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On March 6-7, the International 
Women’s Day, 8th of March was 
celebrated in the Centre “Harmony”

გორის შინმოვლის პროექტი გრძელდება 
2013 წლის „შინმოვლის“ პროექტის განხორციელება ეჭვქვეშ დადგა, ვინაიდან ამ პროექტის ზოგიერთმა დონორმა უარი თქვა მის 
დაფინანსებაზე.  საქართველოს კარიტასმა მიმართა რამდენიმე ორგანიზაციას დახმარებისათვის.  ამ მიმართვას გამოეხმაურა 
ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია (IWA Georgia), რომელმაც მოიძია დამატებითი სახსრები  ამ პროექტის გადასარჩენად, მათ 
მხარი დაუჭირეს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტმა და ჩეხეთის საელჩომ. 2013 წლის  15 თებერვალს კარიტასისა და ჩეხეთის 
საელჩოს წარმომადგენლები შეხვდნენ  გორის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ დავით რაზმაძეს, რათა 
დაესრულებინათ მოლაპარეკება ამ საკითხთან დაკავშირებით. შეხვედრის მონაწილეებმა ოფიციალურად დაადასტურეს  მათი 
მონაწილეობა პროექტის დაფინანსებაში.

Gori Home Care project continues in 2013
Implementation of 2013 Home Care project was in danger because some donors refused to finance it.  Caritas  had to turn to different 
organizations for help.  Actions undertaken were successful, IWA Georgia decided to provide additional funding to support the project 
and so did the Embassy of Czech Republic and Gori Municipality. On February 15,  2013 representatives of Caritas Georgia and Czech 
Embassy met the Chairman of Gori Municipality Mr. David Razmadze to finalize this process. All sides confirmed their readiness to take 
part in its financing.  

8 მარტის საერთაშორისო დღე 
აღინიშნა ცენტრ „ჰარმონიაში“
2013 წლის 6-7 მარტს დღის ცენტრ „ჰარმონიაში“ 
8 მარტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 
გაიმართა საზეიმო ღონისძიებები. 
ცენტრის ბენეფიციარებს ქალთა საერთაშორისო 
დღე მიულოცა საქართველოს კარიტასის 
დირექტორმა პადრე კშიშტოვ კოვალმა და მიართვა 
მათ ყვავილები. 
7 მარტს ცენტრს ესტუმრნენ ხელოვანები: პოეტი 
ოთარ ურუშაძე, მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი 
ლარისა ხაჭაპურიძე, მომღერალი ბიჭიკო 
გველესიანი. მათ წაიკითხეს ლექსები და შეასრულეს 
ქართველ კომპოზიტორთა ცნობილი სიმღერები. 
ბენეფიციარები გამოხატავდნენ კმაყოფილებასა და 
მადლიერებას თანადგომისა და ყურადღებისათვის.

Health and social care program of Caritas Georgia is a training 
base for the Tbilisi State Medical University
Health and social care program of Caritas Georgia is implementing different medical and social projects in Georgia for the last 20 
years. To maintain a high professional level of employees a continuous program of staff training is adopted. Big experience gained 
over many years and high professionalism of medical staff makes it possible to be a training base for medical students and train 
staff of other medical institutions.  For example Tbilisi Medical University uses Caritas Medical Centre for practical training of its 
students. The students have an opportunity to get practice in the treatment of diseases of the cardiovascular system and general 
therapy.

საქართველოს კარიტასის სამედიცინო 
პროგრამა  სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტის სასწავლო ბაზაა
საქართველოს კარიტასის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  
პროგრამა უკვე 20 წელია ახორციელებს სხვადასხვა სამედიცინო და 
სოციალურ პროექტებს საქართველოში. პროგრამის 
თანამშრომლების  კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 
ხორციელდება ტრენინგების  უწყვეტი ციკლი. წლების მანძილზე 
დაგროვილი დიდი გამოცდილება და სამედიცინო პერსონალის 
მაღალი პროფესიონალიზმი საშუალებას გვაძლევს ვიყოთ სასწავლო 
ბაზა სამედიცინო სასწავლებლებისათვის და თვითონაც მივიღოთ 
მონაწილეობა სამედიცინო კადრების მომზადებაში.  ასე, მაგალითად  
თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი 2010 წლიდან იყენებს 
კარიტასის სამედიცინო ცენტრს თავისი  სტუდენტების პრაქტიკული 
მუშაობის გამოცდილების მისაღებად.  სტუდენტებს საშუალება აქვთ  
მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის 
დაავადებების მკურნალობისა და  ზოგადი თერაპიის  საკითხებში. 

