კონფლიქტის ზონიდან დევნილი მოსახლეობის
ფსიქოსოციალური დახმარების
მობილური ჯგუფები

ორგანიზაცია

1.

ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
ასოციაცია (GAMH)

ხელმძღვანე
ლი პირი
ორგ.
მისამართი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

მანანა
შარაშიძე
მისამართი:
ვაჟაფშაველას
გამზირი ¹ 30ა

8 99 53 10 51
31 20 70
mental@gamh.org.ge

ცხელი
ხაზი

არა აქვთ

ორგანიზაციის
რესურსი

სამიზნე
ჯგუფები

ფსიქიატრები:
არჩილ ბეგიაშვილი
899 114509
მანანა ბოკუჩავა 899
234165
ნანა ზავრადაშვილი
893 311338
მანანა შარაშიძე 899
531051
ეკა ჭყონია 877 731955
მარინა გეგელაშვილი
899 119958
ქეთი
აბდუშელიშვილი
877716799
ფსიქოლოგი
ნათია ბადრიშვილი
თემურ იოსებაძე
მედდა
ქეთი ნატბელაძე
ოკუპაციური
თერაპევტი
ნუნუ დუჩიძე
ზაზა ჟგენტი

მოზრდილები

გამოყენებული საშუალებები
(მეთოდები)

დონორი
ორგანიზაცი
ა

აქტიური მოსმენა და
”ემოციური ვენტილაცია”
ფსიქოგანათლება
კრიზისული ინტერვენცია,
რომელიც შეიცავს
ფსიქოფარმაკოთერაპიასაც

დახმარება
დონორის
გარეშე
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2.

3.

ცვლილებებისა
და
კონფლიქტის
მართვის ცენტრი
“პარტნიორები
საქართველო”

ვაჟა კვერნაძე

საქართველოს
ფსიქოტრამვის
საზოგადოება – GIP თბილისი

ჯანა
ჯავახიშვილ
ი

მისამართი:
ფალიაშვილ
ის 11

მისამართი:
თბილისი,
ყიფშიძის ქ.
49ა

8 99 55 57 47
38 11 15

არა აქვთ

vazha9@yahoo.com

8 99 53 15 84
23 53 14
janajavakhishvili@yahoo.co
m

არა აქვთ

ნათია დოლიძე
ფსიქოლოგები:
ვაჟა კვერნაძე
თეა გველესიანი

1. ხელმძღვანელობენ:
ჯანა ჯავახიშვილი
(სუპერვიზია,
კონსულტირება,
კადრების ტრენინგი
და მომზადება)
2.იან ვორისეკი
(კოორდინირება)
ფსიქოლოგები:
ქეთევან ფილაური,
ნათია კუჭუხიძე,
ირინა ბარნოვი, მედეა
გოგიშვილი;
სოციალური მუშაკი:
მამუკა ერქომაიშვილი;
მოხალისეები:
ნინო ბურდული,
გიორგი ჭანტუირია,
გიორგი შიოშვილი,
ავთო კოხოძე, ნატო
ბაგრატიონი, ანა
გაბესკირია, ნინო
ტაბიძე, ნინო ახალაძე,
ქეთი ასათიანი, მანანა
სონგულია;

ვაკესაბურთალოს
რაიონში
განთავსებული
დევნილები.
სპექტრი.
1.ბავშვები;
2.მოზარდები
3. ფსიქიკური
ჯანმრთელ.
პრობლემების
მქონე პირები

G მეთოდები:
პირველადი
კრიზისული
დახმარებისათვის
აუცილებელი
მეთოდების
ფართო სპექტრი.

დახმარება
დონორის

მეთოდები:
ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაცია:
- ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
საჭიროებების შეფასება
- თემის დაძლევის
რესურსების მობილიზაცია
(პრობლემის გადაჭრაზე
მიმართული ჯგუფური
მუშაობა);
- განმავითარებელი და
მხარდამჭერი მუშაობა
ბავშვებთან და
მოზარდებთან დაძევის
შინაგანი რესურსების
ამოქემედების მიზნით;
- მუშაობა ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პრობლემების მქონე
პირებთან
(ფსიქოთერაპიული და
ფსიქიატრიული დახმარება);
- მოხალისეების,
პროფესიონიალების და
პარაპროფესიონალების
ტრენინგი ტრავმირებული
მოსახლეობის
ფსიქოლოგიურ
დახმარებაში.

