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მთავარი გზავნილები



ჩვენ ვართ...
SOS ბავშვთა სოფელი აჽის მსოფლიოს მასშ�აბით მოქმედი 
ოჽგანიზა�ია, ჽომელი� საშუალებას აძლევს ბავშვებს ი�ხოვჽონ 
სიყვაჽულით სავსე ოჯახში მათ მშობლებთან ან  მზჽუნველ 
პიჽებთან ეჽთად.

ჩვენი მიზანი
ყველა ბავშვს სჽულფასოვანი განვითაჽებისთვის ესაჭიჽოება 
სიყვაჽულით სავსე ოჯახი.  ჩვენი მიზანია დავეხმაჽოთ ოჯახებს 
ბავშვის ჯანსაღი განვითაჽებისთვის აუ�ილებელი პიჽობების 
შექმნაში.

ჩვენი ქმედებები
დასახული მიზნის მისაღ�ევად, საქაჽთველოს SOS ბავშვთა 
სოფელი მეგობჽებისა და დონოჽების მხაჽდაჭეჽით 
ახოჽ�იელებს სხვადასხვა სახის პჽოგჽამას. კონკჽე�ული 
ღონისძიებების ინი�იჽებით და თემში პაჽ�ნიოჽებთან 
თანამშჽომლობით, ბავშვებს საშუალება ეძლევათ მშობლების ან 
მზჽუნველების თანადგომით, აღიზაჽდონ და-ძმებთან ეჽთად 
სიყვაჽულით სავსე ოჯახში.

მთავარი გზავნილები



ჩვენი მიდგომა
ჩვენ გვჯეჽა, ჽომ თითოეული ბავშვი უნდა  აღიზაჽდოს 
მზჽუნველ ოჯახუჽ გაჽემოში. ჩვენი საქმიანობით, ჩვენ 
ვეხმაჽებით ბავშვებს ი�ხოვჽონ სიყვაჽულით სავსე ოჯახში, 
სადა� ისინი შეინაჽჩუნებენ ბავშვობას. ჩვენ ვეხმაჽებით ოჯახებს 
იზჽუნონ საკუთაჽ შვილებზე; ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ბავშვების 
ბიოლოგიუჽ ოჯახებში �ხოვჽება ვეჽ ხეჽხდება, ჩვენ ვთავაზობთ 
მათ ხაჽისხიან ალ�ეჽნა�იულ ზჽუნვას. 

ჩვენ საქმიანობის ძირითადი სფერო
ჩვენი საქმიანობის ძიჽითადი სფეჽოა ბავშვებზე და 
ახალგაზჽდებზე ზჽუნვა და ხანგჽძლივი დჽოით, მათი 
განათლებისა და ზოგადი განვითაჽების ხელშე�ყობა, ჽათა 
შემდგომში თავად შეძლონ �ხოვჽებისეული სიჽთულეების  
დამოუკიდებლად გადალახვა.



ჩვენი უნიკალურობა
ჩვენ ვაკმაყოფილებთ თითოეული ბავშვის ინდივიდუალუჽ 
საჭიჽოებებს. ჩვენ კაჽგად შევის�ავლით თითოეულ ბავშვს და 
მათთან ეჽთად ვქმნით ინდივიდუალუჽი განვითაჽების გეგმას. 
ჩვენ ვაგჽძელებთ მათ დახმაჽებასა და მხაჽდაჭეჽას ვიდჽე 
ახალგაზჽდა აჽ იქნება მზად დამოუკიდებელი �ხოვჽებისათვის.

მიუხედავად იმისა, ჽომ თითოეული ბავშვი აჽის უნიკალუჽი, 
ჩვენი მჽავალმხჽივი გამო�დილებით შეგვიძლია განვა�ხადოთ 
შემდეგი: ბავშვებს ესაჭიჽოებათ გჽძელვადიანი, მყაჽი და 
სი�ო�ხლისუნაჽიანი უჽთიეჽთობა, ჽომელი� ვითაჽდება 
მხოლოდ მზჽუნველი და სიყვაჽულით სავსე ოჯახუჽ გაჽემოში.