Firstly the Director of Caritas Georgia congratulated the women 
beneficiaries of Centre “Harmony” and presented the flowers to 
them. On 7th of March the Centre 
hosted different famous people: 
Poet Mr. Otar Urushadze, Actor of 
Marjanishvili Theatre Ms. Larisa 
Khachapuridze and the Singer Mr. 
Bichiko Gvelesiani. They read the 
poems and sang the songs of 
famous Georgian composers. 
Beneficiaries were pleased to host 
the guests and were grateful for 
their support and kind attention.    
 



ტრენინგი ტრენერებისთვის
საქართველოს კარიტასის შინმოვლის სამედიცინო პერსონალს  სისტემატურად უტარდება ტრენინგები  მომსახურების მაღალი 
ხარისხის   უზრუნველსაყოფად.   სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს კარიტასის   მრავალპროფილიანი სამედიცინო გუნდისათვის 
საჭირო თემატიკასა და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე დაფუძნებულ პროგრამას, რომელიც ეფუძნება ყოველწლიური  შეფასების 
დროს გამოვლენილ საჭიროებებს.  ტრენინგები ხელს უწყობს შინმოვლის  პერსონალის პროფესიონალიზმისა და მოტავაციის 
ამაღლებას. 
აღსანიშნავია, რომ  საქართველოს კარიტასი აქტიურად  არის ჩართული სხვადასხვა ორგანიზაციის  თანამშრომლების  გადამზადების 
პროცესში.  2013 წელს  ტრენინგს  შინმოვლაში გაივლის  250 ადამიანი, მათ შორის სამედიცინო სასწავლებლების  სტუდენტები, 
მოხალისეები, არასამთავრობო ორგანიზაციების,  პირველადი ჯანდაცვისა და ჰოსპიტალური სექტორის  თანამშრომლები და 
ავადმყოფის ახლობლები. სწორედ ამიტომ საქართველოს კარიტასის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამის 
თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ჩატარდა ტრენინგი ტრენერებისთვის, რომელსაც უძღვებოდა გერმანიის 
კარიტასის  შინმოვლის ექსპერტი ქალბატონი ინგებურგ ბარდენი.  ტრენინგის მიზანი შინმოვლის უნარების   სწავლების მეთოდები და 
კვალიფიციური ტრენერთა გუნდის შექმნა იყო. ქალბატონი ინგებურგ ბარდენის ვიზიტისას ერთი დღე დაეთმო ასევე ტრენინგს თემაზე: 
„შინმოვლის ხარისხის მართვა“.

Training for Home Care Trainers
To ensure high quality Home Care services Caritas Georgia practices permanent training courses for Home Care medical staff. The training 
plan consists of whole staff training for the multidisciplinary team (general topics) and individual courses, based on individual needs that are 
identified during the annual performance appraisal. Systematically held trainings help to maintain professionalism and motivation of the 
team. In its turn, Caritas Georgia medical team is involved in training other organizations’ staff in Home Care techniques. In 2013 250 
representatives of different medical institutions, NGOs, students of medical collages, volunteers and informal caregivers are supposed to be 
trained in Home Care services.
To achieve this goal an advanced training was conducted by Caritas Germany expert Mrs. I.Barden.The aim of this training was studying 
methods of teaching Home Care techniques and getting qualification of trainers.This training also included quality management issues.

პირველი შინმოვლის სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე
საქართველოს კარიტასმა თარგმნა და გამოსცა პირველი შინმოვლის სახელმძღვანელო   ქართულ ენაზე.
2013 წლის  22 მარტს გაიმართა წიგნის პრეზენტაცია, რომელმაც საქართველოს სამედიცინო წრეების დიდი ყურადღება 
მიიპყრო.  პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო  ორგანიზაციების, საელჩოებისა და 
მასმედიის წარმომადგენლები. ასევე, გორის, რუსთავის, თბილისის, ქუთაისის მუნიციპალიტეტებისა და სამედიცინო 
დაწესებულებების წარმომადგენლები.
წიგნის გამოცემა და მისი პრეზენტაცია ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში შინმოვლის მეთოდების  შესახებ ცოდნის 
გავრცელებასა და ლობირებას გაუწევს საქართველოს კარიტასის შინმოვლის მოდელის დანერგვას საქართველოს 
ჯანდაცვის სფეროში. 
ღონისძიება გაშუქდა მედია საშუალებების მიერ. რადიო „მწვანე ტალღამ“ და საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
„რადიო 1-მა“ სიუჟეტი საინფორმაციო გადაცემებში გადასცა, სტატია წიგნის პრეზენტაციის შესახებ დაიბეჭდა ინგლისურ 
ენოვან გაზეთში “GEORGIA TODAY”.