ჰოლანდიურ
ი ფონდი
ჩორდაიდ

გარეშე.
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4.

5.

6.

სოციალურ
მეცნიერებათა
ცენტრი
საქართველოს
პროფესიონალ
ფსიქოლოგთა
ასოციაცია
ადამიანის
რესურსების
განვითარების
ფონდი

ილია
ჭავჭავაძის
სახელობის
სახ.
უნივერსიტეტი

მარინე
ჩიტაშვილი

8 77 45 03 31
25 27 81
mchitashvili@uccss.ge

ხათუნა
მარწყვიშვი
ლი
ნოდარ
სარჯველაძე

8 99 17 55 15
martskvishvili@gmail.co
m

8 77 76 45 80
37 60 52 (ოფისი)
36 02 35 (სახლი)

არა აქვთ

ფსიქოლოგები:
ნოდარ სარჯველაძე
ნინო შუშანია
ავთანდილ კოხოძე
მიხეილ სინიცა ილონა
კორობკო
მანანა
სონგულია

დევნილთა
შვილები – 5-12
წლის ბავშვები
და 12-15 წლის
მოზარდები.

გამოიყენება არტთერაპიისა
და
შემოქმედებითი
თვითგამოხატვის ტექნიკები

არა აქვთ

მონაწილე
სტრუქტურული
ერთეულები:
1. განსაკუთრებულ
მოსწავლეთა
განათლების,
ფსიქოკონსულტირები
სა და რეაბილიტაციის
სასწავლო
პრაქტიკული ცენტრი;
2. სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის, სოც.
უზრუნველყოფის
მიმართულება;
3. განათლების
ფაკულტეტის სკოლის
ფსიქოლოგი,
კონსულტანტის
მიმართულება

1.ბავშვები;
2.მოზარდები
3. ფსიქიკური
ჯანმრთელ.
პრობლემების
მქონე პირები

გამოყენებულია
ფსიქოლოგიური
ტრავმის
გადალახვაზე,
თემის
ორგანიზებაზე, ცხოვრების
ჩვევების
განვითარებაზე
მიმართული მიდგომები და
შესაბამისი ტექნიკები

nodarsar@yahoo.com

ქეთი
მაყაშვილი

8 93 27 04 03
66 54 89
pusuki@hotmaol.com

ლალი
გიორგირძე

შორენა
საძაგლიშვი
ლი

23-10-57

877-50-15-77

დახმარება
დონორის
გარეშე

დახმარება
ნორვეგიის
მთავრობის
ფინანსური
თანადგომი
თ

ადამიანური რესურსი:

3

1. ფსიქოლოგი ქეთევან
მაყაშვილი
2. ფსიქიატრი
რეზო კორინთელი
3. სოც. მუშაკი შორენა
საძაგლიშვილი
4. ოკუპაციური
თერაპევტი მაია
ბაგრატიონი5. პრაქტიკული
ფსიქოლოგიის
საბაკალავრო
პროგრამის მეოთხე
კურსის სტუდენტები
(პროფესიული
პრაქტიკის
ფარგლებში)
6. სკოლის
ფსიქოლოგი,
კონსულტანტის
სამაგისტრო
პროგრამის პირველი
წლის სტუდენტები
7. სოც
უზრუნველყოფის
საბაკალავრო
პროგრამის
სტუდენტები
8. ოკუპაციური
თერაპიის
საბაკალავრო
პროგრამის კურს
დამთავრებული
7.

საქართველოს
ფსიქოსოციალური
დახმარების
ასოციაცია “ნდობა”

ნანა
აღაპიშვილი
მისამართი:

8 99 29 03 76
98 21 71

92 10 00

ფსიქიატრი:
ეთერ ელიოზოშვილი
კახა ჟორჟოლიანი
ბავშვთა ფსიქიატრი:

1. ბავშვები;
2. მოზარდები;
3. ბავშვების
მშობლები;

ბავშვებთან:
განმავითარებელი
მუშაობა(ფსიქო სოციალური
რეაბილიტაციის პროგრამა)

ჰოლანდიურ
ი ფონდი
ჩორდაიდ
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8.

