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Người Điếc Câm thiệt thòi hơn bạn nghĩ… 

“Sự khiếm thị cắt đứt con người với mọi thứ, sự khiếm 
thính cắt đứt con người với con người”1. Thoạt nhìn, Điếc Câm 
dường như là loại khuyết tật nhẹ nhàng nhất, nhưng trên thực tế, 
mất đi khả năng nghe, nói gần như cô lập con người với xung 
quanh. Trên cả sự mặc cảm, những người khuyết tật đã bị tước 
đoạt đi cơ hội thuận lợi được tiếp cận với tri thức như bao người 
khác. Họ gặp khó khăn vô cùng lớn trong cơ hội nghề nghiệp. 
Phần lớn công việc họ có được đều là lao động chân tay và tạm 
bợ. Không thể dễ dàng bày tỏ ý kiến và được lắng nghe, họ vô 
tình bị đánh mất quyền lợi theo Pháp luật, khả năng tự bảo vệ và 
xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và các thế hệ sau.   
 
…Nhưng họ có thể đóng góp cho xã hội  

Người Điếc Câm hoàn toàn có khả năng tư duy, sáng tạo 
nhạy bén trong nhiều lĩnh vực. Một số thành viên của cộng đồng 
điếc câm đã từng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Nhiều thành viên 
bộc lộ khả năng nghệ thuật: họ chế tác hàng thủ công mĩ nghệ, 
sản xuất sản phẩm gia dụng. Tuy nhiên, do rào cản ngôn ngữ, họ 
thiếu nhiều cơ hội được chứng minh khả năng và cống hiến cho 
xã hội.  
 
Chúng tôi muốn giúp họ xây những cây cầu hòa nhập 
với thế giới 

Tổ chức Cộng Đồng Điếc Câm Thành Phố Hồ Chí Minh 
(DCOH) đề xuất dự án “Khát khao hòa nhập” nhằm đào tạo kiến 
thức, kỹ năng và nghề nghiệp phù hợp với khuyết tật đặc thù của 
người Điếc Câm, tạo tiền đề cho kế hoạch chiến lược tiếp theo 
của DCOH. Thông qua dự án, người khuyết tật thuộc cộng đồng 
Điếc Câm sẽ được phổ cập xóa mù chữ và học ngôn ngữ kí hiệu; 
trang bị kiến thức Pháp Luật và kĩ năng sống cần thiết; và được 
đào tạo mĩ thuật để phát triển nghề nghiệp. Dự án sẽ là bước nền 
tảng cho việc xây dựng một tương lai lâu dài và tươi sáng hơn 
cho người thuộc cộng đồng Điếc Câm.  
 
 
 

Vì sao “Khát khao hòa nhập”? 
 

Ra đời  
DCOH được thành lập 9.9.2009 với 
sứ mệnh: “Vì một cuộc sống công 
bằng, bình đẳng, văn minh cho 
người Điếc câm thông qua việc cải 
thiện hòa nhập xã hội, truyền đạt 
nguyện vọng, mang lại cơ hội, giúp 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người Điếc câm”. 
 
Hoạt động chính  
 

v Liên kết, tập hợp phát 
triển cộng đồng và hỗ trợ tất cả 
các vấn đề liên quan đến cuộc 
sống của người Điếc Câm  

v Giáo dục toàn diện nhằm 
trang bị kiến thức nhận biết về 
xã hội cho người Điếc Câm 

v Tập huấn các kỹ năng để 
người Điếc Câm tiếp cận với 
các dịch vụ xã hội, việc làm 
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1. Phát biểu của Helen Keller tại hội nghị thế giới về người khuyết tật năm 1977. Bà bị câm điếc từ nhỏ nhưng đã nỗ lực vươn lên trở thành một nhà hoạt 
động xã hội nổi tiếng.  
 



