
COVID-19-თან 

დაკავშირებული რეაგირება

ეს სახელმძღვანელო დოკუმენტი გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობამ საქართველოში რელიგიურ  
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ფარგლებში მოამზადა. მისი მიზანია ბავშვთა უფლებების დაცვის 

ხელშეწყობა ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღსაკვეთად.

გაეროს ბავშვთა ფონდის და სასულიერო პირების 
თანამშრომლობა ბავშვთა მიმართ ძალადობის 
გაზრდილი რისკების საპასუხოდ, საქართველოში



შე სა ვა ლი

COVID 19-ის მსოფ   ლიო პან   დე  მი  ის გა  მო სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სკო  ლე  ბი და სკო  ლამ   დე  ლი 
აღ   ზ   რ   დის და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბი და  ი  ხუ  რა. ფი  ზი  კუ  რი დის   ტან   ცი  რე  ბის შე  სა  ხებ სა  ხელ   მ  -
წი  ფოს რე  კო  მენ   და  ცი  ის შე  სა  ბა  მი  სად, ბავ   შ   ვე  ბი დრო  ის უმე  ტეს ნა  წილს სახ   ლ   ში ატა -
რე  ბენ. მშობ   ლე  ბი და აღ   მ   ზ   რ   დე  ლე  ბი ბავ   შ   ვებ   თან ერ   თად არი  ან სახ   ლებ   ში. ზრდას  -
რუ  ლე  ბის უმე  ტე  სი ნა  წი  ლი სტრე  სის ქვეშ არის, იმედ   გაც   რუ  ე  ბუ  ლი  ა, შეშ   ფო  თე  ბუ  ლი, 
აღელ   ვე  ბუ  ლი, ბევ   რ   მა მათ   გან   მა უკ   ვე და  კარ   გა, ან ეში  ნია სამ   სა  ხუ  რის და შე  მო  სავ   ლის 
და  კარ   გ   ვის. ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი ფაქ   ტო  რე  ბის გა  მო, მშობ   ლე  ბი და  უც   ველ მდგო  მა  რე  ო  ბა  ში 
აღ   მოჩ   ნ   დ   ნენ; ამ   დე  ნად, მათ   თ   ვის, შე  საძ   ლო  ა, ძა  ლი  ან რთუ  ლი იყოს სიმ   შ   ვი  დის შე  ნარ  -
ჩუ  ნე  ბა და გა  უ  ჭირ   დეთ ბავ   შ   ვებ   თან სა  თა  ნა  დო მოპყ   რო  ბა. ახა  ლი რე  ა  ლო  ბა, სა  ვა  რა  უ -
დოდ, გაზ   რ   დის ბავ   შ   ვ   თა მი  მართ ფი  ზი  კურ და ფსი  ქო  ლო  გი  ურ ძა  ლა  დო  ბას. ძა  ლა  დო  ბის 
რის   კე  ბის თა  ვი  დან ასა  ცი  ლებ   ლად სა  ჭი  როა მშობ   ლე  ბის მხარ   და  ჭე  რა და გაძ   ლი  ე  რე -
ბა, მათ   თ   ვის და  მა  ტე  ბი  თი პო  ზი  ტი  უ  რი აღ   ზ   რ   დის მე  თო  დე  ბის შე  თა  ვა  ზე  ბა. მშობ   ლებს 
უნ   და აუხ   ს   ნან,  რომ ეს   მით მა  თი, გა  სა  გე  ბი  ა, რომ ისი  ნი და  ძა  ბუ  ლე  ბი, გა  ღი  ზი  ა  ნე  ბუ -
ლე  ბი, იმედ   გაც   რუ  ე  ბუ  ლე  ბი არი  ან, შე  საძ   ლოა უჭირ   დეთ ყო  ველ   დღი  უ  რო  ბა  ში გაზ   რ  -
დილ პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბას   თან და საქ   მი  ა  ნო  ბას   თან გამ   კ   ლა  ვე  ბა. ამ ვი  თა  რე  ბა  ში მშობ  -
ლე  ბის   თ   ვის სა  უ  კე  თე  სო დახ   მა  რე  ბა იქ   ნე  ბა მხარ   და  ჭე  რა, მოს   მე  ნა და არა გან   ს   ჯი  თი  
მიდ   გო  მა.

