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 „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი“-ს მიერ 

2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ 

 

 

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი“ თავის საქმიანობას 

ახორციელებს დამტკიცებული წესდებით, ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების და 

სალიცენზიო პირობების შესაბამისად. 

ცენტრის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია: მზრუნველობამოკლებულ 

უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვებზე ზრუნვა, მათი პიროვნული, ზნეობრივი, 

ინტელექტუალური უნარ-ჩვევების და ადაპტაციური ქცევის ჩამოყალიბება. მათთვის 

ოჯახური გარემოს შექმნა. ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული ბავშვისადმი, 

აქტიური მუშაობა მათში დათრგუნვილობისა და არასრულფასოვნების კომპლექსის 

მოსახსნელად. მათი სრული განვითარებისათვის ხელშეწყობა, იცხოვროს და აღიზარდოს 

ოჯახურ გარემოში. 

ბავშვთა ცენტრი სალიცენზიო პირობების და ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების 

შესაბამისად ახორციელებს 24 საათიან მომსახურეობას ქ. ფოთში მცხოვრებ 10 

ბენეფიციარზე. 

2021 წელს ცენტრში ირიცხებოდა 9 ბენეფიციარი. 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ბავშვების ჯანსაღი და ასაკის შესაბამისი კვების 

რაციონის განსაზღვრას. აღსაზრდელები უზრუნველყოფილია ოთხჯერადი კვებით, 

დამტკიცებული ნორმებით, მენიუ-გრაფიკისა და კალორაჟის დაცვით.  

ყურადღება ექცევა ბავშვების ჯანმრთელობის დაცვას. უზრუნველყოფილია 

აღსაზრდელები სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმებებით და საჭირო სამედიცინო 

მომსახურეობებით, ასევე სტომატოლოგის მომსახურებებით.  



ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის 

მიზნით ბავშვთა ცენტრი სრულად ითვალისწინებდა იმ რეკომენდაციებსა და 

მოთხოვნებს, რაც გათვალისწინებული იყო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 

მოთხოვნით.  

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ბავშვთა ცენტრი საქმიანობას ახორციელებდა 24 საათის 

განმავლობაში, ბენეფიციარებს და მომსახურე პერსონალს რეგულარულად 

უტარდებოდათ ტესტირება (COVID-19-ის) პრევენციის მიზნით. გაწეული საქმიანობისა 

და პრევენციის შედეგად კოვიდ ინფექცია ცენტრში არ დაფიქსირებულა. 

აგრეთვე, აღსაზრდელები უზრუნველყოფილი არიან სეზონური ტანსაცმლით, 

ფეხსაცმლითა და ანალოგიური დანიშნულების საჭირო აქსესუარებით.  

ბენეფიციარები სრულად ჩართულნი არიან საგანმანათლებლო სისტემაში. ისინი 

სწავლობენ ქალაქ ფოთის N1 საჯარო სკოლაში და ეუფლებიან ეროვნული სასწავლო 

გეგმით გათვალისწინებულ პროგრამას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

ბენეფიციარები ჩართული იყვნენ ონლაინ სწავლებაში და წარმატებით დაასრულეს 

სასწავლო წელი. უნდა აღინიშნოს, რომ ცენტრში იმყოფება 3 ს.ს.ს.მ. მოსწავლე. 

შესაბამისად, ისინიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სპეც მასწავლებლებთან (რესურს 

ოთახი). 

ბავშვთა ცენტრის მხრიდან შექმნილია ყველა პირობა და გარემო მათი განვითარებისათვის. 

ბავშვების მიერ სასკოლო დავალებების შესრულების და გაკვეთილების მომზდებაზე 

მონიტორინგს ახორციელებს ცენტრის სპეციალისტები. ბავშვები უზრუნველყოფილი 

არიან სასკოლო ინვენტარით (ჩანთები, სასწავლო საკანცელარიო ნივთები).  

ქვეყანაში არსებული ეპიდემიური მდგომარეობის გამო აღსაზრდელები სწავლას 

განაგრძნობდნენ ონლაინ რეჟიმში, მიუხედავად არსებული მდგომარეობისა ცენტრის 

აღსაზრდელები ჩართულნი არიან არაფორმალურ აქტივობებში, მონაწილეობას იღებვენ 

სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში (საახალწლო, საშემოდგომო, დედის დღის და ა.შ.). 

ცენტრის აღსაზრდელებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო და სახალისოა შემეცნებით-

გასართობი ღონისძიებები „ვიქტორინები“. 



სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან (ბილივი) საახალწლოდ ბავშვების სურვილებიდან 

გამომდინარე გადასცეს სხვადასხვა სახის  საჩუქრები. აგრეთვე 2021 წლის ზაფხულის 

პერიოდში ბავშვებს საჩუქრად გადაეცათ „ფლეისთეიშენი 4“. 

 

დირექცია აქტიურად თანამშრომლობს ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახთან ურთიერთობის 

შესანარჩუნებლად.  

 

 


