sống văn hóa là một quyền con người (xem bảng dưới đây) mà đem
lại lợi ích cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn thể xã hội Yếu tố này làm nổi bật
những lợi ích và cung cấp các gợi ý làm sao để các chương trình PHCNDVCĐ có thể đảm
bảo người khuyết tật có cơ hội để tham gia vào tất cả các khía cạnh của đời sống văn
hóa trong gia đình và cộng đồng của họ

HỘP 12

Công ước về Quyền của Người khuyết tật, Điều 30: sự tham gia
trong lĩnh vực văn hóa, giải trí, và thể dục thể thao (2)
1 Các Quốc gia thành viên của Công ước này thừa nhận quyền của người khuyết tật tham
gia vào đời sống văn hoá, trên cơ sở bình đẳng như những người khác và cam kết thực
hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng người khuyết tật:a) được tiếp cận đối với
tài liệu văn hoá ở dạng tiếp cận được; b) được tiếp cận đối với các chương trình truyền
hình, phim, kịch và các hoạt động văn hoá khác, ở dạng tiếp cận được; c) được tiếp cận với
những nơi có các dịch vụ hoặc biểu diễn văn hoá, như nhà hát, bảo tàng, rạp chiếu phim,
thư viện, các dịch vụ du lịch, và càng nhiều càng tốt, được tiếp cận với những đài kỷ niệm
và địa điểm diễn ra sự kiện văn hoá quan trọng của quốc gia
2 Các Quốc gia thành viên của Công ước này cam kết thực hiện các biện pháp phù hợp để
hỗ trợ người khuyết tật có cơ hội phát triển và tận dụng tiềm năng, sáng tạo, nghệ thuật
và tri thức của họ, không chỉ phục vụ cho lợi ích của bản thân họ, mà còn làm giàu thêm
cho xã hội
3 Các Quốc gia thành viên của Công ước này cam kết thực hiện các biện pháp phù hợp,
theo luật pháp quốc tế, để đảm bảo rằng pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không
chứa đựng những rào cản bất hợp lý hoặc mang tính phân biệt đối xử đối với khả năng
tiếp cận của người khuyết tật tới các tài liệu văn hoá
4 Người khuyết tật có quyền được hỗ trợ và thừa nhận những đặc thù về ngôn ngữ và văn
hoá bao gồm ngôn ngữ cử chỉ và văn hoá khiếm thính, trên cơ sở bình đẳng như những
người khác

Văn Hóa Và ngHệ THuậT
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HỘP 13

Colombia

Sử dụng nghệ thuật làm cho quá trình phục hồi chức năng
trở nên thú vị đối với trẻ em
FANDIC (Những người bạn của trẻ em khuyết tật vì sự Hoà nhập của trẻ em trong Cộng
đồng) là một tổ chức ở Bucaramanga, Columbia, làm việc với trẻ em khuyết tật Nhiệm vụ
của họ là hòa nhập trẻ em khuyết tật với xã hội thông qua PHCNDVCĐ Một trong những dự
án của họ, một dự án khiêu vũ dành cho trẻ em khuyết tật, nhằm mục đích:
• mang đến các cơ hội phát triển khả năng về thể chất và nghệ thuật
• khuyến khích làm việc theo nhóm và hòa nhập
• nâng cao nhận thức về khuyết tật ở các cấp độ khác nhau bao gồm các cấp cá nhân, cộng
đồng, tổ chức và chính phủ

Mười hai trẻ, từ 5-21 tuổi, bị khuyết tật về thể chất và trí tuệ đã tham gia vào các nhóm nhảy
Anh chị em của chúng cũng được khuyến khích tham gia để thúc đẩy sự tham gia và hòa
nhập của gia đình Mỗi tuần một lần, một vũ công chuyên nghiệp được ký hợp đồng để dạy
cho các em, và trong suốt thời gian còn lại của tuần, các tình nguyện viên thực hành nhảy
với các em Các trẻ em được dạy các điệu nhảy đơn giản, và sau đó là những điệu nhảy phức
tạp hơn Ngoài nhảy múa, các em cũng thực hiện các bài tập kéo căng và nâng cao sức khỏe
và tham gia các hoạt động xã hội khác Trẻ em luôn được khuyến khích cùng với tình yêu, sự
nhiệt tình và phản hồi tích cực để chúng có thể tạo sự tự tin về khả năng của mình
FANDIC đã phát hiện ra rằng khiêu vũ là một chiến lược tuyệt vời để:
• phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật
• cải thiện chức năng của các trẻ em khuyết tật
• tạo cơ hội cho quá trình giao tiếp và xã hội hóa
• cải thiện mối quan hệ giữa trẻ em khuyết tật, các thành viên gia đình và những người
khác
• phá vỡ các rào cản về
thái độ
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Mục đích
Người khuyết tật đóng góp và tham gia vào đời sống văn hóa và nghệ thuật của gia
đình và cộng đồng

Vai trò của PHCNDVCĐ
Vai trò của các chương trình PHCNDVCĐ là phối hợp với các bên liên quan để cho phép
những người khuyết tật thụ hưởng và tham gia vào các hoạt động văn hóa và nghệ
thuật

Kết quả mong muốn

•
•
•
•
•

Sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người khuyết tật được đối phó và được giải quyết
thông qua văn hóa và nghệ thuật
Người khuyết tật và các thành viên gia đình họ tham gia vào một loạt các sự kiện và
hoạt động văn hóa và nghệ thuật
Các tổ chức và các nhóm chính thống hỗ trợ những người khuyết tật khi tham gia
trong các chương trình và hoạt động văn hóa và nghệ thuật của họ
Người khuyết tật có thể tiếp cận phương tiện truyền thông và các địa điểm văn hóa
/ nghệ thuật chính
các nhà lãnh đạo và các nhóm tâm linh và tôn giáo tính đến sự tham gia của những
người khuyết tật trong hoạt động của mình

Các khái niệm chính
Các hình thức tham gia
Có rất nhiều hình thức trong đó người khuyết tật có thể được tham gia vào đời sống văn
hóa và nghệ thuật của gia đình và cộng đồng Họ có thể là những người tham gia tích
cực, ví dụ trực tiếp tham gia sản xuất, đạo diễn, viết và biểu diễn, hoặc họ có thể đóng
vai trò người tham gia thụ động, ví dụ như thưởng thức một vở kịch, xem một bộ phim,
hay mặc trang phục truyền thống

Lợi ích của việc tham gia
Tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật và không chỉ để giải trí mà còn để giáo
dục bản thân rằng họ là ai Quá trình tham gia có thể được trao quyền cho các cá nhân,
giúp họ tìm được tiếng nói của mình và được lắng nghe bởi những người khác Điều này
cũng đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe Đối với một số người khuyết tật, hoạt động văn
hóa và nghệ thuật có thể là phương tiện duy nhất mà qua đó họ hoàn toàn có thể thể
hiện theo cách riêng của mình và trên cơ sở bình đẳng với những người khác
Sự hiện diện của các hoạt động văn hóa và nghệ thuật trong cộng đồng góp phần đáng
kể vào hạnh phúc của các thành viên tham gia Các hoạt động này có thể tạo dựng và
tăng cường các mối quan hệ bên trong và giữa các cộng đồng, xây dựng năng lực trong
Văn Hóa Và ngHệ THuậT
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cộng đồng và thúc đẩy phát triển cộng đồng và tái sinh Sự tham gia của những người
khuyết tật trong các hoạt động văn hóa và nghệ thuật của cộng đồng thường là một dấu
hiệu tốt cho thấy các thành viên cộng đồng có thái độ tích cực đối với người khuyết tật

Văn hóa và nghệ thuật như một phương tiện để thúc đẩy thay đổi xã hội
Từ trước đến nay, nghệ thuật được xem là một hình thức phi bạo lực cho người dân để
thách thức và tự vấn các hành vi áp bức hoặc phân biệt đối xử Thường thì nó là một
trong số ít những hình thức an toàn mà người bị thiệt thòi có thể tìm thấy được tiếng
nói và làm nổi lên những chủ đề nhạy cảm hoặc cấm kỵ Người khuyết tật thường dùng
nghệ thuật để thách thức cơ quan đại diện chính thống cho các vấn đề khuyết tật Nghệ
thuật có thể là một phương tiện cho người khuyết tật để miêu tả một cách toàn diện
hơn về cách nhìn đối với thế giới

