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KHÁT KHAO HÒA NHẬP 

  

TÊN TỔ CHỨC 

Cộng Đồng Điếc Câm Thành Phố Hồ Chí Minh (DCOH)  

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. 

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN  

Tháng 10/2014 – Tháng 10/2016   

SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN  

Hoàn cảnh khó khăn nhân đôi rào cản cho những người Điếc Câm hòa nhập với cuộc sống: 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. Họ có rất ít cơ hội nghề nghiệp và không 

được lắng nghe đúng mức. DCOH xây dựng dự án nhằm mang đến cho họ nền tảng kiến thức, 

kĩ năng sống cần thiết, và nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật để họ có thể và xây dựng tương lai 

tươi sang hơn. 

NGƯỜI HƯỞNG LỢI 

230 người Điếc Câm làngười nhập cư, lang thang, cơ nhỡ, mồ côi, sinh sống và kiếm ăn ở 

TP.HCM. Trong đó 15 người sẽ được học mĩ thuật, 30 người xóa mù chữ, và 230 người học Luật 

Người Khuyết Tật và kĩ năng sống. 

 

 

Cộng đồng DCOH Khát khao hòa nhập Học viên lớn tuổi  Thầy Khiêm đang dạy chữ 

Xem bản đề xuất dự án đầy đủ 

Bình chọn cho dự án tại đây 

http://www.linvn.org/images/NTG2014-DCOH-VN.compressed.pdf
https://docs.google.com/forms/d/12irIZJQ_ld9L7BgCWiFW97T_lmV0MpGUksDv-U-FwCI/viewform
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HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

Gồm 3 lớp học: 

Mĩ thuật: cơ bản-nâng cao- ứng dụng; từ vẽ tranh kí họa, thư pháp, đến làm ra các sản phẩm 

thủ công có thể trưng bày và bán cho người tiêu dùng; 

Xóa mù chữ theo chương trình sách giáo khoa và phổ cập ngôn ngữ kí hiệu Điếc  

Luật Người Khuyết Tật và kĩ năng sống cần thiết, kỹ năng tự biện hộ, đấu tranh, bảo vệ cho 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

CHI PHÍ  

Tự tài trợ: 297.000.000 VND 

Cần được tài trợ: 589.500.000 VND 

TÁC ĐỘNG MONG ĐỢI 

Các lớp học sẽ giúp người Điếc Câm có kĩ năng sống cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

bản thân – giúp họ cất lên tiếng nói xây dựng chính sách xã hội nhằm tạo điều kiện phát triển 

hơn cho người Điếc Câm. Người Điếc Câm có cơ hội theo đuổi ước mơ nghệ thuật, qua đó 

chứng minh và cống hiến khả năng của mình cho xã hội. 

 

 

 

 

Xem bản đề xuất dự án đầy đủ 

Bình chọn cho dự án tại đây 

http://www.linvn.org/images/NTG2014-DCOH-VN.compressed.pdf
https://docs.google.com/forms/d/12irIZJQ_ld9L7BgCWiFW97T_lmV0MpGUksDv-U-FwCI/viewform