ბავ შ ვებს, თა ვის მხრივ, ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ესა ჭი რო ე ბათ თა მა ში, 
გარ თო ბა, მშობ ლებ თან დრო ის ხა რის ხი ა ნად გა ტა რე ბა, თა ვი სუ ფა ლი დრო ის შევ-
სე ბა; სახ ლ ში ყოფ ნი სას ისი ნი უფ რო მეტ დროს ატა რე ბენ ეკ რან თან, რაც ზრდის 
ძა ლა დო ბის რის კებს: შე ვიწ რო ე ბა/ ჩაგ ვ რა, ასა კი სათ ვის შე უ ფე რე ბე ლი ინ ფორ მა-
ცი ის მი ღე ბა, უცხო პი რებ თან რის კის შემ ც ვე ლი ურ თი ერ თო ბა.

ამ რის კე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, პრო ფე სი ო ნა ლე ბი გვირ ჩე ვენ, მშობ ლებს და 
ბავ შ ვებს გა დავ ცეთ ცოდ ნა და გა ვაც ნოთ მე თო დე ბი, რომ ლე ბიც მათ სი ტუ ა ცი ას-
თან წარ მა ტე ბით გამ კ ლა ვე ბა ში და ეხ მა რე ბა.

სა სუ ლი ე რო პი რე ბი ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში ზრუ ნა ვენ მშობ ლე ბი სა და ბავ შ ვე ბის 
მხარ და სა ჭე რად და გა საძ ლი ე რებ ლად. სო ცი ა ლუ რი დის ტან ცი რე ბის მი უ ხე და ვად, 
ისი ნი ინარ ჩუ ნე ბენ კონ ტაქტს თა ვი ანთ მრევ ლ თან. მშობ ლებ მა სა სუ ლი ე რო პი-
რებს, შე საძ ლო ა,  შემ დე გი პრობ ლე მე ბით მი მარ თონ: ბრაზ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სირ თუ ლე ე ბი, ან ბავ შ ვე ბის სა თა ნა დოდ მარ თ ვა და ოჯა ხის წევ რებს შო რის ჰარ მო-
ნი უ ლი ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა.

გთა ვა ზობთ სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც სა სუ ლი ე რო პი რებს, ხელს შე-
უწყობს მშობ ლე ბი სა და ბავ შ ვე ბის მხარ და ჭე რი სა და გაძ ლი ე რე ბის პრო ცეს ში:



რჩე ვე ბი მშობ ლე ბის თ ვის 

მოქ ნი ლი, მაგ რამ თან მიმ დევ რუ ლი ყო ველ დღი უ რი გან რი გის შექ მ ნა:  
პირ ველ რიგ ში, მშობ ლებს ვურ ჩევთ, მათ თ ვის და მა თი შვი ლე ბის თ ვის შე ად გი ნონ 
გან რი გი, რო მელ შიც გა მო ყო ფი ლი იქ ნე ბა დრო სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე-
ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი დრო ის თ ვის. ამან ბავ შ ვებს, შე საძ ლო ა, თა ვი უფ რო უსაფ რ-
თხოდ აგ რ ძ ნო ბი ნოს და უკე თე სად მო იქ ც ნენ. ბავ შ ვებს შე უძ ლი ათ, უფ რო სებ თან 
ერ თად და გეგ მონ თა ვი ან თი ყო ველ დღი უ რი გან რი გი - მა გა ლი თად, სკო ლის გან-
რი გი. ბავ შ ვე ბი უკე თე სად იცა ვენ წე სებს, რო დე საც მო ნა წი ლე ო ბენ მათ შედ გე ნა ში. 
გან რიგ ში ყო ველ დღი უ რად შე ი ტა ნეთ ფი ზი კუ რი ვარ ჯი ში - ის ბავ შ ვებს სტრეს თან 
გამ კ ლა ვე ბა სა და ენერ გი ის და ხარ ჯ ვა ში ეხ მა რე ბა.

ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბე ბი გა ხა დეთ სა ხა ლი სო: შეს თა ვა ზეთ თქვენს შვი ლებს 
სა ო ჯა ხო საქ მე ებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა, სა დი ლის მომ ზა დე ბა, ოთა ხის და სუფ-
თა ვე ბა და სხვა საქ მე ე ბი. ამ საქ მი ა ნო ბებს შე გიძ ლი ათ მის ცეთ თა მა შის სა ხე, ამით 
შე ავ სებთ ბავ შ ვე ბის თა ვი სუ ფალ დროს და თან, სა სი ცოცხ ლო უნა რე ბის გან ვი თა-
რე ბა შიც და ეხ მა რე ბით.

სა სურ ვე ლი ქცე ვის ვერ ბა ლი ზა ცი ა/ სიტყ ვი ე რად აღ წე რა: სა უბ რი სას, შე ე ცა დეთ, 
თქვე ნი სიტყ ვე ბი და დე ბით ქცე ვას მი ე მარ თე ბო დეს, მა გა ლი თად, რო დე საც შვილს 
ეუბ ნე ბით, რა უნ და გა ა კე თოს, უთხა რით: „გთხოვ, შე ნი ტან საც მე ლი იქით და აწყ ვე“, 
ნაც ვ ლად იმი სა, რომ უთხ რათ, - „არეულობას ნუ მო აწყობ“.

ინ ფორ მა ცი ის სწო რად მი წო დე ბა: ყვი რი ლით ბავ შ ვის თ ვის მი მარ თ ვა შე იძ ლე ბა 
ორი ვე მხა რის თ ვის სტრე სუ ლი აღ მოჩ ნ დეს და ამას თან, ბრა ზიც გა მო იწ ვი ოს. ბავ შ-
ვის ყუ რადღე ბა, მშვი დი ტო ნით, მი სი სა ხე ლის და ძა ხე ბით მი იპყა რით. 

შე ა ქეთ კარ გად მოქ ცე ვის შემ თხ ვე ვა ში: შე ე ცა დეთ, შე ა ქოთ თქვე ნი შვი ლი, რო-
დე საც კარ გად მო იქ ცე ვა. მან ეს შე იძ ლე ბა არ შე იმ ჩ ნი ოს, მაგ რამ ნა ხავთ, რომ ის 
კვლავ გა ი მე ო რებს მსგავს საქ ცი ელს. შე ქე ბით ასე ვე აჩ ვე ნებთ, რომ თქვენ ამ ჩ-
ნევთ და ზრუ ნავთ მას ზე.

შე ა მოწ მეთ თქვე ნი მოთხოვ ნე ბი: შე უძ ლია თუ არა თქვენს შვილს იმის გა კე თე ბა, 
რა საც მის გან ითხოვთ? ბავ შ ვის თ ვის ძა ლი ან რთუ ლია მთე ლი დღის გან მავ ლო ბა ში 
ჩუ მად ყოფ ნა, მაგ რამ მათ შე უძ ლი ათ 15 წუ თით გა ჩუ მე ბა, რო დე საც თქვენ ტე ლე-
ფონ ზე სა უბ რობთ.



და ეხ მა რეთ თქვენს შვი ლებს შე ი ნარ ჩუ ნონ ურ თი ერ თო ბე ბი: გარ და ტე ხის ასაკ ში 
მყოფ ბავ შ ვებს გან სა კუთ რე ბით სჭირ დე ბათ მე გობ რებ თან კო მუ ნი კა ცი ის შე ნარ ჩუ-
ნე ბა. და ეხ მა რეთ გარ და ტე ხის ასაკ ში მყოფ თქვენს ბავ შ ვებს სო ცი ა ლუ რი მე დი-
ის და სხვა უსაფ რ თხო გზე ბის მეშ ვე ო ბით და უ კავ შირ დ ნენ თა ვი ანთ მე გობ რებს. ეს 
არის ის, რაც ერ თად შე გიძ ლი ათ გა ა კე თოთ!

