
იმედი უკეთეს მომავალზე

ლაშა ახლა 24 წლისაა, მდგომარეობა კი საკმაოდ რთული აქვს. თვრამეტი წლის 
ასაკში მიღებული ტრამვა  საბედისწერო აღმოჩნდა მისთვის. ის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტი იყო, როდესაც მდინარეზე 
ბანაობისას ქვაზე დაეცა და ხერხემალი დაიზიანა. მას შემდეგ მძიმე ექვსი წელი 
გავიდა. იყო უიმედობა, ძლიერი დეპრესია, უკიდურესი გაჭირვება, იყო 
ცრემლებიც...

ლაშა  საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში, რაჭაში ცხოვრობდა, მას ბევრი 
მეგობარი ჰყავდა, თუმცა ამ შემთხვევის შემდეგ მასთან არავინ მოსულა, მას კი 
მიუხედავად უდიდესი სურვილისა არც სიარული შეუძლია და არც ეტლში ჯდომა.

ლაშას ცხოვრებაში „საქართველოს კარიტასი” გამოჩნდა, სრულიად შემთხვევით, 
მოულოდნელად, როგორც ზღაპრებში ხდება ხოლმე. სარეაბილიტაციო 
პროგრამის  და რეაბილიტოლოგების თავდაუზოგავი შრომის შედეგად მას 
შეუძლია დამოუკიდებლად ხატოს კომპიუტერის გამოყენებით, რომელიც მას 
კარიტასმა აჩუქა  და რომელიც მისი გარე სამყაროსთან ურთიერთობის 
ერთადერთი საშუალებაა. 

კარიტასის ფსიქოლოგმა კი მას მძიმე  დეპრესია დააძლევინა, მასთან ასევე 
სოციალური მუშაკი  მუშობს, ოპერაციისთვის აუცილებელი საბუთების შეგროვებაში 
ეხმარება. ეს ოპერაცია ლაშასთვის და მისი ოჯახისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, 
ის შეძლებს ეტლში დაჯდომას და სწავლის გაგრძელებას; მას დაუბრუნდა 
ცხოვრების სურვილი, აქვს ძალა და იმედი და რაც ყველაზე მთავარია მას სჯერა 
მომავლის.

Hope for a Better Future
Lasha is 24 years old now, but his conditions are quite complicated. The trauma he had 
at the age of eighteen years proved fatal for his destiny. He was at the second year of 
studies at Tbilisi State University, when he felt on a stone while bathing in the river and 
damaged his backbone. Six years passed since then, there was hopelessness, a deep 
depression, extreme poverty and there were tears as well... 

Lasha lived in one of the most beautiful Georgian Regions - Racha. He had a lot of 
friends, but none of them came to visit him after the accident since he cannot walk nor 
use wheelchair, despite he is very willing. Caritas Georgia appeared in Lasha’s life 
suddenly, by chance, as it happens in fairy tales. Thanks to the rehabilitation program 
and the work of rehabilitologist, he now can paint using his computer which Caritas 
gave him and which is the only way Lasha has to communicate with the outer world. 

The Caritas Psychologist helped him to overcome the harsh depression; moreover, the 
social worker helps him to gather the documentation needed for the operation. The 
operation is very important for Lasha and his family, it will allow him to sit in the wheel 
chair and continue his studies; the desire to live came back to him, he has strength and 
hope, but first of all he trusts now to a better future.

„მე მიყვარს ჩემი საქმე!”
საქართველოს კარიტასის შინმოვლის 
სამსახური უზრუნველყოფს  სამედიცინო და 
ფსიქო-სოციალური მომსახურების მიწოდებას 
იმ პირთათვის, რომელთაც ფიზიკური თუ 
ფსიქიკური პათოლოგიის გამო სჭირდებათ 
მოვლა/მზრუნველობა საცხოვრებელ 
ადგილზე. შინმოვლის 
მულტიდისციპლინარულ გუნდში შედის ექიმი, 
ექთანი-კოორდინატორი, შინმოვლის ექთანი, 
ექთნის ასისტენტი, სოციალური მუშაკი, 
ფსიქოლოგი, რეაბილიტოლოგი და 
მოხალისე. ყოველი მათგანის 
კვალიფიცირებულ შრომაზეა დამოკიდებული 
ბენეფიციართა კეთილდღეობა.
ლია ფეტვიაშვილი შვიდი წელია 
საქართველოს კარიტასის შინმოვლის 
სამსახურის ექთანია. ის ყოველდღიურად 7-10 

