Chiều 11-1, đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố và đại diện Tổ chức
VietHealth ký kết thỏa thuận viện trợ dự án “Nâng cao năng lực và tính bền vững trong phát hiện sớm và
can thiệp sớm khuyết tật trẻ em tại Đà Nẵng”, giai đoạn 2017-2021.
Đây là dự án được Cơ quan Viện trợ Ai-len – Irish Aid tài trợ, triển khai tại hai quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu
và huyện Hòa Vang từ năm 2012-2017. Dự án đã đào tạo được đội ngũ chuyên gia, giảng viên cho ngành
LĐ-TB&XH, giáo dục, y tế của thành phố về kỹ năng phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại các
địa phương được triển khai dự án.
Nhờ vậy, đã có trên 80% trẻ khuyết tật được tầm soát, phục hồi chức năng vận động, giúp trẻ tự kỷ hòa nhập
cộng đồng, giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu bài học tốt. Đây chính là cơ sở để Cơ quan Viện trợ Ailen - Irish Aid thông qua Tổ chức VietHealth tiếp tục mở rộng dự án ra 4 quận còn lại của thành phố là Hải
Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, với tổng kinh phí 17 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án sẽ giúp
thành phố Đà Nẵng hoàn thiện mô hình phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em, từ đó nhân rộng ra cả
nước.
Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao kết quả đạt được trong
giai đoạn 1 của dự án, qua đó giúp thành phố hình thành mạng lưới phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật
trẻ em. Ngay sau lễ ký kết, thành phố sẽ thành lập ban chỉ đạo dự án cấp thành phố và giao Sở LĐ-TB&XH
đảm nhận vai trò quản lý điều hành dự án.
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