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Caritas Georgia Health and Social Care program provided Home Care, 
medical services and humanitarian aid to more than 2000 people all over 
Georgia in 2012. This was made possible with the financial support of 
Caritas Czech Republic, Germany, France, Netherlands and Spain,  
Embassy of the Czech Republic, International Women`s Association 
Georgia, Renovabis, Municipalities of Tbilisi and Gori, numerous 
private donors.
Your donations make it possible to continue those services in 2013 too.
We, and those we serve, deeply appreciate your generosity.

saqarTvelos karitasis janmrTelobisa da socialuri  dacvis programam  2012 
wels 2000 – ze met adamians gauwia samedicino da humanitaruli daxmareba. 
es SesaZlebeli gaxda germaniis, safrangeTis, ninerlandebis, espaneTisa da 
CexeTis karitasis, CexeTis saelCos, qalTa saerTaSoriso asociaciis, renova-
bisis, Tbilisisa da goris municipalitetebis da kerZi Semomwirvelebis finan-
suri mxardaWeriT. swored maTi daxmarebis meSveobiT aris  SesaZlebili am 
daxmarebis gaweva 2013 welsac.
gulwrfel madlobas gixdiT Cveni da Cveni beneficiarebis saxeliT.

ხანდაზმულთა საერთაშორისო 
დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული
2012 წლის 24-28 სექტემბერს საქართველოს კარიტასის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამის 
ფარგლებში ჩატარდა ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღისადმი 
მიძღვნილი კვირეული.  კვირეულის ფარგლებში 
განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიება: ექსკურსიები, 
სამედიცინო გამიკვლევები, საზეიმო კონცერტი. 
28 სექტემბერს, დღის ცენტრ „ჰარმონიაში“ გაიმართა 
კვირეულის შემაჯამებელი საღამო პადრე კოვალისა და მამა 
ილიას მონაწილეობით. 

International Day of Older People
On 24-28 September, 2012 Caritas Georgia health and Care 
program organized events dedicated to International Day of Older 
People. During this week different activities were conducted: 
excursions, free medical examinations and a Holiday concert. 
On September 28, final celebration was held at the day center 
“Harmony” with participation of  Padre  Koval Director of Caritas 
Georgia and Father Ilia.

Round Table in Rustavi
On December 12, 2012, Caritas Georgia Health and Care program initiated the meeting 
in Rustavi City Hall with representatives of medical institutions and local administration.
Representatives of Caritas Georgia Health and Social Care program made presentation 
of  “Home Care” project implementation in different regions of Georgia and spoke about 
gained experience of medical service delivery for bedridden beneficiaries. They shared 
information about plans of conducting trainings for medical staff in Home Care isues. 
Participants of the meeting evaluated the work of Caritas Georgia and appriciated the 
assistance provided for the vulnerable people of Georgia. 

მრგვალი მაგიდა  რუსთავში
2012 წლის 12 დეკემბერს, ქ. რუსთავის მერიაში, საქართველოს კარიტასის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამის ინიცირებით გაიმართა 
„მრგვალი მაგიდა“,  რომელსაც ესწრებოდნენ რუსთავის სამედიცინო 
დაწესებულებების ხელმძღვანელები და ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენლები.
შეხვედრის დროს  კარიტასის „შინმოვლის“ პროექტის თანამშრომლებმა 
შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს ინფორმაცია „შინმოვლის“  პროექტის  
მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და გაუზიარეს 
მრავალწლიანი საქმიანობის გამოცდილება. მათ ასევე ისაუბრეს პროექტის 
სამომავლო გეგმებზე, რომელიც ითვალისწინებს სამედიცინო პერსონალის 
ტრენინგებს შინმოვლის საკითხებში. 

სამუშაო შეხვედრა გორში
2012 წლის 22 დეკემბერს,  გორში  საქართველოს  
კარიტასის  შინმოვლის  პროექტის   შემაჯამებელი 
სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა, რომელსაც ესწრებოდნენ 
თბილისის, გორის, რუსთავის, ქუთაისის და ოზურგეთის 
შინმოვლის პროექტის წარმომადგენლები.
შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს პროექტის 
მიმდინარეობაზე რეგიონების მიხედვით, გაუზიარეს 
ერთმანეთს გამოცდილება, შეაჯამეს ჩატარებული 
მუშაობის შედეგები და გამოწვევები. შეხვედრის 
მონაწილეებმა ასევე განიხილეს 2013 წელს პროექტის 
ფარგლებში დაგეგმილი ტრენინგების ორგანიზების 
პრაქტიკული საკითხები.

