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საარსებო წყაროების 
უზრუნველყოფა
და ეკონომიკური

განვითარება

თემის 
განვითარება

და ადვოკატირება

ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების

დაცვა და
განვითარება

მშვიდობის
მშენებლობა და 
ნდობის აღდგენა

UNDP და CHCA აგრძელებენ 
კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები 
დევნილების დახმარებას

"ჩემი მორდუ"
რუხში მოხუცთა და ბავშვთა ზრუნვის 

ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები 
გრძელდება



ზუფდიდსა და ფოთში დევნილებმა
საკვები პროდუქტები მიიღეს
დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრებმა 
დევნილებმა პრველადი საკვები პროდუქტები მიიღეს. 
სამეგრელოს რეგიონში საკვებ პროდუქტებს სულ 
150 ოჯახი მიიღებს. დახმარების მიმღები ოჯახები 
კვლევის მიხედვით, ძირითადად ორი კრიტერიუმის 
მიხედვით შეირჩნენ - 1. ოჯახის წევრთა რაოდენობა და 
ეკონომიკური ბალანსი. 2. ოჯახის დამოკიდებულება 
სოციალურ სერვისებზე. კვლევის ფარგლებში, მაისსა 
და ივნისში 500 ოჯახის გამოკითხვა/შესწავლა მოხდა 
და უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახები სხვადასხვა სახის 
დახმარებას მიიღებენ.

UNDP და CHCA 
აგრძელებენ კოლექტიურ 

ცენტრებში მცხოვრები 
დევნილების დახმარებას

საქართველოში 40.000 
ოჯახი სიცოცხლისთვის 

საშიშ გარემოში 
ცხოვრობს

ქეთევან ქიმოსტელი, სოციალური პროგრამის 
მენეჯერი:
„ჩვენ სამიზნე კოლექტიურ ცენტრებში დევნილთა 
უდიდესი ნაწილი სიდუხჭირესა და სიღარიბეში 
ცხოვრობს. ყველა ეს ოჯახი დღეს გადაუდებელ 
დახმარებას საჭიროებს. თუმცა, ჩვენ შეზღუდულნი 
ვართ რესურსებში და კვლევის ფარგლებში მხოლოდ 
უკიდურესად გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ოთხი 
კატეგორიის ჯგუფი (შშმ პირები, მარტოხელა მოხუცები, 
ორსული ქალები / ჩვილ ბავშვთა დედები, ქრონიკული 
დაავადების მქონე პირები) მოვიცავით და გადაუდებელი 
ჰუმანიტარული დახმარების მიმღები ოჯახები/ადამიანები, 
სწორედ, ჩვენ მიერ შემუშავებული სპეციალური 
კრიტერიუმების გათვალისწინებით შევარჩიეთ. კვლევის 
დროს კითხვაზე, ბოლო 3 ან/და 12 თვის მანძილზე 
თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს დაუძინია თუ არა მშიერს, 
უმეტესობა გვპასუხობდა დადებითად.“ 
დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში COVID-19-
ის საწინააღმდეგო სამუშაოები გრძელდება 
დევნილთა თემის ლიდერები დამოუკიდებლად 
აგრძელებენ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს 
კოლექტიურ ცენტრებში. ცენტრმა "აფხაზეთმა" 
თითოეული ცენტრი სადეზინფექციო ხსნარებით, 
მექანიკური შესაწამლი აპარატით, ჰიგიენური და სხვა 
თავდაცვითი საშუალებებით მაისში აღჭურვა და თემის 
ლიდერები ახალი კორონავირუსის თემაზე გადაამზადა.



ცენტრმა "აფხაზეთმა" ტრენინგები განაახლა

15-მა მეწარმემ 5.000 ლარამდე უპროცენტო სესხი მიიღო

უპროცენტო სესხის კომიტეტმა სამეგრელოსა და შიდა 
ქართლში მცხოვრები მეწარმეების 29 ბიზნეს წინადადება 

განიხილა და 15 ბიზნეს შემოთავაზების ავტორს 5.000 
ლარამდე ოდენობის უპროცენტო სესხი დაუმტკიცა 

ბიზნესის განსავითარებლად. დაფინანსებული მეწარმეები 
ძირითადად სოფლის მეურნეობისა და მომსახურების 

მიმართულებით საქმიანობენ.

