
ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასიჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა (CCR) 
საქართველოში საქმიანობა 2008 წელს  
დაიწყო – ეს იყო რეაგირება კონ  ფლიქ
ტით გამოწვეული საჭირო ებების მოსაგვა
რებლად და იძულებით გა და ადგილებულ 
პირთა ნაკადების და სა ხმარებლად. ქვე
ყანაში მისიის და არსებამდე ჩეხე თის 
რესპუბლიკის კარი ტასის პრო ექტები 
ძირი თადად ადგი ლობრივი პარ ტნიორი 
ორგანიზაციების მეშ ვეობით ხორ ცი
ელ დებოდა. 2014 წელს კი, წლების 
მან ძილზე მიღებული გამოცდილების 
შედეგად, ბუნებრივი ნაბიჯი გადაიდგა და 
ქვეყანაში გაიხსნა წარმომადგენლობა, 
რომელიც საქართველოს მოსახლეობას 
ხარისხიან, დროულ და საჭიროებაზე 
დაფუძნებულ დახმარებას უწევს. ამ 
დრო იდან ჩეხეთის რესპუბლიკის კარი
ტასი საქართველოში მიმართულია არა 
მხოლოდ ჯანმრთელობისა და სოცი
ალური უზრუნველყოფის საკით ხებზე, 
არამედ სოფლის მეურ ნეობის, სოფლის 
განვითარებისა და ბუნებრივი რესურსების 
მართვაზე. 

ჯანდაცვა და სოციალური სფეროჯანდაცვა და სოციალური სფერო

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასისთვის ყოველ თვის 
პრიორიტეტი იყო მარგინალურ და მოწყვლად ჯგუ
ფებთან მუშაობა. ამისათვის ორგა ნიზაცია ცდილობს 
გააუმჯობესოს ჯან მრთე ლობისა და სოცი ალური 
დაცვის დონე საქარ თველოში, მუშაობს სახელმწი
ფო ინსტი ტუტებთან, მუნიციპალიტეტებთან, უნივერ
სი ტე ტებ თან, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგა
ნიზაციებსა და სერვისის მიმწოდებლებთან. 

მას შემდეგ, რაც საქართველოში საქმიანობა და
იწყო, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა  15მდე 
პრო  ექტი განახორციელა, ონკოლოგიის, აუტი
ზმის სპექტრის აშლილობის, ხანგრძლივი და 
პალი ატიური ზრუნვისა და პირველადი ჯანდაცვის 
სფე როებში. მისი მუშაობის შედეგად გაიხსნა ზუგ
დიდის სკრინინგცენტრი, გაუმჯობესდა სას წრაფო 
დახმარების მომსახურება თუშეთში, გაუმ ჯობესდა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯან
მრთელობისა და სოციალური უზ რუნ ველყოფის 
შესაძლებლობები. 

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მჭიდროდ თანა
მშრომლობს საქართველოს ოკუპირებული ტერი
ტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯან მრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამი ნისტროსთან, რო
მელიც დახმარებას უწევს ჩეხეთის რესპუბლიკის 
კარიტასს ჯანდაცვისა და სოციალური სექტორის 
ფორმირებაში, შე საბამისი პოლიტიკისა და 
სტანდარტების შემუშავებით.

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის ამჟამინდელი 
პროექტები მიზნად ისახავს პირველადი ჯანდაცვის 
სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებას, დასავლეთ სა
ქარ  თველოში კიბოს სკრინინგის ეროვნული პრო
გრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ბავ შვთა 
ხანგრძლივი მოვლისა და პალიატიური მზრუნ
ველობის სერვისების განვითარებას და აუტიზმის 
სპექტრის აშლილობის მქონე ბავ შვებისთვის ხარის
ხიანი სერვისების მიწოდებას. 

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი კვლავაც განა
გრძობს საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოცი
ალური სისტემის გაუმჯობესებას სამართ ლებრივი 
ჩარჩოების შემუშავების, სტანდარტების შექმნის 
ახალი სასწავლო სქემებისა და ინსტრუმენტების 
გაუმჯობესების გზით. 



გარემოს დაცვა და სოფლის გარემოს დაცვა და სოფლის 
განვითარებაგანვითარება

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს მო
სახლეობის 42.8% სოფლად ცხოვრობს, სოფლის 
მდგრადი განვითარება და ბუნებრივი რესურსების 
მართვა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის 
გრძელვადიან სოციალურეკონომიკურ წინსვლაში.

ამ მიმართულებით ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტა
სის მიზანია ხელი შეუწყოს შემოსავლის მისაღები 
ალტერნატიული საქმიანობის განვითარებას და 
ბუნებრივი რესურსებისა და ნარჩენების ეფექტურად 
მართვის შესაძლებლობას. 

საქართველოში საქმიანობის დაწყებიდან დღე
მდე ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასმა  ამ მიმარ
თულებებით  7ზე მეტი პროექტი განა ხორციელა. 
ეს პროექტები ძირითადად მიმარ თული იყო 
მაღალ მთიან რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობაზე.  

კერძოდ, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი და ეხ
მარა ტრადიციული მეურნეობის განვითარებას, 
კულ  ტურების მოშენებას, მატყლის დამუშავებას, ტუ
რი ზმის განვითარებას თუშეთში, მცირე ფერმერთა 
კო ოპერატივების შექმნას მაღალმთიან აჭარაში 
და ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავებას ფშავ
ხევსურეთის დაცული ტერიტორიებისთვის. გარდა 
ამისა, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
ENPARDის პროგრამის ფარგლებში, ჩეხეთის 
რეს  პუბლიკის კარიტასი ხელს უწყობს ზემო აჭარაში 
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლის განვითარებას 
ადგილობრივი ფერმერების, საოჯახო სასტუმრო
ების ოპერატორებისა და კვების მწარმოებლების 
მცირე საგრანტო კონკურსების, ტრენინგებისა და 
ტექნიკური დახმარების გზით. 

განვითარებაში წვლილის შესატანად, ჩეხეთის 
გან ვითარების სააგენტოს, UNDPისა და ევრო
კავშირის  ENPARDის პროგრამის დაფინანსებით, 
ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მუშაობს გარე მოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინის ტ როსთან, 
მუნიციპალიტეტებთან, ადგილობრივ არასამ
თავრობო ორგანიზაციებთან და ინდივიდუალურ 
ბენეფიციარებთან. 

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი მომავალშიც 
განაგრძობს სოფლის მდგრადი განვითარების, 
ბუნებრივი რესურსებისა და ნარჩენების მარ
თვის მხარდაჭერას ცოდნის, ტექნოლოგიებისა 
და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით, სტრატეგი
ული დოკუმენტებისა და ტრენინგების დახ
მარებით. 
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