  

Rào cản nhân đôi vì hoàn cảnh   

Phần lớn những người Điếc Câm sinh ra trong gia đình khó khăn hoặc bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn do 
khuyết tật. 230 đối tượng tham gia vào dự án của DCOH là những người nhập cư, lang thang, cơ nhỡ, mồ côi, 
sinh sống và kiếm ăn ở TP.HCM. Họ thiếu sự đùm bọc, thương yêu, chia sẻ từ phía gia đình; ngôn ngữ bất 
đồng, hạn chế nên sống thiên về chiều sâu của tâm hồn. Thiếu hụt tài chính khiến họ không được học hành đầy 
đủ dẫn tới mù chữ, không thông hiểu ngôn ngữ Điếc Câm, hoặc không đủ điều kiện phát triển nâng cao khả 
năng. Thêm vào đó, đặc thù của ngôn ngữ pháp luật khiến cho người Điếc Câm, kể cả người thân và các cán bộ 
chính quyền địa phương là người Nghe Nói, đa số hiểu và vận dụng sai lệch chính sách pháp luật về người 
khuyết tật nên hiện nay, hầu hết cộng đồng Điếc Câm DCOH không được hưởng quyền, lợi ích hợp pháp từ 
chính sách pháp luật này. 

DCOH hướng tới họ 

DCOH đã khảo sát và phát hiện một số người Điếc Câm học mỹ 
thuật có hiệu quả, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và cùng đồng hành 
thân thiện với nghề.  

Thực tế, người Điếc Câm tại DCOH có nhiều mơ ước, khát 
khao được học và làm việc trong lĩnh vực mỹ thuật tràn đầy khả năng 
sáng tạo này. Trong đó:  

§ 15 người Điếc Câm có trình độ văn hóa cần được học mỹ 
thuật sáng tác (hội họa, thư pháp, …) 

§ 30 người Điếc Câm khác từ trước đến nay chưa bao giờ 
được đi học và không biết múa dấu ngôn ngữ ký hiệu. Họ 
sống theo bản năng nên dễ gây ra những hệ lụy đau lòng cho 
bản thân, gia đình và xã hội. Họ cần được học chữ để biết 
đọc và viết tên của mình trên các giấy tờ tùy thân, hồ sơ,… 

§ Và tất cả 230 người Điếc Câm tại DCOH cần được tập huấn 
kỹ năng sống, kỹ năng tự biện hộ, đấu tranh, bảo vệ cho 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình thông qua “Luật người 
khuyết tật”. 

 
Lớp học sẽ mở ra cơ hội cho người Điếc Câm được hưởng trợ 

cấp hàng tháng; Bảo hiểm xã hội; miễn giảm các loại thuế; miễn giảm 
tiền vé máy bay, tàu hỏa, xe buýt và các loại vé tham quan du lịch khác; 
cùng rất nhiều chính sách chế độ ưu đãi cho người Điếc Câm. 

 
 
 
 
“Mỗi người mù, câm điếc 
đều có quyền trông đợi rằng 
khả năng và nguyện vọng 
của họ có thể đem đến một 
cuộc sống bình thường 
trong cộng đồng và điều đó  
được thừa nhận và tôn 
trọng bởi Chính phủ, những 
người điều hành đất nước, 
tổ chức giáo dục, và toàn 
thể cộng đồng” 
 
- Tuyên ngôn về quyền của 
người mù, câm điếc, tại hội 
nghị thế giới về người mù, 
câm điếc, 1977  
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Hoạt động của dự án 

1.	  Lớp	  mĩ	  thuật	  sáng	  tác	  	  
v Hoạt động chính của dự án được đội ngũ giáo viên Mỹ thuật có tay nghề cao và cố vấn của DCOH 

cùng hợp tác giúp Học viên Điếc Câm vừa học vừa làm. 
v Thời gian: 704 tiết (2 năm)  

 
 
	  

	  
	  
 

Năm thứ 1 
Mĩ thuật cơ bản – Nâng cao 

DCOH – Dự Án Khát Khao Hòa Nhập 
 

4 



DCOH – Dự Án Khát Khao Hòa Nhập 
 

 
 
 
 
 
 

 

Năm thứ 2 
Mĩ thuật ứng dụng 

5 



  

2. Lớp xóa mù chữ kết hợp phổ cập ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ ký hiệu nâng 
cao  

v Thời gian: 704 tiết (02 năm): 
o Học vào các ngày Chủ nhật hàng tuần: 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết  

 
v Giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt của Bộ Giáo dục – Đào tạo kết hợp ngôn ngữ ký 

hiệu chính thống của người Điếc Câm : Cơ bản, nâng cao. 
 