“I Love my Job!”
Caritas Georgia Home Care service provides medical and 
psycho - social services for persons with physical or mental 
pathology in need of medical and basic care at home. 
Multidisciplinary home care team includes physicians, nurse 
-coordinator, home care nurses, nurse assistants, social 
workers, psychologists, rehabilitologists and volunteers.  
Welfare of the beneficiaries depends on their qualified work. 

Lia Petviashvili has been Caritas Home Care nurse for seven 
years. Every day she helps people and provides services and 
various medical procedures for 7-10 beneficiaries.

"This is my profession and probably my vocation. Care and 
support of people is vital  to me. If I had to choose a profession 
that I would make the same choice”. "Before joining Caritas 
Georgia, Lia had worked in another medical clinic. But home 
care service requires different professional knowledge and 
skills. Caritas helped her to gain the required skills. She was 
given the opportunity to attend training sessions conducted by 
international and local specialists. 

The trainings had increased her qualification and professional-
ism "Our job is not easy, we provide assistance to most 
vulnerable, needy and home bounded people, but we received 
so many prayers, so I am sure that such kindness will return to 
my children; I love my job! "

პაციენტს ეხმარება, უტარებს სხვადასხვა 
სამედიცინო მანიპულაციებს.
„ეს ჩემი სპეციალობაა და ალბათ ჩემი 
მოწოდებაც, ადამიანების მოვლა და 
დახმარება ჩემთვის პრიორიტეტულია. 
ახლიდან რომ მომიწიოს პროფესიის არჩევა 
ისევ ამას ავირჩევდი.”
კარიტასში მოსვლამდე ლიას სხვა 
სამედიცინო დაწესებულებაში მუშაობის 
გამოცდილება ჰქონდა. მიუხედავად ამისა 
შინმოვლის სამსახურმა სხვა პროფესიული 
ცოდნა მოითხოვა. ამაში მას კარიტასი 
დაეხმარა. მას მიეცა საშუალება დასწრებოდა 
ტრენინგებს და გაევლო სტაჟირება 
საერთაშორისო და ადგილორივი 
სპეცილისტების ხელმძღვანელობით. 
გაიზარდა მისი კვალიფიკაცია, ხოლო 
სამედიცინო მომსახურება მრავალფუნ- 
ქციური გახდა.„ჩვენი საქმე ადვილი არ არის, 

ჩვენ ყველაზე მეტად გაჭირვებულ, 
სოციალურად დაუცველ და ლოგინს 
მიჯაჭვულ ადამიანებს ვეხმარებით, თუმცა 
იმდენი ლოცვა მომყვება, რომ 
დარწმუნებული ვარ ჩემს შვილებს 
სიკეთით მოუბრუნდებათ, მე მიყვარს 
ჩემი საქმე! ”
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Fr. Witold Became Knight
of the Order of the Italian 
Solidarity Star
On March 15, 2012, the Italian Ambassador Federica Favi
hosted at her Residence a ceremony to award the Italian 
Solidarity Star as medal of honor to Fr. Witold Szulczynski, 
Director of Caritas Georgia. The Ambassador presented to Fr. 
Witold a certificate signed by the President of the Republic of 
Italy and by the Minister of Foreign Affairs as well as a box 
containing the merit badge. She also set out the reasons why   
Fr. Witold was awarded such a great honor: he has contributed 

შინმოვლის სამსახურის 
თანამშრომლები  
საპატრიარქოს ეწვივნენ
2012 წლის 9 მარტს საქართველოს კარიტასის 
შინმოვლის სამსახურის თანამშრომლები მისმა 
უწმინდესობამ, საქართველოს კათოლიკოს 
პატრიარქმა ილია მეორემ დალოცა და გულთბილი 
მადლობა გადაუხადა გაწეული სამსახურისთვის. 
პატრიარქმა კარიტასის გენერალურ დირექტორს, 
პადრე ვიტოლდ შულჩინსკის რომის პაპის 
იოანე-პავლე მეორეს ნაჩუქარი ჯვარი უსახსოვრა, 
ხოლო თანამშრომლები კი ვერცხლის საეკლესიო 
სამაჯურებით დაასაჩუქრა. 

