ბიულეტენი

ივნისი

2021 / #48

20 ივნისი
ლტოლვილთა/დევნილთა
საერთაშორისო დღეა!
დევნილთა თემში ჩატარებული
კვლევის შედეგები - გვ. 3

ხელნაკეთი
ნივთების
გამოფენა-გაყიდვა
ზუგდიდში
გვ. 2
საარსებო წყაროების
უზრუნველყოფა
და ეკონომიკური
განვითარება

„უსინათლოთა ხმა"
20.000 ლარის
ინვენტარს მიიღებს
გვ. 4

თემის
განვითარება
და ადვოკატირება

ბავშვებისა და
ახალგაზრდების
დაცვა და
განვითარება

მცირე საოჯახო
სახლებში ბავშვთა
საერთაშორისო დღე
აღნიშნეს
გვ. 4
მშვიდობის
მშენებლობა და
ნდობის აღდგენა

ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ხელნაკეთი ნივთების
გამოფენა-გაყიდვა გაიმართა

14 ივნისს, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღში,
საქველმოქმედო
ჰუმანიტარულმა
ცენტრმა
„აფხაზეთმა“
ქართველი
და
აფხაზი
ახალგაზრდების მიერ შექმნილი ნამუშევრების
გამოფენა
გაყიდვა
გამართა.
გამოფენაგაყიდვაზე წარმოდგენილი იყო პროექტის
მონაწილეების მიერ შექმნილი ნამუშევრები,
კერძოდ - ქარგვის, ქსოვის, ხეზე კვეთის და
პოლიმერული თიხის ხელნაკეთი ნივთები.

კლიპი იხილეთ აქ

https://bit.ly/2UmUuh4

20 ივნისი ლტოლვილთა/დევნილთა საერთაშორისო დღეა!
CHCA აგრძელებს დევნილებთან მუშაობას და მათ მხარდაჭერას
დღეს მსოფლიოში 80 მილიონი ადამიანი იძულებულია
გაექცეს ომს, კონფლიქტს და იცხოვროს დევნილობაში.
2021 წლის მონაცემებით საქართველოში 773.411
დევნილია
რეგისტრირებული.
საქველმოქმედო
ჰუმანიტარულ ცენტრი „აფხაზეთი“ დევნილებთან
დაარსების წლიდან (1995) მუშაობს. ამ წლების
მანძილზე ათასობით იძულებით გადაადგილებულმა
პირმა მიიღო ორგანიზაციისაგან დახმარება და
მხარდაჭერა, კერძოდ - სოციალური დახმარება,
სამოქალაქო განათლება და პროფესიული უნარჩვევები,
მატერიალური და ფინანსური მხარდაჭერა და ა.შ.

საყოფაცხოვრებო და კომუნალური პირობები

მაღალი რისკის
ჯგუფების
საჭიროებათა
კვლევა

63.8% - არ აქვს ან აქვს საზიარო აბაზანა
52.2% - არ აქვს ან აქვს საზიარო საპირფარეშო
19,6% - სარგებლობს ეზოში ან უბანში არსებული
ონკანით

საბინაო საცხოვრებელი პირობები

იძულებით
გადაადგილებული
პირები მრავალი პრობლემის
და გამოწვევის წანაშე დგანან.
ცენტრმა „აფხაზეთმა“ 2020 წელს
დევნილთა 100 კოლექტიურ
ცენტში 500 მოწყვლადი ოჯახი (შშმ
პირები, მარტოხელა მოხუცები,
ორსული ქალები/ჩვილ ბავშვთა
დედები, ქრონიკული დაავადების
მქონე
პირები)
გამოიკვლია.
კვლევამ აჩვენა, რომ დევნილთა
უდიდესი ნაწილი ისევ უკიდურეს
სიდუხჭირესა და სიცოცხლისთვის
საშიშ გარემოში ცხოვრობს.
კვლევის სრული ვერსია
ნახეთ აქ

https://bit.ly/3d1tfyR

36.6% - ცხოვრობს 20-39 მ2 ფართში
29% - ცხოვრობს სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში,
საჭიროებს სასწრაფო განსახლებას
50,4% - საჭიროა კაპიტალური რემონტი

სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა
77.6% - ძირითადი შემოსავალი არის სახელმწიფო
დახმარება
62% - შემოსავლის შემომტანი არავინაა
31,8% - შემოსავლის მხოლოდ ერთი შემომტანია

ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა
96.7% - საჭიროებს ფსიქოლოგიურ მომსახურებას
28.2% - აქვს კვების რეჟიმის დარღვევა
75.1% - აქვს ძილის რეჟიმის დარღვევა

წლიური ანგარიში
2019 - 2020
https://bit.ly/3AzxICY

„უსინათლოთა ხმა"
20.000 ლარის ინვენტარს მიიღებს

ცენტრი "აფხაზეთი"
McDonald's Georgia-ს
ფინანსური მხარდაჭერით
ორგანიზაცია
"უსინათლოთა ხმას"
20.000 ლარის
ღირებულების
სხვადასხვა
ინვენტარს
შეუძენს

მცირე საოჯახო სახლებში
ბავშვთა საერთაშორისო დღე აღნიშნეს

მცირე საოჯახო სახლის
აღსაზრდელებმა
ბავშვთა დაცვის
საერთაშორისო დღე
მხიარულ და სასიამოვნო
გარემოში გაატარეს.
მათ უფროსებისაგან
ბევრი მოლოცვა და
საჩუქრები მიიღეს.

შეხვედრა საარსებო წყაროების
განვითარების ცენტრში (LDC)
14 ივნისს, ქ. ზუგდიდში, ცენტრი „აფხაზეთის“ საარსებო
წყაროების განვითარების ცენტრში (LDC) შეხვედრა
გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ენდრიუ
შოფერი, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მთავარი
მრჩეველი კავკასიის მოლაპარაკებების საკითხებში,
საქართველოს
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები, აშშ-ის ელჩის მოადგილე და, ასევე,
საელჩოს პოლიტიკური, ეკომონიკური და კულტურული
განყოფილებების ხელმძღვანელები.
ნუკრი
მილორავამ,
ცენტრი
„აფხაზთის“
ხელმძღვანელმა, გამოვიდა ინიციატივით გარკვეული
პერიოდულობით მსგავსი ფორმატის შეხვედრების
ჩატარების და ინფორმაციის გაცვლის შესახებ.
მან ვრცლად ისაუბრა დევნილთა სტრატეგიის
განხორციელების მნიშვნელობაზე; ქვეყანაში არსებულ
გამოწვევებზე; კოლექტიურ ცენტრებში ჩატარებული
კვლევის შედეგებზე; დევნილთა საკითხებზე მომუშავე
ორგანიზაციების მიერ მთავრობაში წარდგენილ
რეკომენდაციებზე; ნდობის აღდგენის პროცესის
მიმდინარეობაზე და სხვა.

მადლობა ჩვენს მხარდამჭერებს
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