
აპრილი

2020 / #34 ბ ი უ ლ ე ტ ე ნ ი

საარსებო წყაროების 
უზრუნველყოფა
და ეკონომიკური

განვითარება

თემის 
განვითარება

და ადვოკატირება

ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების

დაცვა და
განვითარება

მშვიდობის
მშენებლობა და 
ნდობის აღდგენა

COVID 19
შემცირება და პრევენცია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 
დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში 

COVID-19 წინააღმდეგ მიმართული 
ღონისძიებები მიმდინარეობს

პირველადი ჰიგიენური და 
გადაუდებელი დახმარების 
გაწევა დევნილებისათვის

დევნილთა 14%
სიცოცხლისთვის საშიშ

გარემოში ცხოვრობს

ახალი პროექტი დაიწყო
UNDP და CHCA დევნილთა 
ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში

დევნილთა 100 
კოლექტიურ 
ცენტრში COVID-19 
წინააღმდეგ 
მიმართული 
ღონისძიებები 
ჩატარდება

კოლექტიური ცენტრების 
სადეზინფექციო საშუალებებით 
დამუშავება

თემის ლიდერების გადამზადება
და ჰიგიენური საშუალებების 
გადაცემა



1 აპრილს საქველმოქმედო ჰუმანიტარული 
ცენტრი „აფხაზეთის“ წარმომადგენლები ახალ 
სოფელში (ზუგდიდი) მდებარე დევნილთა 
დასახლებას ეწვივნენ და კორონავირუსის 
საწინააღმდეგო ღონისძიებები ჩაატარეს, ამასთან, 
სოციალურად დაუცველ ოჯახებს პირველადი 
საკვები პროდუქტები გადასცეს.

ახალი სოფლის დევნილთა კოლექტიურ ცენტრში 
აფხაზეთიდან დევნილი 9 ოჯახი ცხოვრობს. 
დევნილების შემოსავლის ძირითადი წყარო 
სოციალური შემწეობიდან და დევნილთა 
დახმარებიდან მიღებული თანხებია. ცენტრი 
„აფხაზეთის“ წარმომადგენლებმა კორპუსის ეზო, 
სადარბაზოები და სარდაფები სადეზინფექციო 
ხსნარით დაამუშავეს და დევნილებს საერთო 
მოხმარების ჰიგიენური საშუალებები გადასცეს. 

COVID-19 წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებში 
აქტიურად არიან ჩართულნი დევნილთა სათემო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ცენტრი 
„აფხაზეთი“ მუდმივად აწარმოებს სათემო 
ლიდერებთან სატელეფონო კომუნიკაციას 
თემში არსებული მდგომარეობის (სოციალურად 
დაუცველი, მარტოხელა მოხუცები, სანიტარული 
პირობები, წყლით უზრუნველყოფა და სხვა) 
შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. COVID-19 
წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები ორი 
კვირის მანძილზე გაგრძელდება საქართველოში 
ბრიტანეთის საელჩოსს მხარდაჭერით.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 
მდებარე კოლექტიურ ცენტრებში 

COVID-19 წინააღმდეგ 
მიმართული სხვადასხვა 
ღონისძიებები ჩატარდა

მოხუცებს პირველადი საკვები პროდუქტები დაურიგდათ

მარტოხელა და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი მოხუცებისათვის 
ძირითადი საკვები პროდუქტების პაკეტები მომზადდა, რომელიც დევნილთა 
კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრებ ბენეფიციარებს ადგილზე დაურიგდათ.

ცენტრმა "აფხაზეთმა" დევნილთა თემის ლიდერები გადაამზადა 
და ჰიგიენური საშუალებების ნაკრები გადასცა

სათემო ორგანიზაციების ლიდერებს და აქტიურ წარმომადგენლებს 
საინფორმაციო სახის ინდივიდუალური შეხვედრები ჩაუტარდათ, რომელიც 
სადეზინფექტიო საშუალებების მოხმარების წესებს და რეკომენდაციებს 
მოიცავდა. შეხვედრების შემდეგ თემის ლიდერებმა მიიღეს ჰიგიენური 
საშუალებების ნაკრები (სადეზინფექციო ხსნარი, შუშის ნიღაბი, თქხვადი 
საპონი, დისპენსერი, შესაშხურებელი აპარატი, ჰიგიენური ქლორი, სარეცხი 
ფხვნილი, ჩვრები, ღრუბელი და სხვა) და ბეჭდური მასალები კოლექტიურ 
ცენტრებში გასავრცელებლად.

დევნილთა კოლექტიური ცენტრები სადეზინფექციო 
საშუალებებით დამუშავდა

ზუგდიდში დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში სპეციალური სადეზინფექციო 
ხსნარებით დამუშავდა საერთო მოხმარების ადგილები - შენობის 
შესასვლელი, სველი წერტილები, კიბეები და სხვა. ასევე, COVID-19 
გავრცელების პრევენციისთვის ხელის სადეზინფექციო დისპენსერები 
დამონტაჟდა საცხოვრისის ფოიეებსა და დერეფნებში.



ჩვენი მხარდამჭერები

www.chca.org.ge
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შროშის ქ. #4
თბილისი 0179, საქართველო
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დევნილთა კოლექტიურ 
ცენტრებში მცხოვრები 
დევნილებისათვის
UNDP ხელშეწყობით ახალი 
პროექტი დაიწყო

შიდა ქართლში, იმერეთსა და სამეგრელოში 
დევნილთა 100 კოლექტიურ ცენტრში COVID-19 
წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები 
ჩატარდება. 

დევნილები პრექტის ფარგლებში სხვადასხვა 
სახის მხარდაჭერას მიიღებენ და, აგრეთვე, 
სემინარებში, შეხვედრებსა და მედია 
ადვოკატირების კამპანიებში ჩაერთვებიან. 

ირაკლი ქოჩუა, პროექტის კოორდინატორი: 
„ჩვენ შევარჩიეთ დევნილთა 100 კოლექტიური 
ცენტრი, რომლებიც არის განთავსებული 
სამეგრელოში, იმერეთსა და შიდა ქართლში. 
მაისში ჩვენ ყველა ამ კოლექტიურ ცენტრში 
ჩავატარებთ სადეზინფექციო სამუშაოებს, 
დავარიგებთ საერთო მოხმარების ადგილების 
დასასუფთავებელ ჰიგიენური საშუალებების 
ნაკრებს და თითოეული ცენტრში ვაწარმოებთ 
საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც მოიცავს 
თემის ლიდერების გადამზადებას და ბეჭდური 
მასალების გავრცელებას".

საცხოვრისის 
დეზინფექცია

სემინარები და 
შეხვედრები

საკვები 
პროდუქტები

ჰიგიენური 
საშუალებები

მედია 
ადვოკატირება

სველი წერტილების 
რეაბილიტაცია

პროექტის ფარგლებში დევნილები 
სხვადასხვა სახის დახმარებებს მიიღებენ

საქართველოში 
40.000 დევნილი 
საცხოვრებლად უვარგის 
შენობებში ცხოვრობს


