


ქალაქ ზუგდიდში, ავსტრიის განვითარების 
სააგენტოს, ავსტრიის ეს-ო-ეს ბავშვთა 
სოფლისა და საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით, 
2017 წელს საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა 
სოფელმა განავითარა ოჯახის 
გაგაძლიერების პროექტი, რომლის მთავარი 
მიზანია, სოციალურად დაუცველი 
ბავშვებისა და მათი მშობლების დახმარება, 
რათა შესაძლებელი გახდეს ბავშვების 
აღზრდა–განვითარება უსაფრთხო და 
მზრუნველ ოჯახურ გარემოში. 

ოჯახის გაძლიერების პროექტი სამიზნე ჯგუფის ბენეფიციარებს სთავაზობს სხვადასხვა სახის 
მომსახურებას, როგორიცაა ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა და ოჯახების ეკონომიკური 
გაძლიერება. პროექტის ფარგლებში ფუნქციონირებს დღის ცენტრი, რომელიც 
ერთდროულად მომსახურებას უწევს 6-დან 18 წლამდე ასაკის 20 ბავშვს. 

2017 წელს, ზუგდიდში ჩატარდა პროექტის გახსნის ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა 
მიიღეს პროექტის მხარდამჭერმა ორგანიზაციებმა (ავსტრიის განვითარების სააგენტო, 
ავსტრიის ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელი და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო), ასევე, ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის 
წარმომადგენლებმა, საერთაშორისო და ადგილობრივმა არასამთავრობო 
ორგანიზაციებმა და საზოგადოებრივმა ინსტიტუტებმა. 

ღონისძიების ფარგლებში მოწვეულ სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ 
დაეთვალიერებინათ ბენფიციარების ხელნაკეთი ნამუშევრები; გარდა ამისა, 
წარმოადგენილი იყო, ჯგუფური ბიზნესის ფარგლებში ბენეფიციარების მიერ წარმოებული 
პროდუქცია, კერძოდ კი თაფლი და რძის პროდუქტები.



გერმანიის ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების 
ფედერალური სამინისტროს, ჰერმან 
გმაინერის გერმანიის ფონდისა და 
ქუთაისის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით, 
იმერეთის რეგიონში (ქ. ქუთაისი და 
გუმბრის თემი) დაიწყო პროექტის - 
„მ„მოწყვლადი ოჯახებისა და მათი შვილების 
სოციალური ფუნქციონირების 
აღდგენა-გაუმჯობესების ხელშეწყობა“ 
განხორციელება.

აღნიშნული პროექტის მიზანია, დაეხმაროს 
იმერეთის რეგიონში მცხოვრებ 0–18 
წლამდე ასაკის 575 ბავშვსა და 391 
მშობელს, რომლებიც სხვადასხვა 
სოციალური ფაქტორის გამო, საჭიროებენ 
მხარდაჭერასა და დახმარებას.

პპროექტის ფარგლებში, სოციალურად 
დაუცველ ბავშვებსა და მათ მშობლებს 
შესაძლებლობა ეძლევათ მრავალმხრივი 
მიდგომის გამოყენებით მიიღონ 
ფსიქო-სოციალური დახმარება; გარდა 
ამისა, განსაკუთრებული ყურადღება 
ეთმობა ოჯახების დასაქმების ხელშეწყობას 
დადა მათ ეკონომიკურ გაძლიერებას. 

პროექტის მხარდაჭერით, სამიზნე ჯგუფის 
ოჯახების მიერ წარმატებით განვითარდა 4 
ჯგუფური ბიზნესი, რომელიც 
ფოკუსირებულია  მეფუტკრეობაზე, 
სასათბურე მეურნეობის, კერძოდ, შერეული 
ბოსტნეულის, მარწყვისა და ყვავილების 
წარმოებაზე. ბენეფიციარები თავად 
უძუძღვებიან აღნიშნული კოოპერატივების 
საქმიანობას. 

ასოციაციამ ,,საქართველოს ეს-ო-ეს 
ბავშვთა სოფელი” გერმანიის ბავშვთა 
დაცვის ფედერალურ ასოციაციასთან 
(Deutschen Kinderschutzbund Bundesver-
band e.V.) თანამშრომლობის ფარგლებში, 
შეისყიდა მშობლის უნარ-ჩვევების 
საგანმანათლებლო ლიცენზირებული 
პპროგრამა - ,,ძლიერი მშობლები ძლიერი 
ბავშვები”. 