„ეს დღე ყველაზე ბედნიერია თითოეული 
ჩვენგანისათვის და ღრმად გვწამს, რომ პატრიარქის 
ლოცვა კურთხევა კიდევ უფრო მეტ ძალას და 
ენერგიას შეგვძენს ჩვენი ბენეფიციარებისთვის 
კეთილი საქმეების კეთებაში“ - სთქვა პადრე 
ვიტოლდმა შეხვედრის ბოლოს.

Home-Care Staff Visit
at the Patriarchy
On March 9, 2012 the Catholicos-Patriarch of All 
Georgia Ilia II blessed the Home Care team of Caritas 
Georgia and expressed warm gratitude for their service 
provided to the beneficiaries. His Beatitude granted the 
Director of Caritas Georgia Fr. Witold Szulczynski with 
the cross from The Pope of Rome, John Paul II and the 
staff members were presented with silver bracelets. 
“This is the happiest day in our life and we do believe 
that the blessing of our Patriarch will encourage us and 
give more energy to serve our beneficiaries better and 
better” said Fr. Witold at the end of the meeting.
 

მემორანდუმის ხელმოწერა

2012 წლის 26 აპრილს, გორის მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზში  
„საქართველოს კარიტასის“ გენერალურმა დირექტორმა, პადრე  ვიტოლდ 
შულჩინსკიმ და გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ბ-ნმა 
ზვიად ხმალაძემ ხელი მოაწერეს  სამმხრივ ურთიერთგაგების მემორანდუმს 
პროექტის  "შინმოვლის სამსახური ხანდაზმულთა და უნარშეზღუდულ პირთათვის 
გორის რეგიონში"  მხარდაჭერის შესახებ.

მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონიალს ესწრებოდნენ საქართველოს 
ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი ბ-ნი  კობა სუბელიანი, გორის, კასპის, 
ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებული– 
გუბერნატორი ბ-ნი გიორგი ტატიშვილი, გუბერნატორის მოადგილე ბ-ნი რევაზ 
კახნიაშვილი და საქართველოს კარიტასის  და ადგილობრივი ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის  სექტორის თანამშრომლები, ბენეფიციარები  და მედიის 
წარმომადგენლები.ხელმოწერის ცერემონიალზე პადრე  ვიტოლდ შულჩინსკიმ, 
ბ-ნმა ზვიად ხმალაძემ და ბ-მა კობა სუბელიანმა ისაუბრეს პროექტის 
განვითარების საკითხებზე და იმ საქმიანობაზე, რომელიც ხორციელდება 
ბენეფიციარების საკეთილდღეოდ. პროექტის მხარდაჭერისთვის დამსწრე 
საზოგადოებას მადლობა მოუხადა ქ-მა ელისო შავლოხაშვილმა, ვერხვების 
დევნილთა დასახლების ექიმმა  და ბენეფიციარმა ბ-ნმა გუჯა კასრაძემ.პროექტი 
„შინმოვლის სამსახური ხანდაზმულთა და უნარშეზღუდულ პირთათვის გორის 
რეგიონში"  ხორციელდება  2008 წლიდან ჩეხეთის კარიტასის და საელჩოს  
ფინანსური მხარდაჭერით.     
                                                                                             

Signing Memorandum of Understanding
On April 26, 2012 Fr. Witold Szulczynski, Caritas Georgia Director and Zviad
Khmaladze, Chief of Gori Municipal Council signed a three-party Memorandum of
Understanding to support the project: “Home Care service for elderly people and 
disabled persons”.