“ვოლდ
ვიჟენ”საქართველო

მ.
წინამძღვრიშ
ვილის ქ. 102

mail@ndoba.org.ge

თიკო
სულაძე

8 77 45 17 80
43 35 49
50 51 52

თინათინ
მეზვრიშვილი
ნანა ჯიბღაშვილი
ბავშვთა ფსიქოლოგი:
ნანა აღაპიშვილი
თამარ ჭარელიშვილი
ბაია ნიკოლაიშვილი
ფსიქოლოგი:
მანანა კანდელაკი
მანანა აბზიანიძე
სოციალური მუშაკი
ირმა შარაშიძე
ფსიქოლოგი
რუსუდან ლომიძე
ლადო იმედაძე

4. რეზერვისტები და სხვა
ზრდასრულთა
ჯგუფები

და ა.შ.
მუშაობენ სერვისებში,
დევნილთა ცენტრებშიც,
ატარებენ ტრეინინგებს
მოხალისეებისთვის,
დამხმარეებისთვის
სპეციალისტებისთვის. სხვა
ორგანიზაციებს და
ადამინთა ჯგუფებს
ეხმარებიან
შესაძლებლობების
გაზრდაში

რესურსი
NRC–ის განათლების
პროგრამის
თანამშრომლები
პედაგოგები და
ფსიქოლოგები.
1.განათლების
პროგრამის
კოორდინატორი
მარინაკვიცარიძე
2..გუნდის
ხელმძღვანელი - თინათინ ნორაკიძე
3.თამარ ბალავაძე
4.თამარ გრიგოლავა
5.ნანა ჩოფლიანი
6.როზა

ბავშვები, მათი
მშობლები,
პედაგოგები

მეთოდები:
ართტრენინგი
(ხატვა, ძერწვა), როლური
თამაშები, დრამა და ფორუმთეატრი.

tiko_suladze@wvi.org

9.

NRC – ნორვეგიის მარგარეტ
ლტოლვილთა
საბჭოს
რეგიონალური
ოფისი
სამხრეთ
კავკასიასა და შუა
აზიაში.

8 99 32 82 99

ვიკი

მანანა
გაბაშვილი

8 99 90 87 67

თინათინ
ნორაკიძე

8 95 95 90 97

მისამართი:
თბილისი,
თაბუკაშვილ
ის 19ა

92 31 62/64;
ფაქსი: 99 97 89

manana@nrc.ge

tina_norakidze@yahoo.com
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იარადანგულიევა
7, თინათინ ჭავჭანიძე
8. ასმათ შერვაშიძე
9. ლელი ერისთავი
10. ნინო ყურაშვილი
11. ელენე მაკარიძე
10
.

11
.

12
.

ფსიქიატრიის
ინსტიტუტი

დავით
ზურაბაშვილ
ი

8 99 57 11 00
39 49 21

ქეთი
გიგოლაშვი
ლი

39 44 46
8 99 55 61 46

შპს
ეპილეფსიის
კონტროლისა
და
პრევენციის
სამეცნიერო
პრაქტიკული
ცენტრი

თამარ
გაგოშიძე

95 75 20

წამების მსხვერპლთა
ფსიქოსოციალური
და
სამედიცინო
რეაბილიტაციის
ცენტრი
Gჩღთ კავშირი
"საფარი"

ნატო
ზაზაშვილი

საქართველოს
ფსიქოტრამვის
საზოგადოება

ს/კ

david_zur@email.com

kety_gigola@yahoo.com

8 99 93 27 13

8 77 74 34 93
22 06 86
22 54 02
office@gol.ge

მისამართი:
თბილისში:
ვ.ანჯაფარიძ
ის ქუჩა ¹9

ლელა
ცისკარიშვი
ლი

8 99 58 23 73
ltsiskarishvili@gcrt.ge

არა აქვთ

აღმასრულებელი
დირექტორი ლელა ცისკარიშვილი
(ფსიქოლოგი);
სამედიცინო
დირექტორი - ზურაბ
ბებერაშვილი
(ფსიქიატრი);
კოორდინატორი
(ფსიქოლოგი) - ნატო
ზაზაშვილი;
ფსიქიატრი
ხათუნა ჭყოიძე;
ფსიქოთერაპევტი ქეთი მღებრიშვილი;
ბავშვთა
ფსიქოთერაპევტი