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი, მშობ ლის გან ან სხვა პა სუ ხის მ-
გე ბე ლი პი რე ბის გან, პირ და პირ კრძა ლავს ბავ შ ვის მი მართ ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის, 
ფი ზი კუ რი დას ჯის ან სხვა ფორ მის სას ტი კი და და მამ ცი რე ბე ლი სას ჯე ლის, რო გორც 
დის ციპ ლი ნის ზო მის, გა მო ყე ნე ბას.

ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე ბუ ლი  
საფ რ თხე ე ბის შემ ცი რე ბა

ფი ზი კუ რი იზო ლა ცი ის პე რი ოდ ში ბავ შ ვე ბი და მო ზარ დე ბი უფ რო მეტ დროს ატა რე-
ბენ ინ ტერ ნეტ ში. სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ ამ პრო ცეს-
ში იზ რ დე ბა ონ ლა ინ ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვე ბი. ბავ შ ვე ბი და მო ზარ დე ბი, შე საძ-
ლო ა, შემ დე გი რის კე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დ ნენ:

 ● პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბა
 ●  ბავ შ ვის წვდო მა მი სი ასა კის თ ვის შე უ ფე რე ბელ ინ ფორ მა ცი ა ზე, პორ ნოგ რა ფი ა-

ზე, უხამს სიტყ ვებ ზე, ძა ლა დო ბის შემ ც ველ მა სა ლა ზე
 ●  „სექსთინგი“ - სექ სუ ა ლუ რი დატ ვირ თ ვის მქო ნე გზავ ნი ლე ბის, ფო ტო ე ბის და ვი-

დე ო ე ბის გაგ ზავ ნა ტე ლე ფო ნით ან კომ პი უ ტე რით
 ● თა ნა ტო ლე ბის მხრი დან ჩაგ ვ რა.

ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი საფ რ თხე ე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ-
ლად, პირ ველ ყოვ ლი სა, უნ და და ა წე სოთ წე სე ბი:

 ●  შე ა თან ხ მეთ ბავ შ ვებ თან, რო დის შე ეძ ლე ბათ ინ ტერ ნე ტით სარ გებ ლო ბა

 ●  უმ ჯო ბე სი ა, თუ მშობ ლე ბი, რის კე ბის შე სა ხებ, ბავ შ ვებს გუ ლახ დი ლად და მე გობ-
რუ ლად და ე ლა პა რა კე ბი ან

 ●  სა სურ ვე ლია ასე თი წე სის შე მო ღე ბა: სახ ლ ში, ინ ტერ ნე ტით სარ გებ ლო ბა შე საძ-
ლე ბე ლია მხო ლოდ სა ერ თო ოთახ ში/ სივ რ ცე ში, სა დაც ოჯა ხის სხვა წევ რე ბიც 
იმ ყო ფე ბი ან (უფრო მე ტად 10-12 წლის ბავ შ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში)



 ●  ბავ შ ვებს შე ახ სე ნეთ, რომ მათ გვერ დით ხართ და იქ ნე ბით ნე ბის მი ერ შემ თხ-
ვე ვა ში და და ეხ მა რე ბით სირ თუ ლეს თან გამ კ ლა ვე ბა ში. ასე ვე უთხა რით, რომ 
თქვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იცო დეთ, რა აღელ ვებს ბავშვს, და მშვი დად მო ის-
მი ნეთ მა თი პრობ ლე მა. უთხა რით, რომ შე უც დო მე ლი არა ვი ნა ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი ა, ბავ შ ვ მა იცო დეს, რომ მათ თ ვის ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი ადა მი ა ნე ბი და ოჯა ხის 
წევ რე ბი მათ გვერ დით არი ან.

