ჩვენს შესახებ
SOS Children's Villages Inetrnational წარმოადგენს საერთაშორისო
ორგანიზაციას, რომელსაც მსოფლიოს 135 ქვეყანაში ჰყავს წევრი
ორგანიზაცია ეროვნული ასოციაციების სახით.
ასოციაცია “საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ მოქმედებს ფედერაციის
წესდებისა და პრინციპების შესაბამისად და ბავშვთა კეთილდღეობის
სფეროში 1989 წლიდან ეწევა საქმიანობას საქართველოს ტერიტორიაზე.
ჩვენ ვეხმარებით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რათა მათ შეძლონ
საკუთარ შვილებზე ზრუნვა. ჩვენ ვაწვდით მშობელთა მზრუნველობას
მოკლებულ ბავშვებსა და ახალგაზრდებს ხარისხიან ალტერნატიულ ზრუნვას.
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ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტი

თბილი, მზრუნველი და
მოსიყვარულე ოჯახი
მნიშვნელოვანია ბავშვის ფიზიკური,
კოგნიტური, ფსიქო-ემოციური და
სოციალური განვითარებისთვის.
თითოეული ბავშვისთვის
აუცილებელია ოჯახი
უზრუნველყოფდეს ისეთ გარემოს,
რომელიც ხელს უწყობს მის ჯანსაღ
განვითარებას.
2017 წელს, ავსტრიის განვითარების
სააგენტოს, SOS ავსტრიისა და
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს ფინანსური
მხარდაჭერით, განვითარდა ოჯახის
გაძლიერების 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 ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა და
ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება.
ოჯახის გაძლიერების პროექტის
მიზანია სამი წლის განმავლობაში
დაეხმაროს ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტში (ქ. ზუგდიდი და
სოფელი ინგირი) მცხოვრებ 0–18
წლამდე ასაკის 400 ბავშვსა და 160
ოჯახს, რომლებიც სხვადასხვა
სოციალური ფაქტორის გამო
საჭიროებენ მხარდაჭერასა და
დახმარებას.

2017 წელს,პროექტის მიზნების
გათვალისწინებით, დახმარება
გაეწია 213 ბავშვსა და მათ
მშობლებს (92 ოჯახი)
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მშობლის უნარ-ჩვევების განვითარების
საგანმანათლებლო პროგრამა - ,,ძლიერი
მშობლები ძლიერი ბავშვები”
ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტის ფარგლებში, ასოციაცაციამ
,,საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელი”, გერმანიის ბავშვთა დაცვის
ფედერალურ ასოციაციასთან (Deutschen Kinderschutzbund Bundesverband
e.V.) თანამშრომლობით შეისყიდა მშობლის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე
ფოკუსირებული საგანმანათლებლო ლიცენზირებული პროგრამა - ,,ძლიერი
მშობლები ძლიერი ბავშვები”.
2017 წლის მარტში,ასოციაციას „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ და
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის გაფორმდა
ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებდა ზუგდიდის
ოჯახის გაძლიერების პროექტის თანამშრომლებთან ერთად, მომსახურების
სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ცენტრის სპეციალისტების
(სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგი) პროფესიულ გაძლიერებას.
შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში, სოციალურ მუშაკებმა და ფსიქოლგებმა
გაიარეს ოთხდღიანი ტრენინგი, რომელსაც უძღვებოდა გერმანიიდან
მოწვეული სერტიფიცირებული ტრენერი.
საგანმანათლებლო კურსის დასრულების შემდგომ, თითოეულმა მონაწილემ
მიიღო ლიცენზია და მათ მიენიჭათ უფლებამოსილება სამიზნე ჯგუფის
ბენეფიციარებთან ჩაატარონ მშობლის უნარ-ჩვევების განვითარებასთან
დაკავშირებული ტრენინგები.
საგანმანათლებლო პროგრამა - „ძლიერი მშობლები ძლიერი ბავშვები“
ორიენტირებულია არაძალადობირვი აღზრდის მეთოდების სწავლებაზე და
სრულად პასუხობს გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის ძირითად
პრინციპებს.
ნიშანდობლივია აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ სერთიფიცრებულმა სოციალურმა
მუშაკებმა და ფსიქოლოგმა აქტიურად დაიწყეს ბენეფიციარ მშობლებთან
აღნიშნული საგანმანათლებლო ტრენინგების ჩატარება. 2017 წელს
შესაძლებელი გახდა 72 სესიის ორგანიზება (6 ტრენინგი), რომელსაც
დაესწრო 59 მშობელი.
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სოციალურად დაუცველი ოჯახების ეკონომიკური
გაძლიერება
ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტში განსაკუთრებული ყურადღება
ეთმობა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ეკონომიკურ გაძლიერებას.
შესაბამისად, ორგანიზაცია ეხმარება ბენეფიციარებს პროფესიული
განათლების მიღება-გაუმჯობესებაში, სამუშაოს მოძიებაში, სოფლის
მეურნეობის თემატიკაზე ტრენინგების ორგანიზებაში, სოფლის მეურნეობის
განვითარებასა და დასაქმების ხელშეწყობაში.
2017 წელს,დასაქმების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, პროექტის
ფარგლებში 42 ბენეფიციარმა მიიღო ინდივიდუალური და ჯგუფური
კონსულტაციები; თითოეულ მათგანს მიეწოდა ინფორმაცია შრომის ბაზრის
მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ, გარდა ამისა, ბენეფიციარებს ჩაუტარდათ
ტრენინგები სამუშაოს ძიების ტექნიკებზე.
2017 წლის ბოლოს, პროექტის მხარდაჭერით, 21 ბენეფიციარმა სხვადასხვა
მიმართულებითშეძლო პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება; გარდა
ამისა, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ 29 ოჯახს გაეწია დახმარება
სოფლის მეურნეობის საქმიანობის ხელშეწყობის კუთხით. შესაბამისად,
პროქტის დახმარებით, აღნიშნული ოჯახები დამოუკიდებლად ეწევიან
აგრარულ საქმიანობას (მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა, მებოცვრეობა).
ასევე, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 2017 წელს,პროექტის
ფარგლებში,სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განვითარდა ერთი
ჯგუფური ბიზნესი, რომელსაც თავად ბენეფიციარი ოჯახები მართავენ.
ორგანიზაციის დახმარებით, ჯგუფურ ბიზნესს მიენიჭა იურიდიული პირის კოოპერატივის სტატუსი, რომლის ფარგლებშიც ხუთი ოჯახი ეწევა შერეული
ბოსტნეულის სასათბურე მეურნეობას.
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ბავშვებისა და მშობლების ფსიქოლოგიური
მხარდაჭერა
2017 წელს, ფსიქოლოგის
მომსახურება მიიღო 40 ბავშვმა და
45 მშობელმა.
სხვადასხვა მეთოდების
გამოყენებით, ფსიქოლოგიური
მომსახურება ითვალისწინებდა
კონსულტირებას, ინდივიდუალურ და
ჯგუფურ მუშაობას, როგორც
ბავშვებთან, ისე მშობლებთან.
ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების
პროექტი ითვალისწინებს
ბენეფიციარი ბავშვებისა და მათი
მშობლებისფსიქოლოგიურ
მხარდაჭერას.