იძულებით
გადაადგილებ
ული პირები;
ჯგუფური
მუშაობა
ბავშვებთან ოთხი ჯგუფი
ტრენინგი
დევნილთა
ლიდერებისათ
ვის,
ექიმთათვის
და იგპ
არასამთავრობ
ო

მუშაობაა მიმართული
დევნილთა მდგომარეობის
სტაბილიზაციაზე, მათი
რესურსების აქტივაციაზე,
ფსიქო-განათლებაზე,
პირველად ფსიქოლოგიურ
დახმარებაზე. ასევე ხდება
მოწყვლადი ჯგუფების
იდენტიფიცირება,
რომლებიც დგანან პოსტ
ტრავმული სტრესული
აშლილობის განვითარების
საშიშროების ქვეშ. მათთან
ხორციელდება უფრო
ინტენსიური პირველადი
ფსიქოლოგიური დახმარება
და მათი მდგომარეობის

ახორციელებ
ს პროექტის
ფარგლებში
"სარეაბილი
ტაციო
სერვისების
გაუმჯობესე
ბა
წამების
მსხვერპლთა
თვის
საქართველო
ში)
ევროკავშირ
ის
ფინანსური
მხარდაჭერი
თ.

6
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შპს ა. გოცირიძის
სახელობის
თბილისის
ფსიქონევროლოგიური
დისპანსერი

გიორგი
გელეიშვილი

საქართველოს

ნინო

მისამართი:
ქუთათელაძ
ის ¹3

8 99 11 03 53
39-66-65
tavtavi@yahoo.com

მაია ცირამუა;
ბავშვთა ფსიქოლოგი
თინა ჯავახიშვილი;
ბავშვთა ფსიქოლოგი
ანა ჟღენტი;
სოციალური მუშაკი
ექიმი ფსიქოსომატიკო
სი - სოფო ტაბაღუა;
ფსიქოლოგი
მაკა ქორთუა;
ექიმი-ფსიქოსომატიკ.
ნინო კილაძე;
ექიმი
ენდოკრინოლოგი/გინე
კოლოგი ნანა ძნელაძე;

ორგანიზაციებ
ისათვის,
მოხალისე
ფსიქოლოგთა
თვის,თბილის
ში
მყოფი არასამთ
ავრობო
ორგანიზაციებ
ისათვის

11 ფსიქიატრი: გიორგი
გელეიშვილი, ირაკლი
ევდოშვილი, ინგა
ლუზანი,
ქეთევან ლაშხი, მაია
კიკნაძე, ნინო
ნანობაშვილი, თამარ
მუსერიძე, ნათია
მახათაძე, მარინე
ფეიქრიშვილი, ალინა
ბიბილეიშვილი, მაია
სახვაძე;
3 ნევროლოგი:
ლალი ვაშაკიძე, ეკა
გამცემლიძე და ზაირა
ტობეშაშვილი;
3 ფსიქოლოგი:
ნათია წერეთელი,
ნელი მაისურაძე და
მაია გოგიჩაძე;

ნებისმიერი
პირი,
ვინც
საჭიროებს
დახმარებას

მუდმივი მონიტორინგი
"WATCHFUL WAITING"

კონსულტაციები
და
საჭიროების
შემთხვევაში
მედიკამენტური
მკურნალობა.

პროექტი და
იწყო
2007
წლის
1
იანვარს და
სრულდება
2009 წლის
31
დეკემბერს.

დახმარება
დონორის
გარეშე.

8 77 46 11 05
7

.
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ფსიქიატრთა
საზოგადოება
თსსუ – პროფესორი
წამების, ძალადობისა
და
გამოხატული
სტრესული
ზემოქმედების
მსხვერპლთა ფსიქო –
რეაბილიტაციის
ცენტრი “ემპათია”

ოკრიბელაშვ
ილი

okribeli@hotmail.com

მაკა
ჯიშკარიანი

8 99 51 63 00
38 10 33
38 10 15
centre@empathy.ge
www.empaty.ge

მისამართი:
თბილისი
0160
კანდელაკის
ქ 23.

mjishkariani@yahoo.com

48 23 15

მუშაობს
მულტიდისციპლინური
5 ჯგუფი
შემუშავებულია
მეთოდოლოგია:
შეთანხმებული
გაიდლაინი,
კითხვარები, ანკეტა.
I ჯგუფი:
ფსიქიატრი: გიორგი
ბერულავა;
ექიმი ფსიქოლოგი:
ციცინო გრძელიშვილი;
რეზიდენტი ფსიქიატრი:
ეკა ბერძენიშვილი