HỘP 14

Bangladesh

Nhìn trong đêm (7)
Một triển lãm nghệ thuật thành công mang tên Nhìn trong đêm đã diễn ra tại trung tâm
triển lãm Dhrupad ở Dhaka, Bangladesh vào tháng 12 năm 2003 Triển lãm là sự hợp tác
chung giữa Tổ chức trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người dễ bị tổn thương thể
chất (SARPV) và tổ chức Healthlink Toàn cầu như là một phần của một dự án tuyên truyền
Một nhóm công tác gồm 25 người khiếm thị và 5 người bị khuyết tật về thể chất và một nghệ
sĩ quốc tế cùng tham gia vào triển lãm Đây không chỉ là một cuộc triển lãm nghệ thuật mà
còn mô phỏng các rào cản đối với người khuyết tật trong cuộc sống hàng ngày Triển lãm
thể hiện hoàn thoàn trong bóng tối và cuộc sống ở Dhaka đã được tái tạo lại thông qua âm
thanh và cảm ứng, và có đầy đủ xe kéo, vườn, vỉa hè và các cửa hàng Khách tham quan được
mời đi xung quanh bằng những người mù dẫn đường Sau khi trải nghiệm triển lãm này, du
khách được khuyến khích viết những ấn tượng, suy nghĩ và ý kiến phản hồi trên một bức
tường graffiti Các kết quả tích cực của cuộc triển lãm là: nâng cao nhận thức về khuyết tật
cho khách du lịch; hợp tác giữa các thành viên dự án và khách tham quan, và một lời hứa
từ Ngân hàng Bangladesh để xem xét vấn đề rằng người khiếm thị cảm thấy khó khăn khi
phân biệt giữa các tờ tiền giấy bởi vì chúng đều có cùng kích thước
Nguồn: (7)

Nghệ thuật khuyết tật
Ở nhiều nước, người khuyết tật đã tìm tới nghệ thuật như một cách để tạo dựng lòng
tự trọng, nâng cao nhận thức về các rào cản khuyết tật, và xây dựng tình đoàn kết trong
cộng đồng Nhạc kịch, múa, văn học và nghệ thuật trực quan được sử dụng để thúc đẩy
phương pháp tiếp cận quyền con người đối với vấn đề khuyết tật Bài hát ký hiệu, điệu
nhảy xe lăn và các hình thức sáng tạo khác đã được các cá nhân sáng tạo và các nhóm
trong cộng đồng đưa ra Trong số những người gặp các vấn đề sức khỏe về tinh thần
thì việc viết lách, trình diễn và nghệ thuật trực quan có thể là công cụ mạnh mẽ để thể
hiện cảm xúc và chia sẻ kinh nghiệm
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Các hình mẫu
Nhiều nghệ sĩ khuyết tật đã đạt được sự công nhận quốc gia và quốc tế, đồng thời tạo
nên nhận thức tốt hơn về khuyết tật và trở thành các hình mẫu đóng vai trò truyền cảm
hứng Nhiều nghệ sĩ cũng đầu tư tài năng và năng lượng của họ vào việc hỗ trợ phát
triển cộng đồng hoà nhập

HỘP 15

Những người mang thông điệp hòa bình
giúp truyền bá nhận thức
Vào ngày 03 Tháng 12 năm 2009 (Ngày Quốc tế Người khuyết tật), Liên Hiệp Quốc đã trao
danh hiệu sứ giả hòa bình của Liên Hiệp Quốc cho ca sỹ - nhạc sỹ nổi tiếng Stevie Wonder
vì sự quan tâm đặc biệt giành cho người khuyết tật Sứ giả hòa bình là những cá nhân có
tài năng được công nhận rộng rãi trong các lĩnh vực nghệ thuật, học thuật, văn học, thể
thao và giải trí, giúp nâng cao nhận thức của các ý tưởng và hoạt động của Liên Hiệp Quốc
Thông qua những lần xuất hiện trước công chúng, giao tiếp với các phương tiện truyền
thông quốc tế và các hoạt động nhân đạo, họ mở rộng sự hiểu biết của công chúng về cách
Liên Hiệp Quốc giúp cải thiện cuộc sống của người dân ở khắp mọi nơi (8)

Các hoạt động đề xuất
Thúc đẩy việc sử dụng các văn hóa và nghệ thuật cho sự thay đổi xã hội
Chiến dịch vận động và nhận thức về khuyết tật thường có hiệu quả hơn khi được dựa
trên phương tiện truyền thông văn hóa và nghệ thuật thích hợp tại địa phương Vì vậy
chương trình PHCNDVCĐ nên xem xét sử dụng các phương tiện truyền thông để đạt
được sự thay đổi xã hội cho người khuyết tật Chương trình này có thể:
hợp tác với các nghệ sĩ và tổ chức các sự kiến chiếu phim dài tập, chương tình nghệ
thuật và âm nhạc để đối phó với sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật mà
có thể tôn tại trong cộng đồng;

•
•
•

khám phá việc sử dụng các bộ phim hài, phim hoạt hình và nghệ thuật phổ biến như
là một cách tác động nhẹ và không đe dọa để giải quyết các vấn đề bị cấm kỵ;
ủng hộ hình tượng tích cực về người khuyết tật và vấn đề khuyết tật thông qua các
phương tiện truyền thông văn hóa và nghệ thuật, ví dụ như phim truyền hình, phim
ảnh và sân khấu

Văn Hóa Và ngHệ THuậT
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HỘP 16

Mali

Đầu tư vào đào tạo văn hóa
Amadou và Mariam là hai nhạc công có ảnh hưởng được
công nhận trên toàn thế giới và có ảnh hưởng nhạc chủ đạo
từ Mali Họ đã sử dụng tài năng của mình để làm nổi bật vấn
đề khuyết tật và thách thức về phân biệt Họ đã đầu tư vào
các chương trình đào tạo văn hóa cho thanh niên khuyết tật
để đảm bảo họ có cơ hội phát triển kỹ năng và tài năng của
mình và theo đuổi ước mơ và nguyện vọng của họ

Hỗ trợ các gia đình tham gia
Điều quan trọng cần để tâm là nhiều gia đình có người khuyết tật có thể đã mất sự tự tin
để tham gia vào các sự kiện và địa điểm văn hóa vì sợ bị kỳ thị và phân biệt đối xử Họ có
thể cảm thấy xấu hổ hoặc không được chào đón tại các đám cưới, nghi lễ tôn giáo, nhà
hàng, rạp chiếu phim Điều quan trọng là các chương trình PHCNDVCĐ sẽ phối hợp với
các gia đình và hỗ trợ họ bằng cách:
lắng nghe các thành viên trong gia đình và khuyến khích họ thể hiện, nhận biết và
thách thức nỗi sợ hãi của họ;
sắp xếp các gia đình liên lạc với những người khác có cùng chung kinh nghiệm và
các mối quan tâm;
tạo điều kiện liên kết với các tổ chức người khuyết tật của địa phương kiểm tra bất kỳ
quan niệm sai lầm gia đình có thể có và tăng sự tự tin của họ, kỳ vọng và khát vọng

•
•
•

Khuyến khích người khuyết tật tham gia
Chương trình PHCNDVCĐ có thể khuyến khích người khuyết tật tham gia bằng cách:
kết nối họ với các nhóm và các tổ chức người khuyết tật, nơi họ có thể tìm thấy những
người có cùng sở thích tương tự như trong văn hóa và nghệ thuật và nơi họ có thể
phát triển sự tự tin để tham gia vào một loạt các hoạt động;
xác định nghệ sĩ khuyết tật, những người đã đạt được sự công nhận cho nghệ thuật
của họ và họ tham gia vào việc phát triển và thực hiện các chương trình hoạt động,
nếu có thể;
làm việc với các bên liên quan để phát triển các dự án nghệ thuật khuyết tật cụ thể;
hỗ trợ và thúc đẩy các ví dụ về người khuyết tật đã rất xuất sắc và phát triển loại hình
nghệ thuật mới, ví dụ như im lặng nhà hát, và các hình thức nghệ thuật mà đã được
chuyển thể thành công để tiếp cận khán giả rộng lớn hơn;
thúc đẩy và hỗ trợ có các hình thức múa, kịch và âm nhạc như là cách để bổ sung điều
trị cho người khuyết tật

•
•
•
•
•
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Làm việc với các tổ chức và các nhóm chủ đạo
Chương trình PHCNDVCĐ có vai trò quan trọng trong việc phối hợp với các tổ chức và
các nhóm chủ đạo để phát triển các kỹ năng và sự tự tin của người khuyết tật để họ tham
gia vào cùng với các hoạt động văn hóa và nghệ thuật Chương trình PHCNDVCĐ có thể:
làm việc với các bên liên quan để đảm bảo về mặt thể chất, nơi ăn nghỉ hợp lý cho
người khuyết tật, ví dụ như sửa đổi các tòa nhà để đảm bảo tiếp cận (ví dụ như hội
trường cộng đồng, nơi thờ phụng, rạp chiếu phim, các điểm du lịch) hoặc sản xuất
thông tin và tài liệu quảng cáo trong các định dạng có thể truy cập;
phát triển liên minh với các nhóm phụ nữ để tăng cường vai trò phụ nữ khuyết tật
trong chương trình văn hóa chính quy;
khuyến khích giáo dục nghệ thuật trong các trường học mầm non và để trẻ em khuyết
tật có cơ hội được tiếp cận và tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật từ khi
còn nhỏ;
Hỗ trợ người khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật xây dựng và thực hiện đào
tạo đa dạng cho các nhân viên về một loạt các chương trình văn hóa và nghệ thuật
để nâng cao nhận thức về khuyết tật và hoà nhập;
khuyến khích các cơ hội thực tập và làm việc trong các chương trình văn hóa và nghệ
thuật để đảm bảo rằng người khuyết tật tham gia tích cực trong việc quản lý và điều
hành các chương trình này