ონლაინ ტრენინგები დევნილთა თემის 
ლიდერებისათვის
23-24 ივლისს თემის ლიდერებმა და აქტიურმა წევრებმა, 
რომლებიც ზუგდიდის, სენაკის, ქუთაისის, ხონის და 
სამტრედიის დევნილთა დასახლებებში ცხოვრობენ, 
მონაწილეობა მიიღეს ტრენინგებში “ლიდერობა და 
ეფექტური კომუნიკაცია“ და „წარმატებული ადვოკატირება 
და ქსელური მუშაობა“.

ონლაინ სემინარები ზუგდიდსა და გალში 
მცხოვრები ქალებისათვის 
19 ივლისს ზუგდიდში მცხოვრები ქალებისათვის ონლაინ 
სემინარები დაიწყო, რომელიც მიზნად ისახავს ქალების 
უნარებისა და ცოდნის გაზრდას ყოველდღიური კრიზისის, 
შფოთის და დაღლილობის მართვის მიმართულებით. 
მიღებული ცოდნა დაეხმარება თემის ლიდერებს დაძლიონ 
ახლი კორონავირუსის პანდემიის მიერ გამოწვეული 
შეზღუდვები. ტრენინგებში 50 ქალი ჩაერთვება.

საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრის 
თანამშრომლების სამუშაო შეხვედრა ბათუმში
საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრის (LDC) 
თანამშრომლები ბათუმში შეიკრიბნენ. ცენტრი „აფხაზეთისა“ 
და ASB საქართველოს წარმომადგენლებმა LDC ცენტრის 
მიერ განხორციელებული საქმიანობები შეაფასეს. LDC 
2019 წელს დაფუძნდა. ცენტრი ხელს უწყობს სამეგრელოს 
რეგიონში მცხოვრებ დევნილი და მასპინძელი თემის 
წარმომადგენლებს გაზარდონ საარსებო წყაროები, კერძოდ, 
ცენტრი კონსულტაციას უწევს მოქალაქეებს და ეხმარება 
მოიპოვონ გრანტები და უპროცენტო სესხები, გარდა ამისა, 
ცენტრში რეგულარულად ტარდება ტრენინგები სხვადასხვა 
მიმართულებით და მსურველებს აქვთ შესაძლებლობა 
განივითრონ უნარ-ჩვევები.



მადლობა ჩვენს მხარდამჭერებს
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ნათელა კოპალიანი: 
„12 წელია ქვემოთ არ 
ჩავსულვარ. ინსულტი 
დამემართა წლების წინ
და გადაადგილება მიჭირს."

წყალტუბოში, ყოფილ სანატორიუმში "სამგურალი", 
აფხაზეთიდან დევნილები 28 წელია ცხოვრობენ. 

ე.წ. კოლექტიურ ცენტრში ოფიციალურად 120 ოჯახი 
ცხოვრობს, დევნილთა საცხოვრებელი პირობები მძიმეა, 

მრავალსართულიან შენობაში არ მუშაობს ლიფტი, ოჯახები 
ცხოვრობენ მცირე ფართებში და საძინებელი, სამზარეულო 

და მისაღები ერთ სივრცეში აქვთ მოწყობილი.

81 წლის ნათელა კოპალიანი წყალტუბოში ცხოვრობს. ის 
12 წელია ქვემოთ, ეზოში არ ჩამოსულა. მას კარგად ახსოვს 

4 ნოემბერი; დღე, როცა ისინი ამ შენობაში შეიყვანეს. 
პრობლემები ძალიან ბევრი აქვს, თუმცა ყველაზე მეტად 

ახალ დასახლებაში ბინის მიღება სურს.

როგორ ცხოვრობენ
დევნილები წყალტუბოში