მშობლებთან მიმართებაში,
წარმატებით ფუნქციონირებდა
მშობელთა კლუბი და
თვითდახმარების ჯგუფი.

ფსიქოლგიური მომსახურების
მიზანია, მიწოდებული ინტერვენციის
გზით, უზრუნველყოს
ბენეფიციარების რეაბილიტაცია,
ფსიქოგანათლება და სხვადასხვა
უნარ-ჩვევების განვითარება.
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დღის ცენტრის მომსახურება
ზუგდიდის ოჯახის გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ფუნქციონირებს 6-18
წლამდე ასაკის ბავშვების დღის ცენტრი, რომელიც ერთდროულად
მომსახურებას უწევს 20 სოციალურად დაუცველ ბავშვს.
ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტების დაცვით, ბავშვები
ყოველდღიურად იღებენ ორჯერად კვებას და ჩართული არიან სხვადასხვა
საგანმანათლებლო აქტივობაში (მათემატიკის, ინგლისურისა და დაწყებითი
კლასის წრეები).
2017 წელს, დღის ცენტრის პედაგოგების დახმარებით, თითოეულ
ბენეფიციართან შემუშავდა ინდივიდუალური საგანმანათლებლო გეგმა,
რომელიც ხელს უწყობს დღის ცენტრის ბენეფიციარი ბავშვების აკადემიური
მოსწრების გაუმჯობესებას.
დღის ცენტრის ბენეფიციარ ბავშვებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ
პროექტის ფარგლებში შექმნილი ბიბლიოთეკით და გაეცნონ კლასგარეშე
ლიტერატურას.
დღის ცენტრის ფარგლებში ფუნქციონირებს ბავშვთა კლუბიც, რომელიც ხელს
უწყობს არაფორმალური განათლების მიღებას. გარდა ამისა, შემოქმედებითი
და სოციალური უნარების განვითარებას.
დღის ცენტრში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზებას, რაც თავის მხრივ ხელს
უწყობს ბავშვების შემეცნებითი უნარების განვითარებას და მათ
სოციალიზაციას.
2017 წელს დღის ცენტრის მომსახურება მიიღო ოცდასამმა ბავშვმა.
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