EU,
UNVFVT,
IRCT

II ჯგუფი
ბავშვთა ფსიქიატრი:
ნინო ნანაეშვილი
ფსიქოლოგი:
კახა მიქაძე
III ჯგუფი
ფსიქოლოგი:
მანანა ყეჩუაშვილი
რეზიდენტი ფსიქიატრი:
გიორგი კაპანაძე
თსსუ-ის სტუდენტები:
გიგი სილაგძე
ალეკო ტურაშვილი
IV ჯგუფი
ექიმი ფსიქიატრი:
ქეთინო გელაშვილი;
ექიმი ფსიქოლოგი:

8

რუსუდან ელაშვილი
რეზიდენტი:
შორენა რაზმაძე
V ჯგუფი
ექიმი ფსიქიატრი:
შორენა ბექაური
ექიმი ფსიქიატრი:
პროფ.:
თეიმურაზ სილაგადძე
ექიმი
ლიკა მამასახლისი
მედდა: ისო კომლაძე
ექიმი ნევროლოგი: ვაჟა
ლებანიძე, თამარ
ნიორაძე,
ექსპერტი:
ლევან ლაბაური
ტრამვატოლოგ/ორთოპე
დი:
გურამ ჭიჭინაძე;
სოციალური მუშაკი:
მაკა ხანჩუკაევა
ლიცენზირებ. ექსპერტი:
იოსებ ხატიაშვილი
ბესარიონ
ბოჭორიშვილი;
ადმინისტ. მუშაკები:
გიორგი ციბაძე;
ეკა ქებურია;
სამედ. და კლინიკური
სამუშაო:
მარიამ ჯიშკარიანი,
თეიმურაზ ბოკუჩავა
16
.

GIP – თბილისი

ნინო
მახაშვილი
მისამართი:

8 99 11 34 78
23 53 14

ფსიქოტრავმატოლოგ.:
ნინო მახაშვილი
ჯანა ჯავახიშვილი

დევნილთა და
სხვა

1.
თემში
ფსიქოსოციალური საჭიროებების

ჰოლანდიუ
რი ფონდი

9

ყიფშიძის
ქ.49ა

21 40 06;
21 40 08
nmakhashvili@gipglobal.org

ფსიქოლოგი:
ნათია კუჭუხიძე
ქეთი ფილაური
ირინა ბარნოვი
მედეა გოგიშვილი
სოციალური მუშაკი:
მამუკა ერქომაიშვილი
მოხალისე:
გიორგი ჭანტურია
ნინო ბურდული
გიორგი შიოშვილი
მანანა სონგულია
ავთო კოხოძე
ანა გაბესკირია
ქეთი ასათიანი
ნინო ტაბიძე
ნინო ახალაძე
ნატო ბაგრატიონი
ქეთი ცინცაძე

ტრავმირებულ
ი თემების
წარმომადგენ
ლები პედაგოგები,
მშობლები
(ძირითადად
ქალები),
სამედიცინო
პერსონალი,
ახალგაზრდებ
ი (18 – 23
წლის),
ბავშვები (6-12
წლის),
მოზარდები
(13-17 წლის);
ე.წ.
საინიციატივო
ჯგუფები (ვინც
მონაწილეობას
იღებს თემის
მართვასა და
პრობლემების
მოგვარებაში),

შეფასება-გამოვლენა
2.
თემში
დევნილთა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის
საჭიროებების
შეფასებაგამოვლენა/სკრინინგი
3. თემის მობილიზაცია
(პრობლემების მოგვარებაზე
ორიენტირებული სამუშაო
ჯგუფების
შექმნა
და
ფასილიტაცია)
4.თემის წარმომადგენელთა
ფსიქო-განათლება ტრავმის
დაძლევის
საკითხებში
(პედაგოგების, მშობლების,
მედპერსონალის,
ახალგაზრდების ჯგუფები)

ჩორდაიდ

პარტნიორებ
თან - GCRT,
ნდობა,
საფარი და
საქართველო
ს
ფსიქოტრავმ
ის
საზოგადოებ
ა - ერთად.