ჩვენი მეგობრები
SOS ბავშვთა სოფელს ესაჭიჽოება ჽეგულაჽული მხაჽდაჭეჽა 
მეგობჽების, ფონდებისა და პაჽ�ნიოჽი ოჽგანიზა�იებისგან, 
ჽათა ათასობით სო�იალუჽად დაუ�ველ ბავშვს შევუქმნათ 
სიყვაჽულით სავსე და მყუდჽო ოჯახუჽი გაჽემო.



 

ზოგჯეჽ მშობლებს აჽ ძალუძთ დამოუკიდებლად 
საკუთაჽ შვილებზე ზჽუნვა; ზოგჯეჽ ბავშვები კაჽგავენ 
მშობლებს ან აჽაფეჽი ი�იან მათ შესახებ. ს�ოჽედ 
ესენი აჽიან ის ბავშვები, ვისა� ჩვენ ვეხმაჽებით.  

მშობელი
ჩვენი მიზანია მშობლებმა და აღმზჽდელებმა ბავშვებს 
შეუქმნან უსაფჽთხო და  სიყვაჽულით სავსე გაჽემო 
და გჽძელვადიანი უჽთიეჽთობების შენაჽჩუნებით, 
უზჽუნველყონ ბავშვების მუდმივი მხაჽდაჭეჽა და 
�ახალისება. 

სოფელი - ბავშვზე ორიენტირებული
მეგობრული გარემო
სოფელი აჽის თემის ნა�ილი და იგი �აჽმოადგენს 
ბავშვების აღზჽდისთვის შესაფეჽის გაჽემოს, სადა� 
მათი საჭიჽოებები გათვალის�ინებულია. ამ გაჽემოში 
მათ ეძლევათ შესაძლებლობა გახდნენ 
თავდაჯეჽებულნი და განვითაჽდნენ თემის 
მხაჽდაჭეჽით. 

რისკის წინაშე მყოფი ბავშვი

სოციალური
მნიშვნელობები



 

სახლი
ყველა ბავშვის უფლებაა ჰქონდეს სახლი. ჩვენ 
ვეხმაჽებით ოჯახებს კეთილსაიმედო გაჽემოს 
შექმნაში, ჽათა ბავშვებმა თავი იგჽძნობენ და�ულად 
და უსაფჽთხოდ. 

დედმამიშვილობა 
ჩვენი მიზანია ოჯახის �ევჽები აჽ დაშოჽდნენ 
ეჽთმანეთს. თუ ეს  შეუძლებელია, ჩვენ 
ვუზჽუნველყოფთ დედმამიშვილების ეჽთად 
აღზჽდას და მათი საეჽთო ის�ოჽიის 
შექმნა-შენაჽჩუნებას. 

ოჯახი 
ყველა ბავშვი უნდა იზჽდებოდეს ოჯახში, ჽათა ხელი 
შეე�ყოს მათი პო�ენ�იალის გამოვლენასა და 
განვითაჽებას.



 
 

 
 

 
 

ბავშვობა კულტურული
მრავალფეროვნების კონტექსტში 
ჩვენი მიზანია დავეხმაჽოთ თითოეულ ბავშვს შეძლოს 
საკუთაჽი ღიჽებულებების ჩამოყალიბება და პა�ივი 
ს�ეს ჽოგოჽ� საკუთაჽ, ისე სხვების მჽ�ამსსა და 
კულ�უჽულ თავისებუჽებებს. 

განათლება და პიროვნული ზრდა 
ჩვენი მიზანია ხელი შევუ�ყოთ თითეული ბავშვის 
პიჽოვნებად ჩამოყალიბებას, ჽათა მან შეძლოს 
დამოუკიდებლად �ხოვჽება და საკუთაჽ თავზე 
პასუხისმგებლობის აღება, ჽოგოჽ� საზოგადოების 
სჽულფასოვანმა �ევჽმა.  

ბედნიერი ბავშვობის წუთები 
ჩვენი მიზანია ბავშვებს შევუნაჽჩუნოთ ბავშვობა 
სიყვაჽულით სავსე გაჽემოში, ჽომელი� შეუქმნის მათ 
�კბილ მოგონებებს. 



თბილისი, საქაჽთველო
საქაჽთველოს SOS ბავშვთა სოფელი

ალ. ყაზბეგის გამზ. 11ა
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