The signing ceremony was held in the conference hall of Gori municipality and was
attended by Mr. Koba Subeliani (Minister of Refuges and Accommodation), Mr. Giorgi
Tatishvili (Shida Kartli Governor), Mr. Revaz Kahniashvili (Shida Kartli Deputy 
Governor), representatives of Caritas Georgia and Gori Health Care Department as 
well as project beneficiaries and Media.

At the signing ceremony, Padre Witold Szulczynski, Mr. Zviad Khmaladze and Mr.
Koba Subeliani discussed the project implementation, development and joint
activities which will be carried out for the benefit of beneficiaries.

Ms. Eliso Shavlokhashvili, Family Doctor from the Verkhvebi settlement for IDPs and 
Mr. Guja Kasradze, project beneficiary thanked the parties of the memorandum for 
their support of the projects implementation.

The project “Home Care for elderly people and disable persons” has been 
implemented in Georgia since 2008 by financial support of Czech Caritas and the 
Embassy of the Czech Republic in Georgia. The signed Memorandum of Understand-
ing will ensure the cooperation between Caritas Georgia and Gori municipality.

http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=imedi&seekTime=26-04-2012%2014:29
http://youtu.be/F2rtL8zWGJQ

დაჯილდოვების ცერემონიალი იტალიის საელჩოში
2012 წლის 15 მარტს, იტალიის ელჩმა ფედერიკა ფავიმ თავის რეზიდენციაში გამართულ ცერემონიაზე „საქართველოს კარიტასი”-ს გენერალურ 
დირექტორს პადრე  ვიტოლდ შულჩინსკის  იტალიის სოლიდარობის ვარსკვლავის ორდენი გადასცა გაწეული საქველმოქმედო საქმიანობისთვის. 
აღნიშნულ ვარსკვლავთან ერთად პადრემ მიიღო სიგელი, რომელსაც ხელს აწერენ იტალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა 
მინისტრი. იტალიის ელჩმა ისაუბრა პადრე ვიტოლდის  საქმიანობაზე „საქართველოს კარიტასში“, მისი ღვაწლის შესახებ ქართველ და იტალიელ 
ხალხებს შორის მეგობრობის გაღრმავების საქმეში. სწორედ მისი დამსახურებით მრავალი იტალიური ორგანიზაცია თუ კერძო პირი ჩაება 
„საქართველოს კარიტასის“  საქველმოქმედო საქმიანობაში. პადრე ვიტოლდმა მადლობა გადაუხადა ამჟამინდელ ელჩს, ასევე პატივისცემით 
მოიხსენია წარსულში  იტალიის ელჩები საქართველოში, რადგან  საელჩოს კარი ყოველთვის ღია იყო „საქართველოს კარიტასი“სთვის. ბოლოს 
პადრე ვიტოლდმა აღნიშნა,  რომ ეს ჯილდო  ყველა იტალიელი პარტნიორის  და „საქართველოს კარიტასი“-ს თანამშრომლების დამსახურებაა, 
რადგან  მათ გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ყოველივე ამის მიღწევა.დაჯილდოებას ესწრწებოდნენ პოლონეთის  და ვატიკანის ელჩები 
საქართველოში, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის დუაენი, წმიდა საყდრის სადესპანოს პირველი მდივანი, 
მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენელი, იტალიის ელჩის პირველი მოადგილე  და სხვები. 

სააღდგომო საჩუქარი 
სოციალურად დაუცველ ოჯახებს
2012 წლის 12-13 აპრილს, საქართველოს კარიტასის 
ჯანმრთელობისა  და სოციალური დაცვის პროგრამის 
თანამშრომლებმა მოულოცეს დამდეგი აღდგომის ბრწყინვალე 
დღესასწაული და გადასცეს  სასურსათო ამანათი 215 
სოციალურად დაუცველ ოჯახს, ხოლო ლოგინს მიჯაჭვულ 
პაციენტებს მისალოცი ბარათი და საჩუქარი კარიტასის და 
მერიის სოციალურმა მუშაკებმა და მოხალისეებმა  სახლში 
მიართვეს. თვითოეული სასურსათო ამანათი დღესასწაულისთვის 
საჭირო პროდუქტს შეიცავდა. სააღდგომო  დახმარება 
საქართველოს კარიტასის შინმოვლის სამსახურმა  თბილისის 
მერიის სოციალური მომსახურეობისა და კულტურის 
სამოქალაქო სამსახურის მხარდაჭერით გაუწია. სოციალურმა 
მუშაკებმა და მოხალისეებმა ბევრი მადლობა და ლოცვა 
მოისმინეს ბენეფიციარებისგან ამ დღეს. 