ბავ შ ვ ზე ძა ლა დო ბის და უგუ ლე ბელ ყო ფის  
შე საძ ლო ნიშ ნე ბი

ემო ცი უ რი ძა ლა დო ბის შე საძ ლო  ნიშ ნე ბი:
 ● მე ტის მე ტად გულ ჩათხ რო ბი ლი ა, ეში ნი ა, ან ღე ლავს, არას წო რად არ მო იქ ცეს
 ●  ქცე ვის უკი დუ რე სი გა მოვ ლი ნე ბე ბი (მეტისმეტად დამ ჯე რი, მომ თხოვ ნი, პა სი უ რი, 

აგ რე სი უ ლი)
 ● არ აქვს მი ჯაჭ ვუ ლო ბა მშო ბელ თან ან აღ მ ზ რ დელ თან
 ●  ასა კის თ ვის  შე უ სა ბა მოდ, ზრდას რუ ლი ვით იქ ცე ვა (უვლის/ზრუნავს სხვა ბავ შ ვებ ზე) 

ან შე უ სა ბა მოდ ბავ შ ვუ რი ა /ინ ფან ტი ლუ რია (თითს წოვს, ის ტე რი კას მარ თავს).

ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის შე საძ ლო ნიშ ნე ბი:
 ●  ხში რად აქვს და ზი ა ნე ბე ბი ან გა ურ კ ვე ვე ლი წარ მო მავ ლო ბის სის ხ ლ ჩაქ ცე ვე ბი, 

ნაჭ რი ლო ბე ვი, ან სხვა და ზი ა ნე ბე ბი
 ● ყო ველ თ ვის ფხიზ ლობს და გა ფა ცი ცე ბუ ლი ა, თით ქოს რა ღაც ცუდს მო ე ლის
 ● და ზი ა ნე ბე ბი წა ა გავს ხე ლის ან ქამ რის ნაკ ვა ლევს
 ●  ერი დე ბა შე ხე ბას, კრთე ბა უეცარ მოძ რა ო ბებ ზე, ან თით ქოს სახ ლ ში წას ვ ლის 

ეში ნია
 ●  და ზი ა ნე ბე ბის და ფარ ვის მიზ ნით, ამინ დის თ ვის შე უ სა ბა მო ტა ნი სა მო სი აც ვი ა, 

მა გა ლი თად, გრძელ მ კ ლა ვი ა ნი პე რან გი ცხელ ამინ დ ში.

უგუ ლე ბელ ყო ფის შე საძ ლო ნიშ ნე ბი:
 ●  პა ტა რა, ან დი დი ზო მის ტან საც მე ლი აც ვი ა, ტა ნი სა მო სი ჭუჭყი ა ნი ა, ან ამინ დის 

შე უ სა ბა მო
 ●  ჰი გი ე ნის დაც ვის მუდ მი ვი პრობ ლე მა (აწეწილი და და უ ბა ნე ლი თმა, მო უ წეს რი-

გე ბე ლი ფრჩხი ლე ბი, არა სა სი ა მოვ ნო სუ ნი)
 ●  მიშ ვე ბუ ლი/ მ კურ ნა ლო ბის გა რე შე და ტო ვე ბუ ლი და ა ვა დე ბა და ფი ზი კუ რი და ზი-

ა ნე ბე ბი
 ●  ხში რად იმ ყო ფე ბა ზე დამ ხედ ვე ლო ბის / ყუ რადღე ბის გა რე შე ან მარ ტო, ან  საფ-

რ თხის შემ ც ველ პი რო ბებ ში თა მა შობს
 ● ხში რად აგ ვი ა ნებს,  ან აც დენს სკო ლას



სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის შე საძ ლო ნიშ ნე ბი:
 ● უჭირს სი ა რუ ლი ან ჯდო მა
 ●  ამ ჟ ღავ ნებს სქე სობ რი ვი აქ ტის შე სა ხებ ასა კი სათ ვის შე უ სა ბა მო ცოდ ნას,  

ან გა მომ წ ვე ვად იქ ცე ვა
 ● ძა ლი ან ცდი ლობს, მო ე რი დოს კონ კ რე ტულ პირს, აშ კა რა მი ზე ზის გა რე შე
 ●  არ სურს ტან საც მ ლის გა მოც ვ ლა სხვე ბის თან დას წ რე ბით ან ფი ზი კურ  

აქ ტი ვო ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა
 ● სახ ლი დან გარ ბის

მარ თა ლი ა, ძა ლა დო ბა და უგუ ლე ბელ ყო ფა ნე ბის მი ე რი ტი პის ოჯახ ში შე იძ ლე ბა  
შეგ ვ ხ ვ დეს, მაგ რამ გარ კ ვე ულ სი ტუ ა ცი ებ ში ბავ შ ვე ბი გა ცი ლე ბით უფ რო მა ღა ლი  
რის კის წი ნა შე იმ ყო ფე ბი ან.