•
•
•
•
•

HỘP 17

Palestine

Khuyến khích hòa nhập trong các chương trình văn hóa
chính thống
Một sáng kiến nhỏ bắt đầu bằng chương trình PHCNDVCĐ ở Palestine trong năm 2000 dành
cho các trẻ em khuyết tật trong các trại hè Sáng kiến này đã thành công và bây giờ đã trở
thành tiêu chuẩn thực hành cho các trẻ em khuyết tật ở tất cả các trại hè Ngoài ra, nhà lãnh
đạo trẻ của các trại đã bắt đầu đưa hình ảnh trẻ em khuyết tật vào trong chương trình chủ
đạo khác trong suốt cả năm Ví dụ như Cô bé Lọ Lem (câu chuyện nổi tiếng dành cho trẻ em)
do một cô gái bị khuyết tật đóng vai chính Điều này không chỉ giải quyết và gia tăng nhận
thức về khuyết tật trong cộng đồng mà còn cung cấp một hình mẫu về vai trò tích cực cho
thanh niên khuyết tật

Phối hợp với các nhà lãnh đạo tín ngưỡng và tôn giáo và các nhóm
Các nhà lãnh đạo tín ngưỡng và tôn giáo có thể là những người ủng hộ mạnh mẽ cho sự
thay đổi xã hội, tuy nhiên, họ cũng có thể thúc đẩy thái độ tiêu cực Vì vậy, các chương
trình PHCNDVCĐ cần thiết phải phối hợp với các nhà lãnh đạo tín ngưỡng và tôn giáo
và các thành viên trong cộng đồng tôn giáo để thúc đẩy người khuyết tật trong hoạt
động của mình Chương trình PHCNDVCĐ có thể:
tăng cường sự nhạy cảm cho các nhà lãnh đạo nhận thức về khuyết tật và tầm quan
trọng của việc đưa người khuyết tật trong hoạt động tôn giáo và tâm linh;

•
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•
•
•

•

khuyến khích các nhà lãnh đạo phản đối phân biệt đối xử hoặc các hành vi có hại đối
với người khuyết tật và gia đình của họ trong cộng đồng;
đảm bảo người khuyết tật được tiếp cận với hỗ trợ cá nhân để họ có thể tham dự các
dịch vụ và chương trình tôn giáo/tinh thần;
cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo để đảm bảo
thông tin được tiếp cận, ví dụ như những lời
cầu nguyện, các bài hát, tụng kinh, và bài
giảng tiếp cận được dịch, và in văn bản
tôn giáo ở dạng bản in khổ lớn, âm
thanh và chữ nổi;
phối hợp với các nhà lãnh đạo để
đảm bảo rằng nơi thờ tự và thực
hành tôn giáo được sửa đổi để
những người khuyết tật dễ tiếp
cận

32

Hướng dẫn PHCndVCđ > 5: HỢP PHần XÃ HỘi

Vui chơi, giải trí và thể thao
Giới thiệu
Như văn hóa và nghệ thuật, các hoạt động giải trí, thời gian vui chơi và các hoạt động
thể thao đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng có nhiều lợi ích từ các hoạt động
của họ bao gồm cải thiện sức khỏe và phúc lợi của các cá nhân, góp phần nâng cao vị
thế của các cá nhân, và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng
Các hoạt động giải trí, vui chơi và thể thao có thể có sự tham gia của cá nhân, nhóm nhỏ,
nhóm hoặc toàn bộ cộng đồng và có liên quan đến mọi người ở mọi lứa tuổi, khả năng
và kỹ năng khác nhau các loại hình giải trí, thời gian vui chơi và các hoạt động thể thao
được tham gia khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh địa phương, và có xu hướng phản ánh
các hệ thống xã hội và các giá trị văn hóa
Tham gia vào các hoạt động giải trí, vui chơi và các hoạt động thể thao có thể là một
trong số ít các cơ hội người khuyết tật được tham gia vào đời sống cộng đồng ngoài gia
đình của họ Quyền tham gia vào các hoạt động này được nhấn,mạnh tại ô bên dưới
Như với văn hóa và nghệ thuật, những người khuyết tật có thể chọn cách tham gia một
cách chủ động, ví dụ như là thành viên trong nhóm của một đội bóng rổ, hoặc bị động
như như khán giả tại một trận đấu bóng đá

HỘP 18

Công ước về Quyền của Người khuyết tật, Điều 30, khoản 5: Sự
tham gia vào các hoạt động văn hoá giải trí, thể thao (2)
Nhằm hỗ trợ người khuyết tật tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, trên cơ sở bình đẳng như
những người khác, các Quốc gia thành viên của Công ước này cam kết thực hiện các biện pháp phù
hợp nhằm:
a) Khuyến khích và thúc đẩy sự tham gia một cách đầy đủ nhất của người khuyết tật trong các hoạt
động thể thao hòa nhập ở tất cả các cấp;
b) Đảm bảo rằng người khuyết tật có cơ hội tổ chức, phát triển và tham gia vào các hoạt động giải trí
và thể thao cụ thể dành cho người khuyết tật và để đạt được mục tiêu này khuyến khích việc cung
cấp các hướng dẫn, đào tạo và nguồn lực phù hợp, trên cơ sở bình đẳng như những người khác;
c) Đảm bảo rằng người khuyết tật tiếp cận được đối với các địa điểm du lịch, thể thao và giải trí;
d) Đảm bảo rằng trẻ em khuyết tật được tiếp cận bình đẳng như những trẻ em khác vào các hoạt động
thể thao, vui chơi, giải trí, kể cả các hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí trong hệ thống giáo dục;
e) Đảm bảo rằng người khuyết tật tiếp cận được tới các dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia vào
việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch
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HỘP 19

Morocco

Sử dụng thể thao cho mục đích hòa nhập xã hội và
phát triển cá nhân (9)
Các dự án về thể thao là một công cụ cho Hòa nhập xã hội và phát triển cá nhân đã được tổ
chức Handicap International khởi động ở Morocco vào năm 2007 Một cuộc khảo sát trước
đó (năm 2004) do Tổ chức Handicap International thực hiện đã ước tính có hơn 1,5 triệu
người Ma rốc bị khuyết tật, và mục đích của chương trình là tăng cơ hội cho người khuyết
tật được tham gia vào các môn thể thao và giải quyết sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận
để phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và hòa nhập xã hội
Dự án này tập trung vào ba lĩnh vực:
1 Xây dựng năng lực và mạng lưới của các tổ chức Ma-rốc - nhân viên chương trình làm
việc chặt chẽ với Liên đoàn Thể thao Hoàng gia Ma-rốc (các chuyên gia thể thao chủ
chốt có chuyên môn hạn chế khuyết tật) và khoảng 600 hiệp hội người khuyết tật
Ma-rốc chuyên về sức khỏe và giáo dục cho người khuyết tật, giúp họ phát triển quan
hệ đối tác chiến lược, quốc gia và quốc tế Hỗ trợ cho các dự án nhỏ và các câu lạc bộ thể
thao cho người khuyết tật bằng cách cung cấp đào tạo kỹ năng quản lý, phát triển dự
án, viết đề xuất, và gây quỹ
2 Cung cấp các thiết bị thể thao phù hợp - bao gồm cả xe lăn, quần áo thích hợp, và trang
thiết bị phù hợp, ví dụ như quả bóng tạo tiếng động cho người mù
3 Tổ chức các sự kiện thể thao đặc biệt - một số sự kiện thể thao đã được tổ chức Bao
gồm một sự kiện để đánh dấu Ngày Quốc tế người khuyết tật, và Cuộc đua cho tất cả,
thu hút khoảng 2000 người chạy cả người bị khuyết tật và không bị khuyết tật Một giải
đấu bóng đá cho các cầu thủ khuyết tật cũng đã được tổ chức, và được tài trợ bởi Vua
Ma-rốc Trận đấu cuối cùng đã được phát sóng trên truyền hình quốc gia cho khoảng 20
000 người
Chương trình có một số tác động:
• 1500 người khuyết tật đã được tiếp cận thông qua các câu lạc bộ thể thao và các sự kiện
thể thao thường xuyên;
• người khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ chất lượng, bao gồm cả công nghệ phù
hợp và trang thiết bị và
nhân viên được đào tạo để
tư vấn cho họ;
• người khuyết tật được tiếp
cận với các cơ hội gặp gỡ
và tương tác với những
người khác
Nguồn: (9)
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Mục tiêu
Người khuyết tật tham gia cả vai trò chủ động lẫn khán giả trong các hoạt động giải trí,
thời gian vui chơi và các hoạt động thể thao trên cơ sở bình đẳng với những người khác