 

3. Lớp tập huấn Luật Người Khuyết Tật và kĩ năng cần thiết 
v Thời gian: 704 tiết (02 năm): 

o Học vào các ngày Chủ nhật hàng tuần: 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết 
 

v “Luât người khuyết tật” kết hợp văn bản hướng dẫn và các Nghị định liên quan đến Luật người Khuyết tật, 
bảng đánh giá điểm cho khuyết tật đặc thù Điếc Câm ( khuyết tật nặng có trợ cấp kèm theo hàng loạt quyền; 
lợi ích hợp pháp khác), 

v Kỹ năng sống và kỹ năng tự biện hộ cho Hội viên Điếc Câm và người thân (người Nghe Nói). 
 

Tham gia cùng DCOH 

ü 3 giáo viên chính và 3 trợ giảng cho 3 lớp. Trong đó 
chỉ có 1 giáo viên là người Nghe Noi1, còn lại 5 giáo 
viên là người Điếc Câm. Tất cả các giáo viên này 
đều có nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm giảng 
dạy có hiệu quả trên 10 năm. Họ đều là những người 
có uy tín và được xã hội cũng như cộng đồng Điếc 
Câm công nhận. 

 
ü 1 người phiên dịch và điều hành quản lý dự án (Nghe 

Nói) 
 
ü 5 điều phối viên làm việc hậu cần (Điếc Câm). 

Những người này đều đã từng tham gia dự án trước. 
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Phương pháp đánh giá 
 

Lớp mỹ thuật:  
• Năm thứ nhất: sau mỗi 3 tháng thì kết quả bài kiểm tra sẽ phản ánh được khả năng tiếp thu của học viên 

và cuối năm sẽ diễn ra một cuộc triển lãm mỹ thuật để bán những tác phẩm do hội viên sáng tác. 

• Năm sau đó thì mỗi tháng 15 học viên đều phải có sản phẩm để bán trong chợ phiên tại Nhà văn hóa 
Thanh niên TP.HCM. Và mỗi cuối năm đều có một buổi triển lãm để bán đấu giá những tác phẩm được 
chọn lọc. 

• Ngoài ra lớp vẽ mỹ thuật này còn tạo được việc làm cho thêm 05 hội viên khác (làm khung, gốm, giấy, 
…) 

 

Lớp ngôn ngữ ký hiệu 
• Mỗi năm sẽ đánh giá kết quả thông qua việc học viên kê khai những mẫu thông tin cá nhân của mình. (lý 

lịch, tờ cam kết…) 

• Mỗi 3 tháng làm bài kiểm tra và mỗi 6 tháng thi hoc kỳ 

Thể hiện ngôn ngữ ký hiệu qua những buổi tập huấn về pháp luật và kỹ năng sống. 
 
Lớp Luật Người Khuyết Tật  

Hầu hết người Điếc Câm và người thân nghe nói của họ hiểu tường tận “luật người khuyết tật”, tự bào 
chữa, đấu tranh, bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp của chính họ (trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, …). 
DCOH sẽ chọn 10 trường hợp điển hình nhất để thực hiện từ A đến Z.  
Số học viên còn lại tự thực hiện hoặc đăng ký dịch vụ của DCOH 
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Tầm nhìn 
 

Ø Hiện tại: thành lập xưởng vẽ, hình thành chương 
trình mĩ thuật chuyên nghiệp theo dự án đề ra 
thành lập công ty dịch vụ và tư vấn Giáo dục - 
Đào tạo, văn hóa - Nghệ thuật, Pháp luật...cho 
người Điếc Câm. 