ოჯახ ში ძა ლა დო ბა. იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი მშო ბე ლი მაქ სი მა-
ლუ რად ცდი ლობს ბავ შ ვე ბის დაც ვას, ოჯახ ში ძა ლა დო ბა მა ინც ძა ლი ან სა ზი ა ნოდ აისა-
ხე ბა ბავ შ ვებ ზე. გა მოს ვ ლა/ გა მო რი დე ბა ბავ შ ვე ბის და სა ცა ვად სა უ კე თე სო გზა ა.

ალ კო ჰო ლი სა და ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის ბო რო ტად მოხ მა რე ბა. რო დე საც მშო ბე-
ლე ბი ალ კო ჰო ლუ რი თრო ბის ან ნარ კო ტი კე ბის ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ იმ ყო ფე ბი ან, შე საძ-
ლო ა, ვერ მო ა ხერ ხონ ბავ შ ვე ბის მოვ ლა, ვერ მი ი ღონ ბავ შ ვის აღ ზ რ დის პრო ცეს ში ჯე რო ვა-
ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, ან ვერ გა ა კონ ტ რო ლონ ხში რად სა ში ში იმ პულ სე ბი. ნარ კო ტი კუ ლი 
სა შუ ა ლე ბე ბის ბო რო ტად მოხ მა რე ბას, ასე ვე შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა.

მკურ ნა ლო ბის გა რე შე და ტო ვე ბუ ლი ფსი ქი კუ რი და ა ვა დე ბა. მშობ ლებს, რომ ლებ საც 
აწუ ხებთ დეპ რე სი ა, შფოთ ვი თი აშ ლი ლო ბა, ბი პო ლა რუ ლი აშ ლი ლო ბა, ან სხვა ფსი ქი კუ-
რი და ა ვა დე ბა, შე საძ ლოა გა უ ჭირ დეთ სა კუ თა რი თა ვის მოვ ლა, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ 
ბავ შ ვე ბის მოვ ლა -აღ ზ რ და ზე. ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბის მქო ნე, ან ტრავ მა გა და ტა ნი ლი 
მშო ბე ლი შე იძ ლე ბა დის ტან ცირ დეს ბავ შ ვე ბი სა გან, გულ ჩათხ რო ბი ლი იყოს, ან უეც რად 
ბრაზ დე ბო დეს გა ურ კ ვე ვე ლი მი ზე ზით. მშობ ლის თ ვის /აღ მ ზ რ დე ლის თ ვის ფსი ქი კუ რი 
ჯან მ რ თე ლო ბის და ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა გუ ლის ხ მობს და გა ნა პი-
რო ბებს ბავ შ ვე ბის თ ვის უკე თე სი პი რო ბე ბის შექ მ ნას.

ბავ შ ვის აღ ზ რ დის უნარ - ჩ ვე ვე ბის ნაკ ლე ბო ბა. ზო გი ერთ მშო ბელ ს /აღ მ ზ რ დელს არა-
სო დეს შე უს წავ ლია ბავ შ ვის აღ ზ რ დი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბი. მა გა ლი თად, 
მშობ ლე ბის მო ლო დი ნი იმის თა ო ბა ზე, თუ რამ დე ნი მოვ ლა სჭირ დე ბათ ახალ შო ბი ლებს 
და პა ტა რა ბავ შ ვებს, შე საძ ლო ა, არა რე ა ლუ რი იყოს. ან მშო ბელს, რო მელ ზეც ბავ შ ვო ბა-
ში ძა ლა დობ დ ნენ, შე საძ ლოა მი აჩ ნ დეს, რომ ბავ შ ვე ბი თა ვა დაც ამა ვე მე თო დე ბით უნ და 
აღ ზარ დოს. მშობ ლე ბის თ ვის, ბავ შ ვის აღ ზ რ დის შე სა ხებ ცოდ ნის გა და ცე მა, თე რა პი ა, და 
აღ მ ზ რ დელ თა მხარ და ჭე რის ჯგუ ფე ბის შე თა ვა ზე ბა, შე სა ნიშ ნა ვი რე სურ სია უკე თე სი აღ-
ზ რ დის უნარ - ჩ ვე ვე ბის შე სა ძე ნად.