The Workshop in Gori
Medical staff of Caritas Georgia Home Care project partici-
pated in a workshop held in Gori on December 22, 2012 to 
sum up the results of the past year. Representatives of this 
project from Tbilisi, Rustavi Kutaisi, Ozurgeti and Gori had 
an opportunity to discuss professional issues and share 
experience. 
They also discussed the practical issues related to the 
organization of training courses, which will be provided by 
the Caritas Germany funded project in 2013.

აღმოაჩინე ქველმოქმედი შენში
დარეკეთ ნომერზე:  0 901 500 567
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საშობაო სადილი „შერატონში“
2012 წლის 16 დეკემბერს, სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასში“ გაიმართა საშობაო, საქველმოქმედო სადილი საქართველოს 
კარიტასის 300 ბენეფიციარისთვის. საქველმოქმედო ღონისძიება მოეწყო  სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასის“ გენერალური 
დირექტორის  ბ-ნ ანდრეას ჰაიდინგსფელდერის ინიციატივით,  დაიგეგმა და განხორციელდა  საქართველოს კარიტასის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  პროგრამის მენეჯერთან  ბ-ნ გ. ყუბანეიშვილთან თანამშრომლობით. 
საქართველოს კარიტასის დირექტორმა პადრე კშისტოვ კოვალმა  და ბ-ნმა ანდრეას ჰაიდინგსფელდერმა მიულოცეს დამსწრე 
საზოგადოებას დამდეგი შობა-ახალი წელი და უსურვეს ბედნიერება. სადილზე მოწვეულმა ხანდაზმულებმა დაუვიწყარი დღე გაატარეს 
შერატონის ულამაზეს გარემოში, მიირთვეს უგემრიელესი კერძები და სიამოვნება მიიღეს მათთვის გამართული კონცერტისაგან. 
თავის მხრივ ბენეფიციარებმაც შეიტანეს  წვლილი სადღესასწაულო კონცერტში, მათ პროფესიონალურ დონეზე შეასრულეს 
სხვადასხვა სიმღერები. შეხვედრის ბოლოს ყველამ მიიღო საახალწლო საჩუქარი ტკბილეულის სახით.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ამ დღესასწაულის მოწყობაში  მონაწილეობა მიიღო ბევრმა ადამიანმა და მათ ეს 
უსასყიდლოდ გააკეთეს. 
საქართველოს კარიტასი მადლიერებას გამოხატავს  ყველას მიმართ,  ვინც უანგაროდ მიიღო მონაწილეობა ამ ღონისძიების 
ორგანიზებაში. ესენი არიან: შერატონისა და საქართველოს კარიტასის თანამშრომლები,  ტურისტული კომპანიები – „ლიბერთი 
ჯორჯია“, „კავკასუს თრეველი“,  „ეწვიეთ საქართველოს“, ხალხური მუსიკის ანსამბლი“ურმული“, გოგონათა გუნდი „თუთარჩელა“, 
რომლებმაც თავინთი წვლილი შეიტანეს ამ ლამაზი დღის მოწყობაში.

New Year's Eve Dinner at Sheraton Hotel
On December 16, 2012, a New Year's Eve dinner at the Sheraton Hotel was held for Caritas Georgia medical and other projects`300 
beneficiaries. This exciting event was initiated by General Director of Sheraton Metechi Palace Hotel Mr. Andreas Heidingsfelder and was 
planned and implemented in close cooperation with Health and Social Care manager Gaioz Kubaneishvili.  
Padre K. Kowal Director of Caritas Georgia and General Director of Sheraton Metechi Palace Mr. Andreas Heidingsfelder congratulated the 
audience with the coming Christmas and wished them  Happy New Year.
Beneficiaries not only enjoyed dinner served with Sheraton standards and beautiful live music but also themselves took an active part in the 
musical performance. They said it was the happiest and unforgettable day for them.  In the end all beneficiaries got a present of sweet-stuff 
for Christmas. It should especially be noted that it was a joint effort of many people involved in the organization of this festivity and every-
body did their work free of charge.
Caritas Georgia expresses its deepest appreciation to Sheraton and Caritas Georgias’ staff for volunteering and service provided, travel 
agencies: Liberty Georgia, Caucasus Travel and Visit Georgia for transportation service; Georgian Folk group “Urmuli” and Kid’s choir 
“Tutarchela” for amazing music performance and their contribution to this noble undertaking.