Easter Gifts to Socially  
Vulnerable Families
On April 12 and 13, 2012 the colleagues of the Health and Social 
Assistance Program of Caritas Georgia, wished Happy Easter to 
215 socially unprotected families, delivering to them food packages. 
Bedridden patients at home were delivered small gifts and greeting 
cards by social workers and volunteers of Caritas and the Tbilisi 
Municipality. Each food package contained Easter products. This 
Easter action was carried out by the Home Care project of Caritas 
Georgia together with the support of the Social Service and the Civil 
Cultural Service of the Tbilisi Municipality. During this day, the social 
workers and the volunteers were pleased with thanks and blessings 
by many beneficiaries.

კომპანია „გეას“ 
საჩუქარი 
ფარმაცევტულმა კომპანიამ „გეა”, 
რომელთანაც საქართველოს 
კარიტასი წლების განმავლობაში 
თანამშრომლობს, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის პროგრამის ბენეფიცია- 
რებისათვის 57 317 ლარის 
ოდენობის მედიკამენტები 
გადმოგვცა საჩუქრად.საქარ- 
თველოს კარიტასის და ჩვენი 
ბენეფიაციარების სახელით, 
გვინდა უღრმესი მადლობა 
გადაუხადოთ კომპანიას 
გამოჩენილი თანადგომისა და 
გულისხმიერებისთვის.

Present from 
Company “GEA”
The Pharmaceutical Company GEA, 
which collaborates with Caritas 
Georgia over the years, handed for 
the beneficiaries of the Health and 
Social Program a gift: medicines for 
the amount of 57.317 GEL. On 
behalf of Caritas Georgia and its 
beneficiaries - people, living below 
the poverty line - we would like to 
express our deep gratitude to the 
Company “GEA” for showing 

empathy and compassion to our fellow 
citizens, who for the moment find 
themselves in difficult circumstances.

სტუმრები დღის 
ცენტრ „ჰარმონიაში”
2012 წლის 26 აპრილს ცენტრ 
„ჰარმონიას” ეწვია ქველმოქმედთა 
სახლი „მომავლის გზა”. სტუმრებს 
შორის იყვნენ მზრუნველობამო–
კლებული ბავშვები და ფონდის 
წარმომადგენლები. ბავშვებმა 
წაიკითხეს ლექსები და საჩუქრები 
გადასცეს ხანდაზმულებს. მადლობას 
ვუხდით ქველმოქმედთა სახლს 
„მომავლის გზის” წარმომადგენლებს 
გაწეული თანადგომისთვის.

Guests in Day Care 
Centre “Harmony”
On 26th of April, 2012 The Centre 
“Harmony” hosted the guests from 
Charity House “Way of Future”.
There were the children from socially 
unprotected families and the representa-
tives of the Charity House. The children 
read poetry and gave the presents to 
Elder beneficiaries of “Caritas Georgia”. 
We would like to express our gratitude 
to the representatives of the Charity 
House for their support. 

through charitable work at Caritas Georgia to 
build bridges between Italy and Georgia and 
to involve many Italians, private persons, 
public institutions and companies in the
present and future of Georgia. Fr. Witold 
thanked not only the current Ambassador but 
also the three previous Italian Ambassadors in 
Georgia who always kept doors open for
Caritas Georgia. Furthermore, he dedicated 
the honor to all Italian partners and the
personnel of Caritas Georgia without whom nothing would have been achieved. The 
event was attended by the Ambassador of Poland in Georgia, the Apostolic Nuncio, 
the First Secretary of the Italian Embassy, the Chargé d’Affaires of the Apostolic 
Nunciature, representative of the Orthodox Church and some colleagues of Caritas 
Georgia.