5. ბავშვთა და მოზარდთა
ადრეული
ჩარევის
ჯგუფები –სხეულისა და
მოძრაობის-, თამაშისა- და
არტ-თერაპიის ტექნიკების
გამოყენებით
6.
ინდივიდუალური
პირველადი
ფსიქოლოგიური
დახმარება, მხარდაჭერითი
კონსულტირება,
სტრესსმენეჯმენტი და ტრავმის
რისკის მართვა;
7.
რეფერალი
სპეციალიზირებული
დახმარების მისაღებად;
8.რეგულარული
სუპერვიზირება;

10
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თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტი

გაიანე
სიმონია

შ.პ.ს “სონოკურმედი”
–
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
ცენტრი

გიორგი
ნანეიშვილი

სრულიად
საქართველოს
საპატრიარქოსა
და
დ. უზნაძის
ფსიქოლოგიის
ინსტიტუტის ფსიქოსოციალური
დახმარებისა
და
ტრეინინგის
სამსახური

თეიმურაზ
სილაგაძე

თეა
გოგოტიშვი
ლი
ანა ბარამიძე
მისამართი:
0105,
თბილისი, პ.
იაშვილის 22

8 77 73 64 81
39 10 30
39 26 13
gsimonia@gmail.com

21-65-12,
21-65-13,
21-87-00
21-86-0,
georgenaneishvili@y
ahoo.com

ხდება 24
საათიან
რეჟიმში
21-65-3,
10სთ-დან
17სთ-მდე
21-86-00,
21-87-00

ფსიქიატრი:
გიორგი ნანეიშვილიმედ.მეცნ.დქტორი,
პროფესორი;
ნინო
ოკრიბელაშვილიმედ.მეცნ.დქტორი,
პროფესორი;
ვაჟა
კენჭაძე
მედიცინის დოქტორი,
პროფესორი;
გიორგი სიხარულიძე ექიმი ფსიქიატრი;
მაია არჩვაძე - ექიმი
ფსიქიატრი.
ფსიქოლოგი:
მურაჩაშვილი ნინო,
მამულაშვილი ნანა.

ფსიქოსტრესუ
ლი
აშლილობების
მქონე
იძულებით
ადგილნაცვალ
პირთა უფასო
ამბულატორიუ
ლი
კონსულტაცია
და მკურალობა
(მეიკამენტების
გაცემის
გარეშე).

1.კლინიური დიაგნოსტიკა;
2.ფსიქოტროპული
მკურნალობა;
3. ფსიქოკორექცია,
4.
სტრესის
შემცირების
ჯგუფური
მეთოდი
–
„იმაგოთერაპია” (ამ მეთოდს
ატარებს
პედაგოგი
ია
ფარულავა).

დახმარება
დონორის
გარეშე.

98 91 12
8 99 55 61 46
teagogotishvili@yaho
o.com
8 95 13 27 36
psinst@uznadzeinstit
ute.ge
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ასოციაცია
სტიგმა”

”ანტი

ნატალია
ხონელიძე
მისამართი:
თბილისი
გლდანი
I
მ/რ,
კ.20ა,
ბ.¹44,

21

22

არასამთავრობო
ორგანიზაცია
“ბილიკი”

კავშირი
“საქართველოს
ბავშვები

მარიკა
მღებრიშვილ
ი
მისამართი
ქ.
გორი,
რუსთაველი
ს 19ა
ჯაბა
ნაჭყებია
მისამართი:
წერეთლის
¹60

23

საქართველოს
საზოგადოებრივი

58 18 38
antistigma@caucasus.n
et

1. ნატალია
ხონელიძე
მოზრდილთა
ფსიქიატრი
2. ნათია ტუღუში მოზრდილთა
და
ბავშვთა ფსიქიატრი
3. მარიკა
მგალობლიშვილი
ფსიქოლოგი
4. ხათუნა
პეტრიაშვილი
–
ფსიქოლოგი
5. რუსუდან ადამია ფსიქოლოგი
6. ზურა ქარჩავა ფსიქოლოგი

მოზრდილები
და ბავშვები

ფსიქიატრიული
კონსულტაცია,
ფსიქოლოგიური
კონსულტაცია,
ფსიქოკორექცია, ვერბალური
თერაპია