Vai trò của PHCNDVCĐ
Vai trò của chương trình PHCNDVCĐ là để thúc đẩy sự tham gia của những người khuyết
tật trong các hoạt động giải trí, thời gian vui chơi và các hoạt động thể thao và hỗ trợ
cho các tổ chức và chương trình để họ có thể tăng cường năng lực để cung cấp dịch vụ
vui chơi, giải trí và các hoạt động thể thao thích hợp và dễ tiếp cận

Kết quả mong đợi

•
•
•
•
•
•
•

Người khuyết tật tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí và các hoạt động thể
thao có sẵn trong cộng đồng địa phương đó
Chính quyền và các hiệp hội địa phương quốc gia, và quốc tế để người khuyết tật
tham gia các chương trình giải trí, vui chơi và thể thao
Các gia đình, giáo viên và các thành viên cộng đồng công nhận và tích cực thúc đẩy
các quyền và khả năng của người khuyết tật tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải
trí và các hoạt động thể thao
Những người có hoặc không có khuyết tật sẽ tham gia cùng nhau vào các hoạt động
vui chơi, giải trí và các hoạt động thể thao
Người khuyết tật có thể tiếp cận các địa điểm vui chơi, giải trí và hoạt động thể thao
Thiết bị được sử dụng cho các hoạt động vui chơi, giải trí, và thể thao phải phù hợp
để đáp ứng nhu cầu cần thiết của người khuyết tật
Các hoạt động và các chương trình vui chơi, giải trí và thể thao sẽ được phát triển đặc
biệt cho người khuyết tật nếu có yêu cầu

Các khái niệm chính
Định nghĩa
Trong thành tố này:
Các hoạt động giải trí được hiểu là tất cả những hoạt động mà mọi người chọn để làm
cơ thể và tâm trí của họ thoải mái thứ giãn và khiến thời gian rảnh rỗi của họ thú vị hơn
Ví dụ, các hoạt động vui chơi giải trí như đi bộ, bơi lội, thiền, đọc sách, chơi trò chơi và
nhảy múa
Thời gian vui chơi được hiểu là thời gian rảnh mà mọi người có thể thoát khỏi trách
nhiệm hàng ngày của họ (ví dụ như công việc và nhiệm vụ) để nghỉ ngơi, thư giãn và
tận hưởng cuộc sống Đó là trong thời gian rảnh rỗi mà mà mọi người tham gia vào các
hoạt động vui chơi giải trí và thể thao
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Các hoạt động thể thao là bất kỳ loại hoạt động thể chất có tổ chức nào, ví dụ như bóng
đá, bóng bầu dục, bóng đá, bóng rổ và điền kinh

Các hoạt động giải trí, thời gian vui chơi và các hoạt động thể thao
trong cộng đồng
Ở nhiều nước có thu nhập thấp, nơi mọi người làm việc mỗi ngày chỉ để tồn tại thì khái
niệm về thời gian vui chơi không phải lúc nào cũng được và cũng không phải là một
ưu tiên Thật vậy, nhiều hoạt động được coi là hoạt động giải trí ở các nước có thu nhập
cao thì lại được xem như hoạt động kiếm kế sinh nhai ở các nước có thu nhập thấp, ví
dụ như đánh cá và thủ công mỹ nghệ
Trong hầu hết các cộng đồng, các loại hình hoạt động giải trí và thể thao, mà người tham
gia được xác định theo độ tuổi, giới tính, hoàn cảnh địa phương (ví dụ như nông thôn
so với thành thị) và tình trạng kinh tế xã hội Ví dụ, trẻ em trong các cộng đồng nghèo
có khả năng chơi trò chơi sử dụng vật liệu tự nhiên như gậy, đá hoặc sử dụng các mặt
hàng sản xuất truyền thống đã được bỏ đi như lốp xe và sợi dây thừng Thời gian giải trí
được dựa trên các hoạt động văn hóa như múa, kể chuyện, lễ hội và sự kiện tôn giáo và
các đoàn giải trí đến biểu diễn
Trong nhiều cộng đồng nghèo và vùng nông thôn không có những địa điểm vui chơi
giải trí cho mọi người như trung tâm cộng đồng và sân vận động thể thao, vì vậy mọi
người chủ yếu tụ tập tại nơi thờ phụng, quán trà, nhà ở, và không gian mở
Cộng đồng tại các nước có thu nhập thấp thường có những ưu tiên và ngân sách hạn
chế Kết quả là sự phát triển của các hoạt động/chương trình giải trí và các thể thao chính
thống thường phụ thuộc vào các nhà tài trợ Điều quan trọng là nguồn tài trợ bên ngoài
được quản lý một cách cẩn thận để đảm bảo rằng các chương trình/hoạt động được giới
thiệu phù hợp với hoàn cảnh địa phương

Lợi ích của việc tham gia
Tham gia vào các hoạt động giải trí, thời gian vui chơi và các hoạt động thể thao có thể
có nhiều lợi ích cho cả cá nhân và cộng đồng bao gồm:
nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật - các hoạt động giải trí, thời gian vui
chơi và các hoạt động thể thao là một phương pháp thú vị và hiệu quả để cải thiện
sức khỏe và hạnh phúc, chúng có thể làm giảm căng thẳng, tăng cường tập thể dục,
cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, và ngăn chặn sự phát triển của các
bệnh mãn tính như bệnh tim ;
phát triển các kỹ năng – các kỹ năng thể chất và xã hội là một trong số nhiều kỹ
năng mà có thể được phát triển thông qua việc tham gia vào các hoạt động vui chơi
giải trí và thể thao;
nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị và loại trừ xã hội - các hoạt động giải trí, thời gian
vui chơi và các hoạt động thể thao là phương tiện có hiệu quả cao, chi phí thấp để
thúc đẩy hoà nhập hơn cho người khuyết tật; các hội dồng này đưa mọi người ở mọi
lứa tuổi và khả năng cùng nhau hưởng thụ, và cung cấp cho người khuyết tật các cơ
hội để chứng minh sức mạnh và khả năng của mình và quảng bá hình ảnh tích cực
của người khuyết tật;

•
•
•
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hòa bình quốc tế phát triển- thể thao là một ngôn ngữ phổ thông có thể được sử
dụng như một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy hòa bình, lòng khoan dung và hiểu
biết bằng cách đưa mọi người đến với nhau vượt qua các biên giới, các nền văn hóa
và tôn giáo (10)
trao quyền - các hoạt động giải trí, thời gian vui chơi và các hoạt động thể thao có
thể trao quyền cho người khuyết tật bằng cách ảnh hưởng tích cực đến sự tự tin và
lòng tự trọng

HỘP 20

Eritrea

Các cựu chiến binh trở thành những tấm gương
Tại Eritrea, các cựu chiến binh khuyết tật được đào tạo để làm các nhà quản lý đội bóng và
huấn luyện viên Từ đó, họ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt
động bóng đá của trẻ em, với sự tham gia của hơn 2 000 trẻ em, trong thủ đô Asmara Sự
tham gia này đã thay đổi cách các cựu chiến binh chiến tranh đánh giá bản thân họ, và đã
ảnh hưởng tích cực đến cách mọi người nhìn vào người khuyết tật khi mà những người này
đóng vai trò tích cực và quan trọng Dựa vào sự thành công này, các câu lạc bộ thể thao hiện
đang đào tạo bóng đá cho trẻ em khiếm thính như một bước đầu tiên đưa các em khuyết tật
tham gia vào các hoạt động thể thao

Hoạt động giải trí và thể thao được bổ sung với những cơ hội khác
Trong khi nhấn mạnh nhiều lợi ích của hoạt động giải trí và thể thao được nhấn mạnh,
điều quan trọng là cần phải nhớ không nên được sử dụng các hoạt động như là một sự
thay thế cho việc tiếp cận với các cơ hội khác như giáo dục, đời sống

HỘP 21

Afghanistan

Huấn luyện đi xe đạp
Chương trình phục hồi chức năng và giải trí cho những người cụt chi đi xe đạp tại
Afghanistan (AABRAR) trong Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan là một chương trình đào tạo
xe đạp cho những người bị phẫu thuật cắt bỏ chi, để cải thiện chức năng vận động và tự lập
cho họ và cho phép họ đi đi về về từ nơi làm việc và tiết kiệm chi phí đi lại

Tạo khả năng tiếp cận với hoạt động giải trí, thời gian vui chơi và
hoạt động thể thao
Nơi ở hợp lý có thể là cần thiết cho một số người khuyết tật tham gia vào các hoạt động
vui chơi giải trí và thể thao Với một chút sáng tạo và linh hoạt, các hoạt động và các
thiết bị có thể được điều chỉnh ở mức tối thiểu hoặc không mất chi phí để đảm bảo sự
tham gia của người khuyết tật
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HỘP 22

