
Hoạt động thử nghiệm “Trải nghiệm 1 ngày không ánh sáng” :

Trải nghiệm học đàn bầu do chính các bạn
tại Mata “đứng lớp”

Học chữ nổi braille dưới sự hướng dẫn
của các sơ tại trung tâm

Hướng dẫn các bạn trẻ nh nguyện viên
dự án học định hướng với gậy

2 bạn trẻ được Hùng và Phượng sinh viên khoa 
Việt Nam Học, ĐH Sư Phạm TP.HCM được mời 
tham gia thử nghiệm  một ngày trong thế giới 
không ánh sáng. Tới đây hơn 200 bạn trẻ sẽ được
tham gia hoạt động ý nghĩa này nếu dự án được bình
chọn và hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

Bình chọn của bạn không đồng nghĩa
thay đổi thế giới ngay lập tức...

Nhưng đó là bước đầu ên để
chúng tôi biến dự án ý nghĩa này 

thành hiện thực

Bình chọn cho dự án
bấm vào đây để

Kinh phí dự án (dự kiến) :

454.5tr
(Trong 20 buổi liên tục, kể cả 1 ngày trải nghiệm cuộc sống người khiếm thị tại trung tâm)

Trong đó In ấn và phổ biến cẩm nang 
“Những Khái Niệm Căn Bản về Khiếm Thị”

Kinh phí hoạt động truyền thông cộng đồng và các chi phí phát sinh trong 
quá trình thực hiện dự án (chi ết xem file đính kèm).

(Cho hơn 1.500 ấn bản cả 
chữ thường và chữ Braille)

232tr
Hoạt động tập huấn cho 500 bạn trẻ
học sinh, sinh viên các trường THPT,ĐH - CĐ
cùng 200 bạn khiếm thị

192.5tr

Mô tả đầy đủ hoạt động dự án (xem thêm tại đây)

- Với các bạn trẻ trực ếp tham gia: Được trải nghiệm môi trường sống thực tế của 
người khiếm thị, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi giúp đỡ bằng cách ban phát 
thành hỗ trợ người khiếm thị xây dựng cuộc sống và sự nghiệp cho chính họ.
- Với cộng đồng: Tin tưởng người khiếm thị hoàn toàn có thể làm được những 
công việc khó hơn và chủ động hòa nhập sâu rộng hơn vào cuộc sống.
- - Với nh nguyện viên dự án: Thấy được những thay đổi x.hội có ý nghĩa do chính 
công sức mình, có niềm n vào những công việc thiện nguyện. 

Tác động chúng tôi mong đợi đạt được từ dự án này là 

 
- Biên soạn và phát hành cuốn Cẩm nang “Những Khái Niệm Căn Bản về Khiếm 
Thị”.
- Tổ chức cho 500 bạn trẻ sáng mắt trải nghiệm cuộc sống của người khiếm thị 
trong một ngày, từ đó cùng với 200 người khiếm thị tập huấn về các kiến thức và 
chủ đề liên quan đến khuyết tật thị giác trong 20 khóa.
- - Phát động cuộc thi “Sản phẩm truyền thông về khiếm thị” cho cộng đồng thông 
qua mạng xã hội. 

Hoạt động chính :

Đối tượng chính của dự án này là :

Được thực hiện bởi : Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Mái Ấm Thiên Ân.
Với Sứ mệnh : Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được ếp cận nền 
giáo dục toàn diện và phù hợp, giúp trẻ phát triển hết ềm năng, có được kiến thức và 

kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và hòa nhập xã hội.

- Người khiếm thị, đặc biệt là các bạn trong độ tuổi học tập, lao động, cần được 
cộng đồng xã hội thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn trong quá trình hòa nhập 

cuộc sống.
- 500 h.sinh, s.viên và 200 bạn khiếm thị tại TP.HCM trực ếp tham gia các hoạt 

động trải nghiệm, học tập và huấn luyện của dự án.

Dự án được dự kiến thực hiện : từ 01/10/2014 đến 30/06/2016 

 Thay đổi định kiến của xã hội về khiếm thị (chỉ là một dạng khuyết tật nhẹ, 
làm từ thiện vì thương hại …) bằng cách cho các bạn trẻ sáng mắt trải 
nghiệm thực sự thế giới người khiếm thị. Qua đó, các bạn sẽ có 

nhận thức rõ ràng và thay đổi cách giúp đỡ cũng như 
cộng tác giúp người khiếm thị tỏa sáng

trong cuộc sống.

Plato từng nói : “Nhắm mắt lại sẽ thấy trái m” đó chính là mong ước lớn nhất của 
những người muốn thực hiện dự án này nhằm

Thấu Hiểu của bạn - ánh sáng của tôi

http://bit.ly/dexuatduandaydu
http://bit.ly/binhchonnarrowthegapp

