
პროექტის მთავარ მიზანს 
წარმოადგენს კრიზისში მყოფი 
ოჯახების მხარდაჭერა, რათა 
მშობლებმა  უკეთ  შეძლონ 
ბავშვის განვითარებისთვის 

უსაფრთხო გარემოს 
უზრუნველყოფა

კახეთის რეგიონი
თელავის მუნიციპალიტეტი: 
ქალაქი თელავი, სოფელი 
შალაური, სოფელი ვარდისუბანი 
და სოფელი კურდღელაური.

გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
განვითარების ფედერალური სამინისტროსა და ჰერმან 
გმაინერის გერმანიის ფონდის ფინანსური 
მხარდაჭერით, 2020-2023 წლებში ასოციაცია 
,,საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი” უზრუნველყოფს 
ბავშვთა დაცვის სისტემის გაძლიერების პროექტის 
განხორციელებას. პროექტის ადგილობრივი 
პარტნიორი ორგანიზაციებია, ახალგაზრდა პედაგოგთა 
კავშირი და კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრი.

პროექტი მიზნად ისახავს გურიისა და კახეთის 
რეგიონებში, როგორც მოწყვლადი ბავშვიანი ოჯახების 
მხარდაჭერას, ისე ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 
მომუშავე ადგილობრივი სამთავრობო და 
არასამთვარობო ორგანიზაციების გაძლიერებას, რათა 
ხელი შეეწყოს თელავისა და ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტებში ბავშვთა დაცვის სისტემის 
გაუმჯობესებას.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია თელავისა და 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების საგანმანათლებლო 
საჯარო სკოლებთან თანამშრომლობა, რათა 
გაიზარდოს ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის შესახებ 
ცნობიერება.

ბავშვზე ზრუნვის დროს, კრიზისში 
მყოფი ოჯახი სახელმწიფოსგან 
სხვადასხვა პროგრამებით უნდა 
იყოს უზრუნველყოფილი და ხელი 
მიუწვდებოდეს მხარდამჭერ 
რესურსებზე

გურიის რეგიონი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: 
ქალაქი ოზურგეთი, სოფელი 
ოზურგეთი, სოფელი ბოხვაური 
და სოფელი შემოქმედი. 

ოჯახის გაძლიერების 
პროგრამის სამიზნე ჯგუფი

სოციალურად დაუცველი 
ბავშვიანი ოჯახები;

ფსიქო-ემოციურ და 
ეკონომიკურ კრიზისში 
მყოფი ოჯახები;

მწვავე ოჯახური 
კონფლიქტების 
გამოცდილების მქონე 
ოჯახები;

ბავშვის აღზრდასთან 
დაკავშირებული 
სირთულეების მქონე 
მშობლები; 

ქცევითი, ემოციური და 
აკადემიური სირთულეების 
მქონე ბავშვები;

ბავშვის ასაკისთვის 
შეუსაბამო შრომით 
საქმიანობაში ჩართული 
არასრულწლოვნები. 

კრიზისულ მდგომარეობაში 
მყოფ ოჯახებში დროული და 

ეფექტური ჩარევა ზრდის 
პოზიტიური მშობლობის 

ხარისხს, ამცირებს არასათა-
ნადო მოპყრობისა და ბავშვის 
ოჯახიდან გამოყვანის რისკებს

პროექტის სამიზნე არეალი

“



Joyful childhood for happy future!
ლაღი ბავშვობა ბედნიერი მომავლისთვის!

კრიზისში მყოფი ოჯახებისა და 
მათი შვილების სოციალური 
მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 
და სოციალური ფუნქციონირების 
აღდგენა-გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა.

ოჯახის გაძლიერების
პროგრამით
გათვალისწინებული 
მომსახურება: 

სოციალური მუშაკი 

ფსიქოლოგიური ინტერვენციის 
გზით, ბავშვებისა და მათი 
მშობლების ფსიქო-ემოციურ 
სირთულეებთან გამკლავება, 
ფსიქო-განათლება, სხვადასხვა 
უნარ-ჩვევების, მათ შორის 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე 
მორგებული ზრუნვის 
უნარ-ჩვევების განვითარებაში 
ხელშეწყობა.

ფსიქოლოგი

ოჯახის წევრების მხარდაჭერა 
დასაქმებისა და თვითდასაქმების 
შესაძლებლობების გაზრდის 
მიზნით. პროფესიულ 
სასწავლებლებსა და პოტენციურ 
დამსაქმებლებთან 
შუამდგომლობა პროფესიული 
განათლებისა და პრაქტიკის 
მიზნით. 

დასაქმების 
კონსულტანტი

ასოციაცია ,,საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ წარმოადგენს 
SOS Children’s Villages Inetrnational-ის ერთ-ერთ წევრ 
ორგანიზაციას. ეროვნული ასოციაცია მოქმედებს 
საერთაშორისო ორგანიზაციის პოლიტიკის შესაბამისად და 
ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1989 წლიდან ეწევა  
საქმიანობას საქართველოს ტერიტორიაზე. ოჯახის დამხმარე და 
ალტერნატიული მომსახურებების შეთავაზებით, ორგანიზაცია 
ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი ბავშვების ოჯახურ 
გარემოში აღზრდასა და მათ სრულფასოვან პიროვნებებად 
ჩამოყალიბებას.
თბილისი, 0160, ალ. ყაზბეგის გამზირი 19ბ
(+995) 32 2204283 შიდა: 154
www.sos-childrensvillages.ge
Facebook: @SOSChildrensVillagesGeorgia

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი არის არასამთავრობო 
ორგანიზაცია, რომელიც ფუნქციონირებს 1996 წლიდან. 
ორგანიზაციის მიზანია სამოქალაქო ცნობიერების მქონე 
საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, 
საგანმანათლებლო და სოციალურ სფეროებში მოქალაქეთა 
ინტერესების დაცვაზე მიმართული ქმედითი პროგრამების 
დანერგვით. ორგანიზაცია პროექტებს ახორციელებს 
თბილისში, ასევე, გურიის, კახეთისა და ქვემო ქართლის 
მუნიციპალიტეტებში. 
გურიის რეგიონი, ოზურგეთი, 3500,
გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. 3. 
ypuozurgeti@yahoo.com
apksosproject@gmail.com
(+995) 0 496 27 64 34; 593 66 98 87
www.apk.ge
Facebook: @apk.ge

კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრი  დაფუძნდა 2019 
წელს და მუშაობს კახეთის რეგიონში. ცენტრის  მიზანია, თემის 
გაძლიერება და  თემის  აქტიური ჩართულობით, სოფლებში 
არსებული პრობლემების გამოვლენა - დაძლევა, რათა 
შეიქმნას ბავშვის  განვითარებისათვის შესაბამისი გარემო. 
კახეთის სამხარეო განვითარების  ცენტრი მუშაობს სამი 
მიმართულებით: ბავშვთა დაცვა, ახალგაზრდების  
გაძლიერება-ჩართულობა და ბავშვის ადრეული განვითარება.
კახეთის რეგიონი, თელავი, 2200,
ძმები პაპუაშვილების ქ. 13
info@kadc.ge
(+995) 0350  27 20 03
www.kadc.ge 
Facebook: @KakhetiADC

ადრეული ბავშვობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია 
ადამიანის ცხოვრებაში და შესაბამისად, ოჯახის მხრიდან ბავშვის 

პოზიტიური მხარდაჭერა და მრავალფეროვანი გამოცდილების 
შეთავაზება ხელს უწყობს ბავშვის სრულფასოვან განვითარებას


