ცენტრში
GEO

არსებული

მომსახურებები:

ქართული ენის კურსები;
სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგები
და კურსები;

იურიდიული კონსულტაცია (UNHCR-ის

? პარტნიორის მიერ);

ფსიქოლოგის კონსულტაცია;
სოციალური და
ღონისძიებები;

კულტურული

მეგობრული გარემო და ბავშვთა
ოთახი;
FREE

შეუზღუდავი წვდომა კომპიუტერზე
და ინტერნეტზე

ცენტრის მომსახურებებით სარგებლობა
შეუძლია ყველა ბენეფიციარს,
მიუხედავად ასაკისა, სქესისა, რელიგიისა,
წარმომავლობისა და ა. შ.

• კომპონენტი IV
სოციალური საკითხები და
რეფერირების მექანიზმი
პროექტის ფარგლებში განვითარებული
ინდივიდუალური შემთხვევების მართვის
პრინციპზე დაფუძნებული რეფერირების
მექანიზმი ზრდის ბენეფიციარების
ხელმისაწვდომობას ისეთ სერვისებზე,
როგორიცაა: ჯანდაცვა, განათლება,
დასაქმება და ა. შ.

კერძოდ, კომპონენტი ითვალისწინებს
შემდეგ საკითხებს:
- ბენეფიციარების საჭიროებების შეფასება
შემდგომი რეფერირებისთვის;
- შემთხვევის მართვა, რეფერირება
შესაბამის უწყებაში;
- განსაკუთრებით მოწყვლადი
ბენეფიციარების ფულადი დახმარება;
- იმ შემთხვევების გამოკვლევა, როდესაც
ბენეფიციარებს უარი ეთქვათ ჯანდაცვის,
განათლების თუ საცხოვრებლის მიღებაზე
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
- რეგულარული ვიზიტები მარტყოფის
თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ
ცენტრში, იქ მცხოვრები ბენეფიციარების
ფსიქო-სოციალური დახმარების გაწევის
მიზნით;
- ფსიქოლოგის მომსახურება;
- დასაქმების ხელშეწყობა.
პროექტის ოთხივე კომპონენტი მჭიდრო
ურთიერთკავშირშია და ავსებენ
ერთმანეთს.
აღნიშნული პუბლიკაცია შეიქმნა გაეროს
ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის
(UNHCR) ოფისის ხელშეწყობით.
პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებელია
World Vision საქართველო და პუბლიკაციის
შინაარსის UNHCR-ის პოზიციად აღქმა
დაუშვებელია.

თემის
მობილიზაცია
და
თანამონაწილეობა
(თავშესაფრის მაძიებლები,
ლტოლვილები და ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირები, მოქალაქეობის
არმქონე და მოქალაქეობის არქონის
დადგენის პროცედურაში მყოფი პირები
საქართველოში)

პროექტის მიზნები
პროექტის „თემის მობილიზაცია
და თანამონაწილეობა“ ძირითადი
მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში
მცხოვრებ თავშესაფრის მაძიებლებს,
საერთაშორისო დაცვის მქონე
პირებს, მოქალაქეობის არმქონე და
მოქალაქეობის არქონის დადგენის
პროცედურაში მყოფ პირებს (შემდგომში
- ბენეფიციარები) თავიანთი ძირითადი
უფლებების განხორციელებაში და
ასევე, გააუმჯობესოს მათი ინტეგრაციის
შესაძლებლობები მასპინძელ თემში.
პროექტი მიზნად ისახავს
სამიზნე თემების გაძლიერებას,
ინფორმირებულობის გაზრდას თავიანთ
უფლებებზე, შესაძლებლობებსა
და მოვალეობებზე და ამასთან,
ადგილობრივ თემში მათი მშვიდობიანი
თანაარსებობის ხელშეწყობას. გარდა
ამისა, განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმობა სოციალური დაცვის კუთხით
არსებული სისტემური ხარვეზების
აღმოფხვრას. შეიქმნება ეფექტური
რეფერალური მექანიზმი, რომელის
მეშვეობითაც მოწყვლად ბენეფიციარებს
გაუადვილდებათ წვდომა ჯანდაცვის,
დასაქმების თუ საგანმანათლებლო
მომსახურებებზე.

პროექტს აფინანსებს გაეროს ლტოლვილთა
უმაღლესი
კომისარიატი
(UNHCR)
და
ხორციელდება World Vision საქართველოს
წარმომადგენლობის მიერ.

სამიზნე ჯგუფი
პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს
თბილისში, იმერეთში, ქვემო ქართლსა
და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
მცხოვრები ბენეფიციარები.

პროექტის დეტალები

პროექტი მოიცავს შემდეგ
კომპონენტებს:

• კომპონენტი I

თემის მობილიზაცია და გაძლიერება

პროექტის ფარგლებში ხდება სამიზნე
თემების იდენტიფიცირება, მობილიზება
და გაძლიერება თვითდახმარების
მექანიზმის შექმნის მეშვეობით, რათა
ისინი გაუმკლავდნენ მათ წინაშე
არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებს
და დაეხმარონ თავიანთი თემის
ყველაზე მოწყვლად წევრებს. შექმნილ
სათემო ჯგუფებს ხელმძღვანელობენ
გადამზადებული ფასილიტატორები.

ამ კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილია
ქართული ენის ინტენსიური კურსების
ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს
ბენეფიციარების სოციალურ, კულტურულ
და ეკონომიკურ ინტეგრაციას.
ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკური
უფლებების უკეთ რეალიზების
ხელშესაწყობად, პროექტი მიზნად ისახავს
შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების

შესაძლებლობების განვითარებასა და
ინფორმირებულობის გაზრდას, როგორც
ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე.
ამ მიზნით, ტარდება საინფორმაციო,
სამუშაო შეხვედრები სხვადასხვა
სახელმწიფო უწყებებთან.
• კომპონენტი II

მასპინძელი თემის ცნობიერების
ამაღლება

არსებულ მომსახურებებზე წვდომის
ეფექტურობის გაზრდის მიზნით,
ტარდება საინფორმაციო შეხვედრები
მომსახურებების მიმწოდებლებთან,
როგორებიცაა საავადმყოფოები, სკოლები,
უნივერსიტეტები და ა.შ.

• კომპონენტი III
მულტისერვისული ცენტრი
მულტისერვისული ცენტრი არის
მრავალფუნქციური სივრცე
საქართველოში მცხოვრები თავშესაფრის
მაძიებლებისთვის, საერთაშორისო დაცვის
მქონე პირებისთვის, მოქალაქეობის
არმქონე და მოქალაქეობის არქონის
დადგენის პროცედურაში მყოფი
პირებისთვის. ცენტრი ბენეფიციარებს
სთავაზობს სხვადასხვა საგანმანათლებლო
კურსებსა და სოციალურ-კულტურულ
ღონისძიებებს. ცენტრი ხელს უწყობს
ბენეფიციართა შორის კომუნიკაციას,
ნდობის ჩამოყალიბებასა და მათი
უნარების გაუმჯობესებას.