დახმარება
დონორის
გარეშე

ბავშვები

8 99 53 40 35
contact@biliki.ge

ტელ/ფაქსი: 34 77 14
www.cog.ge
cog@caucasus.net

ფსიქოლოგები:
ნატა მეფარიშვილი
ლელა კლდიაშვილი
თამარ მუმლაძე
ანნა გაზაშვილი თამარ
ადეიშვილი ნინო
ცინცაძე
ანა ბარქაია
ია იაშვილი
ია ცილიკიშვილი
თამარ მიქიაშვილი

ბავშვები და
მათი
მშობლები

კრიზისული ინტერვენცია
 პრობლემაზე
ორიენტაცია
 ვენტილაცია
 ყოველდღიური
აქტივობებისაკენ
დაბრუნება
 მომავალზე
ორიენტაცია

საერთაშორი
სო
ორგანზაცია
“გადავარჩინ
ოთ
ბავშვები”-ს
მხარდაჭერი
თ

ბავშვები,
დედები,

12

24

25

25

ჯანდაცვის და
მედიცინის
განვითარების
ფონდი

მისამართი:
ალ. ყაზბეგის
34ა, ნაკვეთი
19, ბინა 1

ორსულები.

საინფორმაციო
სამედიცინოფსიქოლოგიური
ცენტრი “თანადგომა”

ნინო
წერეთელი –
აღმასრულებ
ელი
დირექტორი.
მისამართი:
ა.
ქურდიანის
ქ. ¹ 21

35 63 21
35 63 12
ფახ: 35 21 32

საქართველოს
ფსიქოთერაპევტთა
და
კლინიკურ
ფსიქოლოგთა
ასოციაციის ბავშვთა
და
მშობელთა
ფსიქოლოგიური
მომსახურების
ცენტრი – “მწვანე
სახლი”.

მარინე
ტარასაშვილ
ი
მისამართი:
ქ. თბილისი
ჭავჭავაძის
37, 1 ჩიხი
(მზიურის
ტერიტორია)
.

25 32 44
899 64 90 67

საქველმოქმედო
ჰუმანიტარული

ეკა გვალია

893 19 60 11
899 75 31 72

42 14 22

25 18 19

center@tanadgoma.g
e

არა აქვს

Mtara_1960@yahoo.
com

არა აქვს

ფსიქოლოგები: ნინო
წერეთელი,
ხათუნა
ხაჟომია, მაია ჯიბუტი,
ლელა
კურდღელაშვილი
ექიმები
–
კონსულტანტები
და
სოციალური მუშაკები:
ქეთევან
ჭელიძე,
სერგი
ჩიხლაძე,
კახაბერ ახვლედიანი,
კახაბერ
კეპულაძე,
გიორგი ლომიძე, თეა
ჭახრაკია,
არჩილ
რეხვიაშვილი,
ვაჟა
კასრელიშვილი

მოზარდები,
მოზრდილები

ფსიქოლოგიური
კონსულტირება
(შტატის ნაწილს გავლილი
აქვს
კრიზისული
ინტერვენციისა
და
ფსიქოსოციალური
დახმარების ტრენინგი)

ფსიქოლოგები:
მარინე ტარასაშვილი
ირინე თავბერიძე
მაია მაისურაძე

ორსულები,
0-დან 5
წლამდე
ბავშვები და
მათი ოჯახის
წევრები

ფრანსუაზ
დოლტოს
ფსიქოანალიტიკური
მეთოდი,
ჯგუფური
და
ინდივიდუალური
მიდგომები ფსიქოსომატური
და
ფსიქიკური
დაავადებების
პრევენციის
და მკურნალობის მიზნით.

პროექტის
10
კოორდინატორი და

ბავშვები,
მოზარდები,

“ბავშვთა
ცენტრები”:

მეგობრობის

დახმარება
დონორის
გარეშე

INTERNATI
ONAL
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ცენტრი “აფხაზეთი”

მისამართი:

tbilisi@chca.org.ge

20 მოხალისე.

ქ.თბილისი
რუსთაველი
ს გამზ. ¹38

www.chca.org.ge

ყველა
კოორდინატორს აქვს
ტრენერის
კვალიფიკაცია
არაფორმალური
განათლების სფეროში.

ქ. გორი
ცაბაძის ქ. ¹1

მშობლები






სპორტული
ღონისძიებები;
რეკრეაციული
საქმიანობები;
ტრენინგები;
შეხვედრები
მშობლებთან

RESCUE
COMMITTEE
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