სტრე სი და მხარ და ჭე რის ნაკ ლე ბო ბა. ბავ შ ვის აღ ზ რ და, შე საძ ლო ა, ძა ლი ან დიდ დროს 
მო ითხოვ დეს და სტრე სუ ლი იყოს, გან სა კუთ რე ბით, თუ ბავშვს მშო ბე ლი/ მ შობ ლე ბი ოჯა-
ხის და მე გობ რე ბის და უხ მა რებ ლად, ან მშობ ლე ბის ურ თი ერ თო ბა ში პრობ ლე მე ბის ან 
ფი ნან სუ რი სირ თუ ლე ე ბის პი რო ბებ ში ზრდი ან. ასე ვე რთუ ლია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის მქო ნე, გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე, ან რთუ ლი ქცე ვის მქო ნე ბავ შ ვის 
აღ ზ რ და. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მშობ ლებ მა მი ი ღონ სა ჭი რო მხარ და ჭე რა, რა თა ემო ცი უ რად 
და ფი ზი კუ რად შეძ ლონ ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვა და მი სი მხარ და ჭე რა.

რჩე ვე ბი ბავ შ ვე ბი სათ ვის

გა სა გე ბი ა, რომ ძა ლი ან რთუ ლი ა, რო დე საც  აქ ტი უ რი ბავ შ ვე ბი, რომ ლე ბიც მა ნამ დე გა-
რეთ ატა რებ დ ნენ დროს, მე გობ რებ თან ერ თად ერ თო ბოდ ნენ, ახ ლა მშობ ლებ თან ერ-
თად არი ან სახ ლ ში გა მო კე ტი ლე ბი და მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ სა და ცვლი-
ლე ბებს აკ ვირ დე ბი ან. ამან შე საძ ლოა შფოთ ვა გა მო იწ ვი ოს და ოჯახ ში და მა ტე ბი თი 
და ძა ბუ ლო ბა წარ მოქ მ ნას; ამ დროს მათ თ ვის სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა სა სუ ლი ე რო პი რე ბის, 
ფსი ქო ლო გე ბის, უფ რო სე ბის, რომ ლებ საც ენ დო ბი ან, დახ მა რე ბა. ბავ შ ვებ მა უნ და იცოდ-
ნენ, რომ ისი ნი მარ ტო ე ბი არ არი ან, და რომ არ სე ბო ბენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მზად 
არი ან მათ მო სას მე ნად და მხარ და სა ჭე რად. ასე ვე კარ გი ა, თუ ბავ შ ვებს ეცო დი ნე ბათ, 
რომ მა თაც შე უძ ლი ათ დახ მა რე ბა გა უ წი ონ ხან დაზ მუ ლებს - ბე ბი ა- ბა ბუ ას, მე ზობ ლებს 
და ნა თე სა ვებს, რომ ლებ მაც, შე საძ ლო ა, არ იცოდ ნენ, რო გორ გა მო ი ყე ნონ ტექ ნო ლო გი-
ე ბი და ნარ ჩენ სამ ყა როს თან ურ თი ერ თო ბი სათ ვის.

ბავ შ ვებ მა უნ და იცოდ ნენ, რომ მათ, ან მა თი თა ნა ტო ლე ბის მი მართ ძა ლა დო ბა მი უ ღე-
ბე ლი ა. ყვე ლა ბავშვს აქვს უფ ლე ბა აღი ზარ დოს მშვიდ და უსაფ რ თხო გა რე მო ში. მათ 
მი მართ ძა ლა დო ბა არა სო დეს არის მა თი ბრა ლი. დახ მა რე ბის თ ვის შე უძ ლი ათ და რე კონ 
ცხელ ხაზ ზე - 116 006.

