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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, 

იცხოვრონ და აღიზარდონ ოჯახურ გარემოში. 

ბავშვთა ცენტრი სალიცენზიო პირობების შესაბამისად ახორციელებს 24 საათიან მომსახურეობას ქ. 

ფოთში მცხოვრებ 10 ბენეფიციარზე. 

2022წელს ცენტრში ირიცხებოდა 10 ბენეფიციარი, სექტემბრის თვიდან ირიცხება 8 ბენეფიციარი. 

ბავშვთა ცენტრის საქმიანობის განსახორციელებლად ბიუჯეტიდან გახარჯულმა  ასიგნებამ 

შეადგინა 143200 ლარი.  გაცემულია თანამშრომელთა ხელფასი, დაფინანსებულია მოხმარებული 

ელ.ენერგიის, წყლის, ბუნებრივი აირის, გადახდილია საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯები, 

შეძენილია საკანცელარიო სამეურნეო საქონელი, პირადი ჰიგიენის საშუალებები, გაწეულია 

ბავშვთა ოთხჯერადი კვების ხარჯები და შეძენილია  სხვა საჭირო საქონელი და მომსახურება. 



შესაბამისად, ხელფასის მუხლში თანამშრომლებზე გაცემულია ხელფასი 103500 ლარი. გაწეულია 

მივლინების ხარჯი 200 ლარი, ოფისის ხარჯი 13800 ლარი, სამედიცინო 2200 ლარი, რბილი 

ინვენტარი 1400ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5100 ლარი. 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ბავშვების ჯანსაღი და ასაკის შესაბამისი კვების რაციონის 

განსაზღვრას. აღსაზრდელები უზრუნველყოფილია ოთხჯერადი კვებით, დამტკიცებული 

ნორმებით, მენიუ-გრაფიკისა და კალორაჟის დაცვით. ამ მიმართულებით, კვების მუხლში 

გახარჯულია 16400 ლარი. 

გაწეულია მომსახურებები: ელექტრო ენერგიის ხარჯი 2879 ლარი, წყლის ხარჯი 1306 ლარი, 

მოხმარებული ბუნებრივი აირის ხარჯი 6755 ლარი, გადახდილია საკომუნიკაციო მომსახურების 

ხარჯი 713 ლარი, შეძენილია საკანცელარიო სამეურნეო საქონელი, ჰიგიენური საშუალებები და 

საქმიანობისათვის საჭირო სხვა საქონელი და მომსახურეობა საერთო თანხით 2195 ლარი. 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ბავშვების ჯანმრთელობის დაცვას. უზრუნველყოფილია 

აღსაზრდელები სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმებებით და საჭირო სამედიცინო 

მომსახურეობებით. ამ მიზნით, საჭიროებებიდან გამომდინარე შეძენილია და გახარჯულია 

მედიკამენტები 1940 ლარის ოდენობით. სამედიცინო  კლინიკური მომსახურება 260 ლარი. 

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით 

ბავშვთა ცენტრი სრულად ითვალისწინებდა იმ რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, რაც 

გათვალისწინებული იყო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოთხოვნით.  

აგრეთვე, აღსაზრდელები უზრუნველყოფილი არიან სეზონური ტანსაცმლით, ფეხსაცმლითა და 

ანალოგიური დანიშნულების საჭირო აქსესუარებით. უზრუნველყოფილი არიან სასკოლო ფორმით. 

ამ მიმართულებით, რბილი ინვენტარის მუხლიდან გახარჯულია 1400 ლარი.  

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 

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). ამ მიმართულებით გახარჯულია 

875ლარი. 

ქველმოქმედების სახით  ბავშვთა ცენტრში მოხდა ამორტიზირებული ლამინატის იატაკის შეცვლა 

ახალი ლამინატით 210 კვადრტულ მეტრზე.  აგრეთვე  თითოეულ ბავშვს გადაეცა 500 ლარიანი 

ვაუჩერი ტანსაცმლის შესაძენად.  ბავშვები ორგანიზებულად  იმყოფებოდნენ ქ. ბათუმში  მათი 

სურვილისამებრ, ტანსაცმლის შერჩევა შეძენის მიზნით.  

სხვადასხვა სადღესასწაულო დღეებზე წლის განმავლობაში ბავშვებს გადაეცათ საჩუქრები კერძოდ, 

ტკბილეული, საერთო თანხით 280 ლარი. 

დირექცია აქტიურად თანამშრომლობს ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებთან ურთიერთობის 

შესანარჩუნებლად და ორიენტირებულია,  რომ  საქმიანობა აკმაყოფილებდეს ბავშვზე ზრუნვის 

სტანდარტების  მოთხოვნებს. 
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