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და ეკონომიკური

განვითარება

თემის 
განვითარება

და ადვოკატირება

ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების

დაცვა და
განვითარება

მშვიდობის
მშენებლობა და 
ნდობის აღდგენა

UNDP ხელმძღვანელი 
ლუიზა ვინტონი CHCA ეწვია
25 მაისი / ზუგდიდი

მულტიფუნქციური სერვისცენტრი 
"ჩემი მორდუ“ - რუხში მოხუცთა და 
ბავშვთა ზრუნვის ცენტრი აშენდება

26 მაისი / რუხი, ზუგდიდი



სემინარები თემის ლიდერებისთვის

CHCA აგრძელებს სემინარების კურსს დევნილი თემის 
ლიდერებისათვის თემაზე „თემი, თემის ლიდერი და COVID-19”. 

სემინარებზე კოლექტიური ცენტრის ლიდერები ეცნობიან 
ინფორმაციას დასახლებათა გაერთიანებაზე, თემის ლიდერის 
მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობებზე. სემინარებზე ვრცელი 

კურსი ეთმობა კორონავირუსის თემას - გავრცელების სახეობები 
და პრევენციის საშუალებები, COVID-19-ის საწინააღმდეგოდ 

მიმართულ ღონისძიებები და სხვა. სემინარების შემდეგ 
თემის ლიდერები ღებულობენ კოლექტიურ ცენტრებში 

საერთო მოხმარების ადგილების დასასუფთავებელ ჰიგიენურ 
საშუალებებს და თემში გასავრცელებელ პუბლიკაციებს. 

ტრენინგების კურსს 100 ლიდერი გაივლის.

დევნილთა საჭიროებების კვლევა 

CHCA დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში კვლევას ატარებს. 
კვლევის შედეგად გამოვლენილი ოჯახები/ადამიანები 
სხვადასხვა დახმარებებს მიიღებენ (სულ 500 ოჯახი).
ქეთი ქიმოსტელი, სოციალური პროგრამის მენეჯერი: 

„დევნილთა კოლექციურ ცენტრებში არის უკიდურესად მძიმე 
ვითარება, დევნილები ცხოვრობენ სიცოცხლისათვის და 

ჯანმრთელობისათვის საშიშ გარემოში. კორონავირუსმა მათი 
მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. ჩვენ მოწყვლად ჯგუფებს 

(შშმ პირები, მარტოხელა მოხუცები, ორსული ქალები/ჩვილ 
ბავშვთა დედები, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები). 

თუმცა, კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრებ დევნილთა უდიდესი 
ნაწილი უკიდურეს სიდუხჭირეში ცხოვრობს“.

პირველადი საკვები პროდუქტები

სოფელ რუხში, საჭკადუოს უბანში, სკოლის ყოფილ შენობაში, 
დევნილები ცხოვრობენ, სულ 7 ოჯახი, მათ შორის, მარტოხელა 
მოხუცები და შშმ პირი. დევნილების საცხოვრებელი პირობები 

ძალიან მძიმეა, მათი შემოსავალის ერთადერთი წყარო 
სოციალური დახმარება ან დევნილის შემწეობაა. ცენტრმა 
„აფხაზეთმა“ კოლექტიურ ცენტრში მცხოვრებ 7-ივე ოჯახს 
პირველადი საკვები პროდუქტები გადასცა, გარდა ამისა, 

დევნილებმა COVID-19 კრიზისის პრევენციისათვის საერთო 
მოხმარების ადგილების დასასუფთავებელი ჰიგიენური 
საშუალებებიც მიიღეს. CHCA, პროექტის ფარგლებში, 

პირველადი მოხმარების საკვებ პროდუქტებს 100-ზე მეტ 
მოწყვლად ოჯახს გადასცემს.

UNDP-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი 
ლუიზა ვინტონი საქველმოქმედო ჰუმანიტარული 
ცენტრი „აფხაზეთის“ ზუგდიდის ოფისს ეწვია 
და COVID-19-ის საწინააღმდეგოდ მიმართულ 
ღონისძიებებს - დევნილებისათვის დასარიგები 
საშუალებების გამოფენა, სემინარები 
ლიდერებისთვის - დაესწრო, გარდა ამისა, 
ზუგდიდში მდებარე ვექტორის დასახლებას ეწვია, 
გაესაუბრა დევნილებს და მიიღო ინფორმაცია 
მათ საჭიროებებსა და პრობლემებზე.

UNDP-ის ხელშეწყობით 
CHCA აგრძელებს COVID-19-ის 
წინააღმდეგ ბრძოლას დევნილთა 
კოლექტიურ ცენტრებში

ქუთაისი

გორი

რუხი, ზუგდიდი
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"ჩემი მორდუ“
მოხუცთა და ბავშვთა ზრუნვის

მულტიფუნქციური სერვისცენტრი 

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი “აფხაზეთი” 
რუხში მოხუცთა და ბავშვთა ზრუნვის ცენტრს “ჩემი მორდუ“ 
ააშენებს. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, 
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი შენგელიამ 
და CHCA-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნუკრი 
მილორავამ მოაწერეს. „ჩემი მორდუ“ ხანდაზმულებს 
მულტიპროფილურ სერვისს შესთავაზებს, როგორიცაა 
დღის ცენტრის მომსახურება, შინმოვლა და 24-საათიანი 
მზრუნველობა. გარდა ამისა, ცენტრში მომსახურებას 
მიიღებენ 6-დან 18 წლამდე სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ 

მყოფი მოზარდები და ბავშვები. 

სერვისცენტრში 25 ადამიანი დასაქმდება. სოფელი 
რუხი საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელია და 
ცენტრის სერვისებით სარგებლობას აფხაზეთში 
მცხოვრები მოქალაქეებიც შეძლებენ. პროექტის 
ავტორების განცხადებით, აფხაზეთის კონფლიქტის 
ტრანსფორმაციის ფაზაში შესაძლებელი იქნება 
პროექტის რეაპლიკაცია გალსა და ოჩამჩირეში, რაც, 
თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ნდობის აღდგენისა და 

მშვიდობის მშენებლობის პროცესს.

ჰუმანიტარული დახმარება
ზრუნვის დაწესებულებებს

ქ. ჯვარში მდებარე აფხაზეთის დევნილთა 
ამბულატორიასა და ხურვალეთის ხანდაზმულთა სახლს 
CHCA-მა საჩუქრად ფუნქციური სამედიცინო საწოლი 

(3.000 ევროს ღირებულების) და სკამები გადასცა.
ლუდა სალია, ხურვალეთის ხანდაზმულთა სახლის 
დირექტორი: „სამედიცინო მულტიფუნქციური საწოლი 
არის ძალიან კომფორტული და ასეთი ყველა 
სტაციონარს უნდა ჰქონდეს. ეს კომფორტულია 
როგორც ლოგინსმიჯაჭული ადამიანისთვის, ისე 
მზრუნველისთვისაც. ჩვენ თავშესაფარში დავრდომილი 

მოხუცი გვყავს და საჭიროება ნამდვილად გვქონდა“.