First Home Care Manual in Georgian Language
Caritas Georgia translated and published “Home Care Manual”, which is the first textbook of this kind in Georgian language. The 
presentation of this book was held on March 22, 2013 and attracted big interest of medical society of Georgia. 150 representatives 
of different Government organizations, Embassies, Municipalities of Tbilisi, Rustavi, Gori and Kutaisi, NGOs, medical institutions 
and mass media participated in this event. Publication and presentation of this book will help in dissemination of knowledge of 
home care techniques; contribute to the promotion of Caritas Georgia Home Care services and lobbing institutionalization of its 
model in the healthcare system of Georgia.  
Information about presentation of this book was broadcasted by Radio “Mtsvane Talga” and GPB “Radio 1” and an article was 
published in the newspaper “Georgia Today”.

თანამშრომლობა საქართველოს 
სამთავრობო სტრუქტურებთან
გერმანიის კარიტასის ექსპერტი ქ-ნი ი.ბარდენი და საქართველოს კარიტასის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამის მენეჯერი ბ-ნი გაიოზ 
ყუბანეიშვილი შეხვდნენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს და თბილისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს და 
ისაურბრეს შინმოვლის სფეროში არსებულ პრობლემებსა და ასევე  
თანამშრომლობის გაღრმავებაზე.
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს სურვილი გააგრძელონ 
თანამშრომლობა საქართველოს კარიტასთან და განიხილეს შინმოვლის 
მომსახურების დაფინანსების გაზრდის  შესაძლებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. 
ვინაიდან მთავრობის მიერ შინმოვლის მომსახურების დაფინანსების საკითხი 
დამოკიდებულია შინმოვლის ერთიანი სტანდარტის მიღებაზე, ჯანდაცვის 
სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამოთქვეს სურვილი შეისწავლონ გერმანიის 
კარიტასის გამოცდილება ამ სფეროში.

Cooperation with the Government of Georgia
Expert of Caritas Germany Mrs. I.Barden and Caritas Georgia Health and Social Care 
program manager Gaioz Kubaneishvili met representatives of the Ministry of Labour, 
Health and Social Affairs of Georgia and Tbilisi Municipality to discuss Home Care 
problems and possibilities of expanding cooperation. Government officials have 
expressed their desire to continue cooperation with Caritas Georgia and to consider 
the possibility of funding the Home Care services from the State budget. Since the 
issue of funding of Home Care by the State depends on the adoption of common 
service standards the Ministry of Health expressed a desire to study the experience of 
Caritas Germany in this sphere.

დედაქალაქის მერმა მოინახულა შინმოვლის 
ბენეფიციარები
საქართველოს კარიტასი 2013 წელს  შინმოვლის პროექტის ფარგლებში, ქ. თბილისში 
მოემსახურება    450 ბენეფიციარს. აღსანიშნავია, რომ  თბილისის მუნიციპალიტეტი სხვა 
დონორებთან ერთად მონაწილეობს პროექტის დაფინანსებაში.
მიმდინარე წლის 21 თებერვალს თბილისის მერმა, ბატონმა გიგი უგულავამ მოინახულა 
პროექტის ბენეფიციარები. მან კმაყოფილებით აღნიშნა პროექტის დადებითი შედეგები 
და გამოთქვა სურვილი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა  მიიღონ აქტიური 
მონაწილეობა ქალაქში არსებული სოციალური პრობლემების მოგვარებაში. 
 
Gigi Ugulava visitied Home Care beneficiaries                           
In 2013 Caritas Georgia implements Home Care project in Tbilisi for 450 beneficiaries in partnership with Tbilisi Municipality that partici-
pates in co financing of this project with other donors. On February 21 Tbilisi Mayor  Gigi Ugulava visited several beneficiaries at home.    
He appreciated results of the work and wished that NGO`s should actively participate in addressing the social challenges in the city.

საქართველოს კარიტასის 
მოხალისეების ტრენინგი 
საზღვარგარეთ
2013  წლის მარტში საქართველოს კარიტასის 
ახალგაზრდა მოხალისეების ჯგუფმა 
მონაწილეობა მიიღო ტრენინგში სახელწოდებით 
„ახალგაზრდობა და მოქმედება“, რომელიც 
მოეწყო უკრაინაში ჩეხეთის კარიტასის 
ორგანიზებით. აღნიშნულ ღონისძიებაში 
მონაწილეობა მიიღეს მოხალისეებმა 
სომხეთიდან, მოლდოვეთიდან, უკრაინიდან და 
ჩეხეთიდან. ტრენინგის მთავარი თემები იყო 
საქმიანობის შეფასება, მოხალისეობრივი 
საქმიანობის განვითარება, მოხალისეების 
კომპეტენციის გაზრდა და გამოცდილების 
გაზიარება. 

Caritas Georgia 
volunteers are 
trained abroad
In March 2013 group of volunteers of 
Caritas Georgia participated in “Youth 
and action” training organized by 
Caritas Czech Republic in Ukraine. 
Volunteers from Armenia, Moldova, 
Ukraine and Czech Republic took part 
in this activity. The main goal of this 
training was evaluation, development 
of volunteering, sharing of experiences 
and development of competence of 
volunteers.   


