
BÁO CÁO 
DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG NGÀY CÂY GẬY TRẮNG 15-10-2011 

Tài trợ: Trung tâm phát triển cộng đồng LIN 
 

Mục tiêu của dự án: Đây là một dự án truyền thông nhằm xây dựng hình ảnh người 
khiếm thị di chuyển độc lập khi dùng gậy, và kêu gọi cộng đồng nhường đường cho 
người khiếm thị; tạo thông lệ kỷ niệm ngày quốc tế Cây gậy trắng 15-10 hàng năm nhằm 
nhắc nhở công chúng chú ý và hỗ trợ nhu cầu đi lại của người khiếm thị tại Việt Nam. 

Đơn vị thực hiện: Mái ấm Thiên Ân, cùng một số đơn vị giáo dục, xã hội, truyền thông 
tại TPHCM gồm: 

- Trường Nguyễn Đình Chiểu 
- TT khiếm thị Nhật Hồng  

- Trường CĐ SP Trung ương TPHCM 
- Mái ấm Huynh đệ như nghĩa 

- Công ty SRI-Vietnam 
- và các tình nguyện viên khác 

Hoạt động của dự án: 
- Các đơn vị đã có nhiều cuộc họp cùng lập kế hoạch thực hiện dự án 

- Ngày 14-10, hơn 50 học sinh và người khiếm thị từ các đơn vị về hội trường 
trường Nguyễn Đình Chiểu để tham dự cuộc họp báo, cùng với nhiều người quan 
tâm và tình nguyện viên khác 

- Khoảng 20 phóng viên các báo, đài đã đến tham dự họp báo và đưa tin (xem press 
clipping đính kèm báo cáo) 

- Trình chiếu những hình ảnh liên quan đến thông điệp và Ngày Cây gậy trắng trên 
thế giới và tình hình di chuyển của người khiếm thị ở Việt Nam 

- Các chuyên gia khiếm thị và định hướng di chuyển trả lời báo chí xung quanh 
thông điệp truyền thông được đưa ra 

- Các học sinh và người khiếm thị đã trình diễn đi gậy trước sự chứng kiến của 
truyền thông 

Tác động của dự án: 

- Chương trình truyền thông đã thu hút được sự tham gia và phối hợp của nhiều 
đơn vị và người khiếm thị kỷ niệm ngày Cây gậy trắng lần đầu tiên tại Việt Nam, 
tạo ý thức cho người khiếm thị và cho truyền thông về thông điệp chính của ngày 
Cây gậy trắng năm 2011 là: “ Cây gậy trắng là biểu tượng của người khiếm thị. 
Hãy nhường đường cho người mang gậy trắng” 

- Chương trình đã đánh động được truyền thông và đưa thông điệp đến với nhiều 
người là khán giả, độc giả các báo chí, truyền thanh và truyền hình. Nếu trước đây 
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search “cây gậy trắng” thì thấy tại Việt Nam ý thức về ngày này và về nhu cầu đi 
lại của người khiếm thị tại Việt Nam hầu như không có, bây giờ thông tin về ngày 
Cây gậy trắng đã xuất hiện tràn ngập các báo và các trang web, diễn đàn liên quan 

- Tạo được sự chú ý của các cơ quan báo chí, nhà tài trợ về hoạt động và sự hợp tác 
của nhóm Thiên Ân và nhóm tình nguyện 

Báo cáo sử dụng ngân sách tài trợ từ LIN 
 

 Nội dung 
Chỉ 
mục 

Số tiền 
từng chỉ 

mục 
Số 

lượng  
Tổng 

(VNĐ) 
1 Gậy cho 50 người 

khiếm thị 
cái 100.000 50 5.000.000 

2 Áo thun in thông điệp 
của Ngày cây gậy trắng 
đầu tiên của Việt Nam 

cái 120.000 135 15.000.000 

3 Back-drop; và các băng 
rôn + tiền công treo 

cái   2.000.000 

5 Nước uống cho người 
tham gia 

chai 5.000 200 1.000.000 

6 Hỗ trợ Chi phí điện, vệ 
sinh hội trường Nguyễn 
Đình Chiểu 

   1.000.000 

7 Hỗ trợ chi phí đi lại cho 
người khiếm thị 

ngư
ời 

60.000 50 3.000.000 

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN 27.000.000 
 

Ngoài kinh phí từ LIN, nhóm còn huy động được sự đóng góp từ các cá nhân mạnh 
thường quân cho các chi phí sau: 

- Tiền ăn sáng cho các em học sinh và tình nguyện viên: 1.500.000 đồng  
- Tiền mua đầu lăn cho gậy: 1.000.000 đồng 

- Tiền in thêm 135 áo thun nữa: 15.000.000 đồng. Số áo này nhóm đã bán lại cho 
những người quan tâm nhằm tuyên truyền cho thông điệp mạnh hơn và dùng số 
tiền này mua được hơn 100 cây gậy phát cho nhiều người khiếm thị đang được 
nhóm học viên định hướng di chuyển hướng dẫn tại các tỉnh Long An, Bình 
Dương, Quảng Ngãi, Bình Thuận và TPHCM 
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Một số hình ảnh của sự kiện truyền thông 
 

 
 

Các chuyên gia trả lời báo chí về thông điệp của ngày Cây gậy trắng 15-10 

 

 
 

Các em nhận gập từ nhà tài trợ 
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Người khiếm thị trình diễn đi gậy ngoài đường phố 

 

 

 
Hình ảnh các em bước tự tin với gậy 
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Các em gặp rất nhiều vật cản trên đường phố 

 

 
 

 
Hình thông điệp kêu gọi người khiếm thị sử dụng gậy 
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Hình thông điệp kêu gọi nhường đường 

 
Trình diễn đi gậy trên đường phố 

TP Hồ Chí Minh ngày 20-11-2011 

Người viết báo cáo 
Nguyễn Quốc Phong 

Chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân 
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