გთა ვა ზობთ რამ დე ნი მე რჩე ვას იზო ლა ცი ის პე რი ოდ ში ბავ შ ვე ბის პო ზი ტი უ რი გან წყო ბი-
ლე ბის მაქ სი მა ლუ რად შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად.

ვარ ჯი ში - მარ თა ლი ა, ამ პე რი ოდ ში გა და ად გი ლე ბა შეზღუ დუ ლი ა, მაგ რამ მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, არა მხო ლოდ ორ გა ნიზ მის თ ვის, არა მედ ფი ზი კუ-
რი ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვი საც.

კარ გი კვე ბა და საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის სითხის მი ღე ბა - მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და ბა ლან-
სე ბუ ლი კვე ბა. სა სურ ვე ლია ბავ შ ვე ბის ჩარ თ ვა კერ ძე ბის და გეგ მ ვა სა და საჭ მ ლის მომ ზა-
დე ბის პრო ცეს ში. დღის გან მავ ლო ბა ში ბავ შ ვებ მა ბევ რი წყა ლი უნ და მი ი ღონ.



შე მოქ მე დე ბი თი აქ ტი ვო ბა - შე გიძ ლი ათ და ხა ტოთ, და წე როთ, და უკ რათ ინ ს ტ რუ მენ ტ-
ზე, ან ავ ტო ბუ სი ააწყოთ მუ ყა ოს ყუ თე ბის გან, შე გიძ ლი ათ მთე ლი არ სე ბით გა და ეშ ვათ 
შე მოქ მე დე ბით აქ ტი ვო ბა ში. არ იღელ ვოთ, თუ შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სის შე დე გი შთამ-
ბეჭ და ვი არ გა მო ვა (თქვენი სურ ვი ლის მი უ ხე და ვად) - აქ მთა ვა რი პრო ცე სი ა.

ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბა - ეს ალ ბათ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ადა მი ა ნი სათ ვის 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ურ თი ერ თო ბე ბი, პან დე მი ის გა მო კი, დის ტან ცი რე ბულ ნი ვართ 
სხვა ადა მი ა ნე ბი სა გან. უბ რა ლოდ ერთ ფი ზი კურ სივ რ ცე ში არ ყოფ ნა არ ნიშ ნავს, რომ 
შე უძ ლე ბე ლია სხვა გზე ბით ურ თი ე რო ბა. და უთ მეთ დრო ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბას.

თუ მა ინც შფო თავთ - სცა დეთ ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ყვე ლა ხერ ხი და თუ არ ცერ თი მათ-
გა ნი არ გა ა მარ თ ლებს, მა შინ გა ა კე თეთ რა ღაც ისე თი, რი სი გა კონ ტ რო ლე ბაც შე გიძ ლი-
ათ. ჩა მო წე რეთ, რა გა ღელ ვებთ - მა გა ლი თად, დღი ურ ში, შემ დეგ კი გვერ დ ზე გა და დეთ.

ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ხებ შეტყო ბი ნე ბა

რო გორც კი შე იტყობთ ძა ლა დო ბის სა ვა რა უ დო ან და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ას, ურ ჩი ეთ ინ ფორ მა ცი ის მომ წო დე ბელს შეტყო ბი ნე ბა გა ა კე თოს ცხელ ხაზ-
ზე, ან თა ვად გა ა კე თეთ ეს:

ბავ შ ვის მი მართ ჩა დე ნი ლი ძა ლა დო ბის შე სა ხებ შეტყო ბი ნე ბა უნ და გა კეთ დეს ცხელ ხაზ-
ზე: 116-006 (სახელმწიფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პ ლ თა და და ზა რა ლე ბულ თა 
დახ მა რე ბის სა ა გენ ტო, სსიპ). ამ ხაზ ზე და რეკ ვის შემ თხ ვე ვა ში, ძა ლა დო ბის მსხვერპლ 
ბავ შ ვებს და ქა ლებს შე უძ ლი ათ მი ი ღონ სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის დახ მა რე ბა, გა და უ დე ბელ 
შემ თხ ვე ვებ ში კი, მათ, შე საძ ლო ა, უსაფ რ თხო თავ შე საფ რით სარ გებ ლო ბაც შეს თა ვა ზონ.