Áp dụng các hoạt động thể thao
Thích ứng với các quy tắc hoặc hệ thống chấm điểm của trò chơi có thể cho phép mọi người
với khả năng và độ tuổi khác nhau có thể chơi với nhau miễn phí Sử dụng vật liệu thích hợp
tại địa phương để hạ giá thành thiết bị, ví dụ như sử dụng một quả bầu khô với ngũ cốc tạo
thành một quả bóng có âm thanh, hoặc chia cặp để chơi với nhau, có thể làm tăng sự tham
gia của tất cả các thành viên cộng đồng

Đề xuất hoạt động
Xác định các hoạt động giải trí, thời gian vui chơi và
các hoạt động thể thao tại địa phương
Bước đầu tiên cần xác định là những cơ hội về các hoạt động giải trí, thời gian vui chơi và
các hoạt động thể thao đã tồn tại tại địa phương và xung quanh đó Để xác định những
yếu tố đó, chương trình PHCNDVCĐ nên làm việc chặt chẽ với các nhóm cộng đồng, ví
dụ như các nhóm thanh niên và phụ nữ, câu lạc bộ trẻ em và người khuyết tật,

Tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia
Hoạt động sẽ thành công khi mà: cá nhân và cộng đồng mong muốn,phù hợp về văn
hóa, thú vị và hoàn hảo với người tham gia, và không quá tốn kém để phát triển và duy
trì Để tạo điều kiện cho những người khuyết tật tham gia vào các hoạt động vui chơi
giải trí và thể thao, chương trình PHCNDVCĐ nên:
cung cấp thông tin cho người khuyết tật về các hoạt động giải trí và thể thao có sẵn
trong cộng đồng địa phương;
liên kết những người khuyết tật với các câu lạc bộ/hiệp hội về vui chơi giải trí và hoạt
động thể thao chủ đạo;
đảm bảo trẻ em khuyết tật có cơ hội giống như những đứa trẻ khác tham gia vào các
hoạt động vui chơi giải trí và thể thao ở trường;
tìm hiểu những lựa chọn để hỗ trợ cá nhân cho phép những người khuyết tật tham
gia, cho dù chủ động hay bị động;
tạo điều kiện cho phương tiện truyền thông quảng
bá tích cực về giải trí và thể thao cho người
khuyết tật để khuyến khích thêm nhiều
người khuyết tật tham gia

•
•
•
•
•
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Sử dụng các hoạt động giải trí, thời gian vui chơi và
các hoạt động thể thao để nâng cao nhận thức
Sự kiện lớn như Ngày Quốc tế người khuyết tật có thể là cơ hội nâng cao nhận thức,
từ cấp độ quốc gia đến khu vực, về sự cần thiết của các hoạt động giải trí và thể thao
Những sự kiện này thường thu hút sự chú ý tích cực của phương tiện truyền thông, có
thể nâng cao nhận thức của một số lượng lớn khán giả

HỘP 23

Pakistan

Giải bóng Cricket thế giới giành cho người khiếm thị
Sau độ phủ sóng thành công phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia của World
Cup Cricket cho người mù ở Pakistan, một số chương trình PHCNDVCĐ đã cho thấy sự gia
tăng trong số lượng các bậc phụ huynh hỏi về cơ hội học tập và giải trí cho con em bị khiếm
thị của họ rtunidades educativas y de uso de tiempo libre para sus hijos con limitaciones
visuales

Khuyến khích các chương trình chính trở nên toàn diện
Thông thường các chương trình vui chơi giải trí và thể thao chính không tính đến việc
đưa người khuyết tật tham gia Chương trình PHCNDVCĐ có thể làm việc với các chương
trình vui chơi giải trí và thể thao này để tìm hiểu để người khuyết tật có thể tiếp cận được
các hoạt động này Chương trình PHCNDVCĐ có thể:
tham khảo ý kiến của các tổ chức quốc gia và quốc tế để đảm bảo các chương trình
phù hợp về văn hóa và địa lý tại địa phương, dành cho mọi người khuyết tật ở mọi
lứa tuổi, khả năng, và giới tính sống tại đô thị và nông thôn;
cung cấp ý tưởng và gợi ý về vịêc chỉnh sửa các hoạt động, thiết bị và địa điểm an
toàn, nhấn mạnh là nhiều hoạt động có thể được chỉnh sửa mức phí tối thiểu hoặc
không tính thêm chi phí;
tạo điều kiện đào tạo cho nhân viên của các chương trình chủ đạo phát triển các kỹ
năng và sự tự tin cho người khuyết tật;
vận động sự ủng hộ cùng với các tổ chức của người khuyết tật để đảm bảo cơ hội
tham gia các hoạt động giải trí và thể thao sẵn có và dễ tiếp cận cho người khuyết tật

•
•
•
•

Các ấn phẩm như Fun and inclusive handbook (11) và Sport, recreation and play (12)
cung cấp thêm thông tin và các ví dụ về cách hỗ trợ cho các nước có thu nhập thấp
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HỘP 24

Những ngày thể thao ở trường học
Chương trình PHCNDVCĐ có thể khuyến khích và hỗ trợ các ngày thể thao hang ngày tại
trường học Những ngày hội thể thao có thể nâng cao nhận thức và hiểu biết giữa các trẻ
em tuổi đi học bằng cách để các em khuyết tật và không khuyết tật chơi thể thao với nhau
Các sự kiện trên là một kinh nghiệm tích cực cho tất cả mọi người tham gia bao gồm cả trẻ
em, phụ huynh, giáo viên, tình nguyện viên và quan chức thể thao Họ sẽ có thái độ tích
cực và niềm tin về người khuyết tật và nâng cao nhận thức về khả năng thể thao của trẻ em
khuyết tật

Phát triển và hỗ trợ các chương trình khuyết tật đặc biệt
Chương trình khuyết tật đặc biệt tạo cơ hội cho người khuyết tật gặp gỡ những người
khuyết tật khác, và cho phép họ cạnh tranh với những người khác ở mức độ kỹ năng
tương tự Chương trình PHCNDVCĐ có thể:
đảm bảo người khuyết tật là những người lãnh đạo và đóng một vai trò quan trọng
trong quá trình ra quyết định khi phát triển chương trình để đảm bảo rằng các chương
trình vui chơi giải trí và thể thao phù hợp với nhu cầu của họ;
cung cấp các đào tạo thích hợp và nguồn lực để hỗ trợ người khuyết tật muốn thiết
lập các nhóm/câu lạc bộ vui chơi, giải trí và thể thao của mình;
kết nối vui chơi giải trí cho khuyết tật tại địa phương với các nhóm thể thao/câu lạc bộ
của các tổ chức quốc gia và quốc tế, ví dụ như Liên đoàn thể thao quốc tế cho người
khuyết tật trí óc, Ủy ban Paralympic quốc tế, Olympic đặc biệt Quốc Tế, và Ủy ban thể
thao quốc tế cho người khiếm thính

•
•
•

HỘP 25

Bangladesh

Kết nối thông qua môn cờ vua
Một trong những mạng lưới lớn nhất của người khiếm thị ở Bangladesh là một câu lạc bộ cờ
vua Braille với một mạng lưới các câu lạc bộ trong khu vực đô thị và nông thôn Mạng lưới
này cung cấp cơ hội không chỉ để thi và phát triển kỹ năng mà còn để giao lưu và liên kết
giữa những người dân có cùng niềm đam mê
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Tư pháp
Giới thiệu
Tiếp cận tư pháp là một khái niệm rộng trong đó đề cập đến khả năng tiếp cận các hệ
thống, thủ tục, thông tin, và các địa điểm được sử dụng trong việc quản lý nhà nước về
tư pháp (13) của người dân Tất cả mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm
và quyền (14) và do đó tất cả mọi người phải có tiếp cận bình đẳng khi phẩm giá và
quyền lợi của mình bị xâm phạm (15)
Người ta thường tìm đến công lý ở nước của họ khi họ đã bị đối xử không đúng hoặc bị
ngược đãi, ví dụ như khi họ đã là nạn nhân của một tội phạm Trong khi tiếp cận công
lý là một quyền con người thì nó cũng là nhân tố quan trong việc thụ hưởng các quyền
con người khác, ví dụ như nếu một người khuyết tật đã bị từ chối quyền làm việc họ có
thể muốn tìm đến hệ thống tư pháp như là một biện pháp khắc phục (giải pháp) (13)
Nhiều người từ những nhóm thiệt thòi, kể cả những người khuyết tật, luôn phải đối mặt
với các hàng rào khi tiếp cận tư pháp (15) Không được tiếp cận với tư pháp, họ không
có tiếng nói và không thực hiện các quyền, bị phân biệt đối xử (16), và kết quả là họ có
thể trở nên dễ bị tổn thương và thiệt thòi (15)
Thành tố này cung cấp thông tin về một số khái niệm liên quan đến tiếp cận tư pháp cho
người khuyết tật và cung cấp các gợi ý chương trình PHCNDVCĐ có thể giúp đỡ người
khuyết tật vượt qua những rào cản gặp phải khi cố gắng tiếp cận tư pháp như thế nào
Sự tham gia của những người khuyết tật trong thực thi pháp luật, ví dụ như như nhân
chứng, bồi thẩm đoàn, luật sư vv cũng rất quan trọng nhưng không được bảo hiểm đề
cập ở đây