პირველი ლედის სტუმრობა 
საქართველოს კარიტასში
2012 წლის 13 ნოემბერს,  საქართველოს კარიტასის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამას 
საქართველოს პირველი ლედი, ქალბატონი სანდრა 
რულოვსი ესტუმრა. საპატიო სტუმარს შეხვდნენ 
საქართველოს კარიტასის დირექტორი პადრე კშისტოვ 
კოვალი და ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის 
მენეჯერი ქ-ნი ნონა პირაევა, რომლებმაც  გააცნეს  
პროგრამის მიმდინარეობა და სამომავლო გეგმები.
ქალბატონი  რულოვსი უკვე მეორედ ეწვია კარიტასს. იგი 
დიდ ინტერესს იჩენს  პროგრამის ბენეფიციარების 
მიმართ. პირველი ლედი შეხვდა  ბენეფიციარს, ქ-ნ ლიანა 
მეგრელაძეს და ასევე ბინაზე მოინახულა „შინმოვლის“ 
პროექტის პაციენტები, რომლებიც საწოლს არიან 
მიჯაჭვულნი და საქართველოს კარიტასისგან იღებენ 
სხვადასხვა სახის მომსახურებას.
ქალბატონი სანდრას სტუმრობა და  გულისხმიერი 
საუბარი ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო ხანდაზმული  
ბენეფიციარებისთვის, მათ განვლილი ცხოვრება გაიხსენეს 
და ახლანდელ პრობლემებზე ისაუბრეს. ბენეფიცირებმა 
პირველი ლედისგან საჩუქრებიც მიიღეს.

On November 13, 
2012, the First 
Lady of Georgia 
Mrs. Sandra 
Rulovs visited 
Health and Social 
Care program of 
Caritas  Georgia. 
Fr. Krzysztof 
Kowal, Director of 
Caritas  Georgia 
and Mrs. Nona 
Piraeva, manager 
of Health and Social Care department hosted the respectable 
guest and briefed her on  program  activities.
It was the second visit of the First Lady to the Caritas  Geor-
gia, she was very much interested by implementation of 
“Home Care” project, and during the visit, Mrs. Rulovs met one 
of the beneficiary Mrs. Liana Megreladze and spoke to her. 
Later, she also visited “Home Care” project bed-ridden 
beneficiaries at home and delivered presents to them. 

Visit of the First Lady of Georgia 
to Caritas  Georgia

საშობაო  გამოფენა-გაყიდვა
2012 წლის 8 დეკემბერს, სასტუმრო „შერატონ მეტეხი 
პალასში”, „ქალთა   საერთაშორისო  ასოციაციის” 
ორგანიზებით გაიმართა ყოველწლიური საშობაო   
გამოფენა-გაყიდვა. „ქალთა   საერთაშორისო  ასოციაცია” სხვა 
დონორებთან ერთად აფინანსებს  საქართველოს კარიტასის  
„შინმოვლის” პროექტს შიდა ქართლში.  ტრადიციულად 
საშობაო ღონისძიებაში აქტიურად  მონაწილეობენ 
საქართველოში აკრედიტირებული საელჩოები, 
არასამთავრობო  და საერთაშორისო ორგანიზაციები და 
შეგროვილი თანხით დახმარებას უწევენ საქართველოს 
სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას. ეს ორგანიზაციები 
კვლავაც აპირებენ დახმარება გაუწიონ შიდა ქართლის 
„შინმოვლის“ პროგრამის პაციენტებს.
„ქალთა საერთაშორისო ასოციაციამ” მიიწვია საქართველოს 
კარიტასის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
პროგრამა, როგორც თავისი პარტნიორი ორგანიზაცია, 
მონაწილეობა მიეღო  ღონისძიებაში. ამით, პროგრამის 
თანამშრომლებს საშუალება მიეცათ მიეწოდებინათ 
ინფორმაცია „შინმოვლის” პროექტის მიმდინარეობის და 
მასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ იქ მოსული 
საზოგადოებისთვის და  დაემყარებინათ საქმიანი 
ურთიერთობები საერთაშორისო და სამთავრობო  
ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ღონისძიებაზე მოსულ 
სტუმრებს დაურიგდათ საინფორმაციო მასალები 
საქართველოს კარიტასის საქმიანობის შესახაბ, რაც ხელს 
შეუწყობს ორგანიზაციის ცნობადობის გაზრდას და სამომავლო 
თანამშრომლობის ხელშეწყობას.