პროგრამა ორიენტირებულია არაძალადობირვი აღზრდის მეთოდების სწავლებაზე და ის 
შესაბამისობაშია გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის ძირითად პრინციპებთან. 
2017 წელს სერტიფიცირებული ტრენერის ჩართულობით, ორგანიზაციის სოციალურმა 
მუშაკებმა და ფსიქოლოგებმა გაიარეს 4 დღიანი ტრენინგი. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის 
ფაქტი, რომ აღნიშნულ ტრენინგში მონაწილეობის საშუალება ჰქონდათ სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ცენტრის სოციალურ 
მუშაკებსა და ფსიქოლოგს. 
ტტრენინგში მონაწილეობით დამსწრეებმა მიიღეს ლიცენზია და მიენიჭათ უფლებამოსილება 
სამიზნე ჯგუფის ბენეფიციარებთან განახორციელონ მშობლის უნარ-ჩვევების 
საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,ძლიერი მშობლები ძლიერი ბავშვები”. 



2017 წლის მარტში, ჰერმან გმაინერის 
გერმანიის ფონდის ფინანსური 
მხარდაჭერით დაიწყო პროექტის - 
„მენტორთა კლუბი -  დამოუკიდებელი 
ცხოვრების შესაძლებლობების 
ხელშეწყობა“ განხორციელება. 
პპროექტის ფარგლებში ზრუნვის 
სისტემიდან გასული  ახალგაზრდების 
მიერ დაფუძნდა ორგანიზაცია - 
“ახალგაზრდული აზროვნება“. 
ორგანიზაციის ძირითადი მიზანია 
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი 
და ზრუნვიდან გასული ახალგაზრდების 
მმხარდაჭერა განათლების მიღების, 
პროფესიის დაუფლებისა და დასაქმების 
უზრუნველსაყოფად; ასევე, 
ახალგაზრდების სოციალური 
ინტეგრაციისა და სოციალური 
უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა. 

ორგანიზაცია - “ახალგაზრდული აზროვნება“ ფოკუსირებულია თანატოლთა და 
ზრდასრულთა შორის თანამშრომლობასა და მხარდაჭერაზე; შესაბამისად, ახალგაზრდებს 
სთავაზობს  კომფორტულ და ახალგაზრდებზე ორიენტირებულ სივრცეს - „მენტორთა 
კლუბს“, სადაც ორგანიზებულია სხვადასხვა სახის არაფორმალური განათლების 
აქტივობები, მათ შორის ტრენინგები, შეხვედრები სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან. 
მენტორთა კლუბში ახალგაზრდებისათვის ტარდება გერმანული ენის უფასო გაკვეთილები, 
სხვა გასართობ-შემეცნებითი აქტივობები, როგორიცაა ფილმების ჩვენება/განხილვა, 
სასამაგიდო თამაშები და ა.შ. მენტორთა კლუბის ძირითადი გუნდის წევრები სარგებლობენ 
ქოუჩის მხარდაჭერით, რაც ასევე უზრუნველყოფს მათ პროფესიულ განვითარებასა და 
გაძლიერებას. მენტორთა კლუბში ხელმისაწვდომია საერთო სივრცე, ტელეკომუნიკაციები 
და პირადი კომპიუტერები, რომლებიც ახალგაზრდებს შეუძლიათ გამოიყენონ საკუთარი 
ნიჭისა და ინტერესების გათვალისწინებით. 

2017 წელს პროექტით  ისარგებლა 59-მა ახალგაზრდამ. 

2017 წელს გერმანიის საელჩოს მიერ წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა 
ღონისძიებებით აღინიშნა გერმანია-საქართველოს თანამშრომლობის 25-ე წელი. ამ 
ღონისძიებებს შორის ერთ-ერთი იყო საქართველოში განვითარების მიმართულებით 
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული 17 ივნისის ღონისძიება, 
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელმაც. 
ორგანიზაციამ წარმოადგინა ბენეფიციარების ხელნაკეთი სუვენირები და ბრენდირებული 
ჩანთები. შემოსული თანხა ბენეფიციარების კეთილდღეობას მოხმარდა. აღნიშნულ 
ღოღონისძიებაზე კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგო საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა 
სოფლის საქმიანობის შესახებ.

საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელი 
სასტუმროების ქსელ „მარიოტთან“ ერთად 
გლობალურ კამპანიაში - „You Eat, We 
Give” ჩაერთო. ორი თვის განმავლობაში 
თბილისი მარიოტსა და ქორთიარდ 
მარიოტში შეკვეთილი ყველა სადილიდან 
1 ევრო ორგანიზაციას გადაეცემოდა. 
კაკამპანიის შედეგად შეგროვდა 40360 
ლარი, რომელიც ბენეფიციარების 
კეთილდღეობას მოხმარდება. 