HỘP 26

Công Ước về quyền của người khuyết tật –
Điều 3: Tiếp cận tư pháp (2)
1 Các Quốc gia thành viên của Công ước này thừa nhận tất cả mọi người đều bình đẳng
trước pháp luật và trong khuôn khổ pháp luật và được pháp luật bảo hộ và được hưởng
những lợi ích của pháp luật một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử
nào
2 Các Quốc gia thành viên của Công ước này cam kết nghiêm cấm tất cả các hành vi phân
biệt đối xử đối vì lý do khuyết tật và đảm bảo người khuyết tật được bảo hộ tích cực bằng
luật pháp khỏi sự phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do nào

Tư PHáP
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HỘP 27

Thử thách của Netsanest do thái độ tiêu cực của cộng đồng
Cô gái 14 tuổi Netsanest từ miền Bắc Ethiopia Cô bị mù khi còn nhỏ, nhưng không nhớ
chính xác nó xảy ra như thế nào và khi nào Lớn lên cô gái mù trong làng, cô cảm thấy vô
dụng và thường bị gọi bằng cái tên như “awer” (một tên được sử dụng cho những người
không thể nhìn thấy mà cũng có nghĩa là ngu ngốc) Khi mọi người đã đến thăm gia đình cô,
cô thường trốn đi để không làm xấu hổ gia đình mình, và khi có lễ hội trong làng của cô, cô
không bao giờ được phép tham gia
Một ngày nọ, dì của cô đến thăm và nói với gia đình cô về trường học cho trẻ em mù trong
một ngôi làng gần đó Với sự cho phép của cha mẹ mình, Netsanest bắt đầu tham dự các
trường này Cô yêu đi học và sớm học được cách đọc và viết, nấu ăn và đi lại xung quanh
làng của mình Cô thậm chí còn bắt đầu thuê một ngôi nhà với vài người bạn mới của mình
Một buổi tối, một người đàn ông trong làng tiếp cận Netsanest và yêu cầu cô ngủ với anh
ta để đổi lấy tiền chi trả cho các chi phí học hành của cô Netsanest từ chối, nói với anh rằng
cô ấy chưa sẵn sàng để kết hôn và cô muốn tập trung hoàn thành việc học Một vài ngày sau
khi bạn bè của cô ra khỏi nhà, người đàn ông đã trở lại và nói với cô rằng là ở với anh ta, cuộc
sống của cô sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ là bí mật của họ Một lần nữa cô từ chối Tuy nhiên,
người ông hãm hiếp cô Cô hét lên nhưng không ai đến giúp
Ngày hôm sau giáo viên trong trường nghe về câu chuyện của cô và đưa cô đến cảnh sát
Thay vì giúp đỡ cô, cảnh sát bắt đầu đổ lỗi cho cô vì những gì cô đã làm Một số cô gái khiếm
thị khác đã bị hãm hiếp trong làng và thái độ và niềm tin tiêu cực của cộng đồng về khuyết
tật khiến người ta cho rằng đó là lỗi của họ Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp làng và mẹ
của tên hiếp dâm đến gặp Netsanest, hét lên với cô và buộc tội cô “Mày đang làm cái gì vậy?
Trước tiên, mày dụ dỗ con trai tao và khiến nó làm những điều tội lỗi và bây giờ mày đang cố
gắng để làm ô nhục tên của nó “
Khi tin này đến tai cha mẹ Netsanest, họ không biết phải làm gì Một mặt họ đã sợ hãi không
dám làm gì vì họ lo lắng về sự
an toàn Netsanest và sự xấu hổ
do tình trạng này mang lại Tuy
nhiên, mặt khác họ muốn công
lý cho Netsanest
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Mục tiêu
Người khuyết tật được tiếp cận với tư pháp trên cơ sở bình đẳng với những người khác
để đảm bảo thụ hưởng đầy đủ các quyền và tôn trọng nhân quyền

Vai trò của PHCNDVCĐ
Vai trò của PHCNDVCĐ là thúc đẩy nhận thức về quyền của người khuyết tật và hỗ trợ
người khuyết tật và các thành viên gia đình của họ tiếp cận tư pháp nếu họ phải đối mặt
với sự phân biệt đối xử và kỳ thị

Kết quả mong đợi

•
•
•
•
•

Các chương trình PHCNDVCĐ có thể hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công lý khi có
nhu cầu
Người khuyết tật nhận thức được quyền của mình và các lựa chọn và các thủ tục để
tiếp cận tư pháp
Các bên liên quan trong ngành tư pháp hiểu nhu cầu của người khuyết tật và không
có sự phân biệt đối xử
Người khuyết tật có thể tiếp cận các cơ chế tư pháp không chính thức khi quyền lợi
của họ bị vi phạm
Người khuyết tật có thể tiếp cận cơ chế tư pháp chính thức khi quyền lợi của họ bị vi
phạm

Khái niệm chính
Người nắm quyền và người chịu trách nhiệm
Hiểu biết về mối quan hệ giữa người nắm quyền và người chịu trách nhiệm là một khái
niệm quan trọng khi xem xét các quyền của người khuyết tật và tạo điều kiện cho họ
tiếp cận tư pháp
Người nắm quyền - người khuyết tật là người nắm quyền tức là họ có cả quyền lợi và
trách nhiệm Là người nắm quyền, họ có quyền đối với y tế, giáo dục, cơ hội làm việc,
đất đai, nhà ở, và tham gia chính trị Đây là tất cả nội dung chính cũng như các quyền
khác trong Công ước về Quyền của Người khuyết tật (2)
Người chịu trách nhiệm - khi một người có quyền, người khác có nghĩa vụ tôn trọng,
bảo vệ và thực hiện các quyền đó Người chịu trách nhiệm bao gồm các cá nhân thuộc
cơ quan nhà nước (chính phủ) và phi nhà nước (ví dụ như các tổ chức phi chính phủ,
các nhà lãnh đạo tôn giáo, các bậc cha mẹ) ở cấp quốc gia và khu vực Nhiệm vụ của các
quốc gia được nêu trong Công ước về Quyền của Người khuyết tật (2)

Tư PHáP
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Rào cản tư pháp
Tiếp cận tư pháp thường được dành cho những người giàu có, có liên quan chính trị,
và những người sống trong khu vực đô thị Người khuyết tật, đặc biệt là những người
sống ở các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình phải đối mặt với một số rào
cản trong việc tiếp cận công lý Những rào cản này bao gồm:
Không có đầy đủ luật và chính sách bảo vệ người khuyết tật - ở nhiều nước không có
luật cụ thể để bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật (15);
Rào cản vật lý - người khuyết tật có thể không tiếp cận được các đồn cảnh sát, tòa án,
và các tòa nhà công cộng khác (13);
Rào cản trong giao tiếp - người khuyết tật có thể không thể giao tiếp hiệu quả với
những người trong ngành tư pháp nếu không có thiết bị hỗ trợ thích hợp tại đó ví dụ
như phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính;
Thiếu thông tin có thể tiếp cận - không tiếp cận được thông tin, người khuyết tật
có thể không biết làm hệ thống tư pháp hoạt động như thế nào và những quyền và
trách nhiệm của họ (13);
Rào cản kinh tế - chi phí lệ phí luật sư, án phí vv có thể là quá cao đối với người khuyết
tật;
Thiếu nhận thức về nhu cầu - cảnh sát và các quan chức khác có thể không hiểu được
nhu cầu cụ thể của người khuyết tật trong việc tiếp cận tư pháp và làm thế nào để
cung cấp các tiện nghi cần thiết (13)