Ø 5 năm tới: phát triển hội viên lên 1500 người; 
mở quán trà đạo kết hợp trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm trà thuốc của DCOH  

Ø 10 năm tới: vận động xây dựng quần thể gồm 
trường học, trụ sở DCOH, nhà dưỡng lão, khu 
vui chơi giải trí,…  
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Kinh Phí (VND) 
 

 
 

Cụ thể 
 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Chi phí 
cho mỗi 
đơn vị 

Số lượng 
đơn vị Tổng 

1 Dụng cụ học tập (khung bố, 
sơn, dầu, bay, cọ)   

Quý/năm 2 triệu 15 người 120 triệu 

2 Chí phí sách, tập, bút, giấy, 
photo. 

Tháng/năm 1 triệu  22 triệu 

3 Trợ cấp đi lại cho học viên Buổi/ người 25 ngàn 75 người 330 triệu 
4 Chi phí giáo viên Tháng/người 1 triệu 3 người 66 triệu 

5 Chí phí trợ giảng Tháng/người 500 
ngàn 

3 người 33 triệu 

6 Điều phối viên Tháng/người 250 
ngàn 

5 người 27 triệu 
500 ngàn 

7 Thuê lớp Tháng/lớp 2 triệu 3 lớp 132 triệu 

8 Điện, nước Tháng/lớp 1 triệu 3 lớp 66 triệu 

9 Hỗ trợ cơm nước cho học viên Người/ngày 15 ngàn 75 người 99 triệu 

TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ  
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CỘNG ĐỒNG ĐIẾC CÂM NÓI GÌ? 
 

 “Dự án sẽ là một món quà đầy tính nhân văn đối với cộng đồng người Điếc Câm chúng tôi. Đó là cây cầu 
nối giúp chúng tôi bước ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại và tiến tới hòa nhập, cống hiến cho xã hội. Những 
hoạt động của dự án sẽ đáp ứng những nguyện vọng, ước mơ của chúng tôi không chỉ về vật chất mà còn là động 
lực tinh thần lớn lao.  
  
 Dự án mang chúng tôi đến với tri thức, từ những con chữ cơ bản nhất đến kiến thức Pháp luật và nghệ 
thuật hội họa. Chúng tôi sẽ có sách vở để học, cọ để vẽ, nơi ăn, chốn ở, phương tiện đi lại. Từ những kiến thức 
học được ấy, chúng tôi tin rằng mình có thể cải thiện và vươn tới cuộc sống tươi sáng hơn. Chúng tôi cảm thấy 
rất hạnh phúc và tự hào nếu được tham gia các lớp học nghệ thuật. Những bức tranh vẽ, những sản phẩm nghệ 
thuật tự tay làm được giúp chúng tôi thể hiện được khả năng bản thân và giải tỏa những ấm ức, khát khao trong 
lòng mà chúng tôi không thể nói ra được bằng lời. Hơn thế nữa, những sản phẩm nghệ thuật đó cũng là minh 
chứng rằng chúng tôi – những người Điếc Câm – hoàn toàn có thể cống hiến cho xã hội, và san sẻ bớt gánh nặng 
kinh tế cho gia đình.  
 

Trên tất cả, chúng tôi hi vọng, dự án sẽ giúp chúng tôi có thể cất lên “tiếng nói” của chính mình, lan tỏa 
nó tới xã hội. Chúng tôi muốn đóng góp ý kiến vào việc xây dựng những chính sách xã hội bảo vệ và tạo điều 
kiện phát triển cho cộng đồng Điếc Câm trong tương lai, mang cộng đồng Điếc Câm tới gần mọi người hơn.”  

 
- Tổng hợp ý kiến từ các hội viên Điếc Câm tại DCOH -  



 

 
  

Sự nỗ lực và sáng tạo của các bạn đã được công nhận khi tham dự Liên Hoan 
Tuổi Trẻ Sáng Tạo lần thứ III  năm 2012, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Lớp học ngôn ngữ kí hiệu 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CỘNG ĐỒNG ĐIẾC CÂM 



Những món đồ xinh xắn nhiều màu sắc được làm tỉ mỉ bởi bàn tay của cộng đồng 
người điếc câm. 
 

Thành quả của quá trình học tập trong suốt dự án sẽ được trưng bày tại 
buổi triển lãm diễn ra thường niên mỗi năm tại Nhà Văn Hóa Thanh 
Niên.  
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