Christmas Expo-Sale 
in Georgia
On December 8, 2012, in Tbilisi hotel “Sheraton 
Metechi Palace”  Christmas Expo-Sale was organ-
ized by International Women's Association Georgia 
which in partnership with other donors finances 
“Home Care “ project of Caritas Georgia in Shida 
Kartli. Embassies accredited in Georgia, Interna-
tional and non-governmental organizations are 
traditionally active participants of this event. The 
raised money will be used to provide assistance to 
“Home Care” project patients in Shida Kartli in 2013 
as well.  
“International Women's Association” invited Caritas 
Georgia`s Health and Social Care program to take 
part in this event as a partner organization. It was a 
good opportunity to disseminate information about 
Home Care and related problems and establish 
cooperation with representatives of international and 
governmental organizations. Numerous printed 
materials about activities of Caritas Georgia were 
distributed among   participants of this event to 
increase awareness of the program and facilitate 
establishment of business relations with different 
agencies.

Presentation of Home Care program in Kutaisi
On October 23, 2012, Presentation of “Home Care” project of Caritas Georgia was held in Kutaisi.
The Director of Caritas Georgia, Padre K. Kowal, opened the meeting. Padre welcomed partisiapnts and spoke about the pupose of the 
meeting. Ms. Nona Piraeva, Health and Social Care program manager of Caritas Georgia did the presentation of the project. 
Mr. A. Khvadagiani, Chairman of Kutaisi Municipality, Mr. A. Mukbaniani, Head of Imereti region Social Assistance Agency as well as 
representatives of medical and NGO sector of Kutaisi and relatives of project beneficiaries attended the event.  
The event aimed to inform participants of the meeting about implementation of “Home Care” project in Ktaisi as well as to establish 
close cooperation with local government, medical institutions and NGOs working in Kutaisi. 
Local TV channels “Rioni” and “Mega TV” covered this event. 

შინმოვლის პროგრამის პრეზენტაცია
ქალაქ ქუთაისში 
2012 წლის 23 ოქტომბერს, ქ. ქუთაისში გაიმართა  საქველმოქმედო ფონდ 
საქართველოს კარიტასის  „შინმოვლის“ პროექტის პრეზენტაცია.  შეხვედრა 
გახსნა საქართველოს კარიტასის დირექტორმა პადრე კშისტოვ კოვალმა, 
პრეზენტაცია წარადგინა ჯანმრთელობისა და სოციალური დახმარების 
პროგრამის მენეჯერმა ქალბატონმა ნონა პირაევამ. 
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს იმერეთის საკრებულოს თავმჯდომარემ, 
ბ-ნმა  ამირან ხვადაგიანმა, ქუთაისის სოციალური მომსახურების სააგენტოს   
საკოორდინაციო ცენტრის უფროსმა, ბ-ნმა  არჩილ მუკბანიანმა, ქუთაისის 
სამედიცინო საზოგადოებამ, არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებმა და პაციენტების ნათესავებმა. აღნიშნულმა შეხვედრამ 
ხელი შეუწყო საზოგადოების ინფორმირებას „შინმოვლის“ პროექტის  
მიმდინარეობის შესახებ და ახალი, პარტნიორული ურთიერთობების 
დამყარებას კარიტასის, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამედიცინო 
დაწესებულებებს შორის. ღონისძიება ფართოდ გაშუქდა ადგილობრივი 
ტელევიზიების  „რიონის“ და „მეგატივის“ მიერ.