•
•
•
•
•
•

Năng lực pháp lý
Điều 12 Công ước Quyền người Khuyết tật “Các Quốc gia thành viên của Công ước này
thừa nhận người khuyết tật có được hưởng năng lực pháp lý trong mọi lĩnh vực của cuộc
sống trên cơ sở bình đẳng với những người khác” (2) Nhiều người khuyết tật không được
phép thực hiện năng lực pháp luật của họ, ví dụ như họ bị ngăn cản tham gia tố tụng
và đưa ra bằng chứng khi ra tòa án Điều này là do nhiều người nghĩ rằng người khuyết
tật không có khả năng hành động Công ước cũng nhận thấy rằng một số người khuyết
tật có thể yêu cầu hỗ trợ trong việc thực hiện năng lực pháp lý của họ Hỗ trợ cho quá
trình ra quyết định như vậy có thể dưới nhiều hình thức, ví dụ như giúp một người có
thể truyền tải các ý định của cá nhân cho người khác hoặc giúp đỡ anh/cô ấy để hiểu
được những lựa chọn trong tầm tay, có thể giúp người khác nhận ra rằng một người
khuyết tật cũng là một người có lịch sử, có mối quan tâm và mục tiêu trong cuộc sống,
và là người có khả năng thực hiện năng lực pháp luật của mình (17)
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Thúc đẩy tiếp cận tư pháp
Bảo vệ pháp lý
Các quyền của người khuyết tật cần phải được công nhận trong hiến pháp, pháp luật và
chính sách quốc gia Một khi quyền lợi của người khuyết tật được pháp luật công nhận
thì sau này, khi quyền lợi của họ bị xâm phạm, tòa án, cơ quan hành chính và trong một
số trường hợp là các tổ chức nhân quyền, mới có thể đưa các biện pháp Loại biện pháp
khắc phục sẽ phụ thuộc vào sai phạm cần sửa chữa, ví dụ như yêu cầu một trường nhận
sinh viên, đảm bảo tòa nhà chính phủ có thể tiếp cận được, phạt tiền người sử dụng lao
động do có hành vi phân biệt đối xử trong hoạt động tuyển dụng, buộc các cơ quan
y tế phát hành thẻ bảo hiểm y tế, và trừng phạt những hành vi bạo lực hoặc lạm dụng
Các cơ chế không chính thức – những thực tiễn không công bằng hay bất công thường
có thể được giải quyết một cách hiệu quả ở cấp cộng đồng Các cơ chế không chính
thức của hệ thống bảo vệ pháp luật có thể tiếp cận được thông qua những nơi như tổ
chức tôn giáo và phát triển, những người đứng đầu bộ lạc, tổ trưởng tổ dân phố và lãnh
đạo thôn, các đoàn thể và hợp tác xã, các chuyên gia giáo dục và y tế, nhân viên xã hội,
chủ hộ

HỘP 28

India

Tư pháp phi chính thức mở ra một hướng đi mới
Tại Orissa, Ấn Độ, một chương trình phòng chống bệnh phong dựa vào cộng đồng đã phối
hợp với những người lớn tuổi và các nhà lãnh đạo tôn giáo để tìm một giải pháp cho một
người đàn ông bị buộc phải rời khỏi nhà và ngôi làng của mình vì ông mắc bệnh phong Và
sau đó, người ta đã thông nhất rằng sau khi hoàn tất lễ tôn giáo để đổi tên và đổi ngày sinh,
người đàn ông sẽ có thể quay trở lại gia đình của mình với một tên mới và tham gia một lần
nữa trong đời sống cộng đồng

Cơ chế chính thức - khi một người không thể tiếp cận quyền lợi của mình thông qua các
các cơ chế không chính thức, thì sau đó quá trình bảo vệ pháp luật chính thức cần phải
được sử dụng nhiều hơn Ví dụ như hành động pháp lý thực hiện thông qua các tòa án
Thông thường đây chỉ là biện pháp cuối cùng vì nó tốn kém, chậm, và yêu cầu tư vấn
pháp lý chuyên nghiệp Những người
khuyết tật sống ở các nước có thu nhập
thấp thường chỉ có thể có được sự hỗ trợ
của Trung tâm trợ giúp pháp lý miễn
phí hoặc từ các tổ chức nhân quyền,
tổ chức của người khuyết tật hoặc
phát triển Điều quan trọng là bất kỳ
quyết định pháp lý nào cũng phải
do các cá nhân hoặc nhóm người có
liên quan đưa ra
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HỘP 29

Philippines

Tìm kiếm công bằng với sự trợ giúp pháp lý miễn phí
Một số nhân viên khiếm thính làm việc ở quầy đếm tiền đã bị chấm dứt hợp đồng khi ngân
hàng Manila nơi họ làm việc đã mua máy đếm tiền Những người lao động này, với sự hỗ
trợ của KAMPI, Liên đoàn Quốc gia của các Tổ chức của người khuyết tật Phillippines, đã
tiếp cận một nhóm các luật sư và nhóm này đã đồng ý cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí
Sau một số năm, Tòa án Tối cao Philippines phán đã quyết, trên cơ sở luật chống phân biệt
đối xử quốc gia về khuyết tật, việc chấm dứt trên là bất hợp pháp và phân biệt đối xử Ngân
hàng được lệnh phải trả lại tiền lương cho người lao động cho tất cả những năm họ không
có việc làm, và tiếp tục được lệnh phải nhận họ trở lại làm việc Thay vì lựa chọn để trở lại làm
việc cũ , những người lao động này đã sử dụng tiền bồi thường để bắt đầu các hoạt động
kinh doanh nhỏ

Nhận thức pháp luật
Nhận thức pháp luật là nền tảng đấu tranh với bất công Người khuyết tật không thể tìm
kiếm biện pháp khắc phục bất công khi họ không biết các quyền và quyền được hưởng
lợi của họ theo pháp luật (18) Khi người khuyết tật và các thành viên gia đình họ nhận
thức được các quyền của mình, họ có thể bảo vệ tốt hơn các quyền và nói ra khi họ bị
người khác lạm dụng quyền của mình
Trợ giúp pháp lý
Chi phí liên quan đến các quá trình pháp lý chính thức khá cao và thường làm nản long
người dân đi tìm công lý Hỗ trợ trợ giúp pháp lý có thể giúp mọi người từ các nhóm
thiệt thòi, kể cả những người khuyết tật bắt đầu và theo đuổi công lý (18) Các chương
trình trợ giúp pháp lý tài trợ và hỗ trợ như tư vấn cho người dân về những vấn đề pháp
lý của họ, giúp mọi người hiểu rõ quyền lợi của mình và những luật liên quan, và đại diện
cho họ tại tòa án Chính phủ các nước thường chịu trách nhiệm về trợ giúp pháp lý, tuy
nhiên, trong trường hợp chính phủ bị hạn chế năng lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm
của mình, các tổ chức phi chính phủ chính là nguồn hỗ trợ quan trọng (18)
Trung tâm pháp luật cộng đồng
Một cách để cung cấp dịch vụ pháp lý cho những người có ít nguồn lực, không đủ để đáp
ứng các yêu cầu về điều kiện trợ giúp pháp lý là sử dụng trung tâm pháp luật cộng đồng
(TTPLCĐ) hoặc các trường luật TTPLCĐ thường là các tổ chức phi lợi nhuận nhỏ cung
cấp một loạt các dịch vụ pháp lý Họ là một nguồn lực quan trọng, công việc của họ bao
gồm tư vấn và hỗ trợ, giới thiệu, trình bày tại tòa án nếu thích hợp, cung cấp thông tin
về các vấn đề pháp lý Họ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận
thức, giáo dục cộng đồng về các vấn đề pháp luật, vận động hành lang và xây dựng các
chính sách, ví dụ như ủng hộ cho sự phát triển của một hệ thống pháp luật công bằng,
và nỗ lực hướng tới việc cải cách các thủ tục pháp lý và hành chính
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Một tính năng quan trọng của trung tâm luật pháp cộng đồng là việc sử dụng tình
nguyện viên trong việc cung cấp các dịch vụ Do đó, “cộng đồng” đề cập đến thời gian
và những kiến thức chuyên gia không được trả phí của luật sư hành nghề, sinh viên,
para-legals và những người khác Các trung tâm thiết lập mối quan hệ với các người
hành nghề luật sư tư nhân, ,ví dụ như họ thương lượng thỏa thuận với luật sư tư nhân,
và thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học luật

HỘP 30

Ecuador

Giúp trẻ quay lại trường học
Một cô bé ở Quito, Ecuador không được phép học vì cha mẹ cô buộc cô phải đi ăn xin trên
đường phố Bà ngoại của đứa trẻ rất quan ngại về việc này Sau khi không thể giải quyết vấn
đề trong nội bộ gia đình, bà ngoại của cô bé đã đề nghị chương trình PHCNDVCĐ giúp bà
bảo vệ quyền nuôi đứa cháu Chương trình liên lạc với bên trợ giúp pháp luật để hỗ trợ và
đưa ra lời khuyên cho bà với lời khuyên Họ đã đưa trường hợp này ra và bây giờ, người bà
có quyền nuôi cháu gái của mình và cô bé thì cảm thấy rất vui vì đã được quay trở lại trường
học

Các hoạt động đề xuất
Chương trình PHCNDVCĐ có thể thực hiện một loạt các hoạt động, thường xuyên phối
hợp với các tổ chức của người khuyết tật và các tổ chức xã hội khác, để hỗ trợ người
khuyết tật tiếp cận với công lý

Xây dựng sự hiểu biết bối cảnh địa phương
Để hỗ trợ hiệu quả người khuyết tật tiếp cận tư pháp, các chương trình PHCNDVCĐ cần
phải hiểu bối cảnh địa phương nơi họ làm việc Chương trình nên:
Phát triển nhận thức về pháp luật (cả pháp luật nói chung và pháp luật về người
khuyết tật), các tổ chức người khuyết tật và các dịch vụ trợ giúp pháp lý có thể được sử
dụng như nguồn lực để giúp nhân viên PHCNDVCĐ hiểu các quy định pháp luật này;
Phát triển sự hiểu biết về pháp luật được thực thi, cán bộ cưỡng chế thi hành luật tại
địa phương, ví dụ như nhân viên cảnh sát có thể được sử dụng như nguồn lực để giúp
nhân viên PHCNDVCĐ hiểu cách làm thế nào để báo cáo một tội ác và xác định những
cơ chế bảo vệ hiện có dành cho các nạn nhân và nhân chứng;
Xác định nguồn lực sẵn có (cả chính thức và không chính thức) trong khu vực địa
phương Điều này sẽ hữu ích trong việc hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận tư pháp, ví dụ
lãnh đạo địa phương (chính quyền địa phương, tổ dân phố, làng xã và các nhà lãnh
đạo tôn giáo), giáo viên, các tổ chức của người khuyết tật, các chuyên gia y tế, đoàn
thể và hợp tác xã, và nhân viên tòa án thực thi pháp luật, các dịch vụ trợ giúp pháp lý
và các trung tâm luật pháp cộng đồng

•
•
•
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Phát triển mạng lưới và liên minh với các bên liên quan
Chương trình PHCNDVCĐ nên làm việc cùng với các tổ chức của người khuyết tật và các
nhóm tự lực để phát triển mối quan hệ tốt có ảnh hưởng đến các thành viên cộng đồng
và các nhóm để chuẩn bị và đối phó với bất kỳ sự bất công tiềm tàng hoặc hành động
trái pháp luật nào đối với người khuyết tật

Nâng cao nhận thức về quyền
Các chhiến lược thúc đẩy nhận thức pháp luật có thể được thực hiện bởi các chương
trình PHCNDVCĐ, chương trình này có thể:
phối hợp với các tổ chức của người tàn tật để đảm bảo rằng người khuyết tật và gia
đình của họ nhận thức được quyền lợi của mình;
phổ biến thông tin về hình thức tiếp cận về quyền khuyết tật và làm thế nào để tiếp
cập các quyền đó;
tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức cùng với các tổ chức người khuyết
tật, tổ chức nhân quyền và các nhóm tự lực;
Hỗ trợ các tổ chức của người dân và các tổ chức nhân quyền để đào tạo vấn đề người
khuyết tật cho các ngành và người ra quyết định chủ chốt ở cấp cộng đồng và cấp
huyện, ví dụ như các cán bộ thực thi pháp luật và cán bộ tòa án, các chuyên gia sức
khỏe, giáo viên, nhà lãnh đạo tôn giáo và các doanh nhân;

•
•
•
•
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HỘP 31

Ethiopia

Thúc đẩy quyền lợi hợp pháp và tăng cường quyền năng
Một dự án thí điểm ba năm để thúc đẩy các quyền hợp pháp và nâng cao vị thế của người
khuyết tật tại tiểu thành phố Yeka, Addis Ababa, Ethiopia, được thực hiện bởi tổ chức
Handicap International phối hợp với Hiệp hội quốc gia Ethiopia về người khuyết tật trí tuệ
(ENAID) và Hiệp hội Bar Ethiopia Dự án làm việc để thúc đẩy các quyền hợp pháp của người
khuyết tật, giảm thiểu rủi ro của bạo lực tình dục và HIV / AIDS
Một điều tra cơ bản về bạo lực tình dục đối với người khuyết tật tìm thấy rằng 46% số người
được hỏi đã phải chịu bạo lực tình dục, 83,5% đã không có quyền tiếp cận với bất kỳ hình
thức giáo dục nhận thức về giới, và 88,3% không được tiếp cận hoặc đã bị từ chối thông
tin về giáo dục giới tính , giáo dục sức khỏe sinh sản, cũng như đào tạo sự quyết đoán Các
cuộc phỏng vấn với các cá nhân và thảo luận nhóm đã giúp cung cấp thêm bằng chứng và
rõ ràng hơn về kết quả điều tra và xác định biện pháp can thiệp thích hợp để xử lý những
nguyên nhân gốc rễ của tình trạng lạm dụng
Dự án tiếp tục hỗ trợ rà soát và phân tích của pháp luật hiện hành ở Ethiopia, cung cấp đào
tạo cho các nhân viên thực thi pháp luật, xã hội dân sự và các thành viên cộng đồng, phát
triển một hệ thống tham khảo, sản xuất một cuốn hướng dẫn tham khảo thân thiện với
người dùng và cung cấp miễn phí tâm lý xã hội và tư vấn pháp luật và đại diện trước tòa án

Thúc đẩy tiếp cận cơ chế chính thức nếu thích hợp
Quy trình pháp lý chính thức có thể không phải lúc nào cũng là có cơ chế thích hợp nhất
Các cơ chế không chính thức thường có thể có hiệu quả hơn và nhanh hơn, ít tốn kém
và dễ tiếp cận hơn cho các thành viên cộng đồng Ví dụ về cách thức mà các chương
trình PHCNDVCĐ có thể hỗ trợ tiếp cập đến các phương pháp không chính thức của
công lý có thể bao gồm:
phối hợp với các trường học địa phương để khuyến khích trẻ khuyết tật đi học;
tiếp cận cộng đồng địa phương và các nhà lãnh đạo tôn giáo để giúp giải quyết tranh
chấp gia đình, ví dụ như tranh chấp về quyền kết hôn khi một hoặc cả hai người có
khuyết tật;
làm việc với các hợp tác xã nông nghiệp để đảm bảo rằng nông dân khuyết tật được
tiếp cận với các nguồn lực cộng đồng;
làm việc với các ngân hàng, giúp khách hàng khuyết tật quản
lý tài khoản của mình và tiếp cận tín dụng;
hỗ trợ bác sĩ địa phương có một phiên dịch viên
ngôn ngữ ký hiệu để các thành viên của cộng
đồng người khiếm thính có thể tiếp cận và sử
dụng cơ sở chăm sóc sức khỏe;
làm việc với tổ trưởng tổ dân phố hoặc
lãnh đạo tôn giáo và người đứng đầu của
gia đình để hỗ trợ người khuyết tật xác
nhận quyền thừa kế của họ

•
•
•
•
•
•
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HỘP 32

Ghana

Đánh giá các dịch vụ tư pháp
thông qua các mạng lưới cộng đồng
Một người đàn ông ở Ghana sống với con gái duy nhất của ông bị suy giảm thị lực Khi ông
trở bệnh người con gái chăm sóc ông trong nhiều năm cho đến khi ông qua đời Khi người
thân của người đàn ông nghe nói về cái chết của ông, họ đến và lấy đi tất cả đồ đạc của ông
và đe dọa đẩy con gái của ông ra khỏi nhà Người con gái đó đã tìm kiếm tư vấn pháp lý từ
mạng lưới hỗ trợ cộng đồng địa phương và kết quả là cô đã có thể xin trợ cấp hưu trí của cha
mình và nhận lại đồ đạc vốn thuộc về cô ấy, bao gồm cả tất cả điền trang của cha mình

Hỗ trợ hoạt động pháp lý nếu thích hợp
Chương trình PHCNDVCĐ cần:
xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ và liên minh với các thành viên đáng tin cậy hoạt
động cộng đồng pháp lý;
tư vấn pháp lý để tìm ra pháp luật nào là phù hợp để giải quyết các loại phân biệt đối
xử khác nhau, ví dụ như thỏa thuận ở địa phương, luật pháp quốc gia hay công ước
quốc tế hoặc điều ước quốc tế;
tôn trọng quyết định của người khuyết tật khi tìm kiếm hoạt động pháp lý;
xem xét các rủi ro liên quan trong việc thực hiện hoạt động pháp lý, ví dụ như cân
nhắc về thời gian, chi phí và cân nhắc an ninh, đặc biệt là khi không có pháp luật và
cơ chế bảo vệ hiệu quả;
đảm bảo rằng người khuyết tật và gia đình của họ tham gia vào đến quy trình pháp
lý và cũng nhận thức được những rủi ro liên quan;
nâng cao nhận thức về các tổ chức và làm việc cùng với các tổ chức giải quyết các
vấn đề pháp lý cho các thành viên nghèo hơn của cộng đồng, ví dụ như cộng đồng
hoặc cáctrợ giúp pháp lý, trung tâm luật sư và/hoặc các trung tâm nhân quyền quốc
tế và phát triển

•
•
•
•
•
•

HỘP 33

Nepal

Một cuộc chiến giành lại sự công bằng thành công
Một tổ chức người khuyết tật Nepal đã đưa chính phủ Nepal ra Tòa án Tối cao vì cho rằng,
theo Công ước về Quyền trẻ em,việc trẻ em sử dụng chữ nổi Braille phải ngồi và hoàn thành
các kỳ thi tại trường công lập trong cùng một thời gian như trẻ em không bị khiếm thính
khác là sự phân biệt đối xử đối với trẻ Họ đã thành công và đạt được một cam kết cho phép
trẻ em sử dụng chữ nổi Braille được thêm 30 phút trong tất cả các kỳ thi
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