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ხსნის არმია არის საერთაშორისო საქველმოქმედო
ქრისტიანული მოძრაობა, რომელიც მოღვაწეობს მსოფლიოს
132 ქვეყანაში. მისი მისიაა სახარებისეული კეთილი უწყების

გავრცელება და საზოგადოების მხარდაჭერა
დისკრიმინაციული  მიდგომების გარეშე. 

საქართველოში ხსნის არმია მოღვაწეობს 1993 წლიდან,
ახორციელებს მრავალ საქველმოქმედო პროექტს და
უზიარებს კეთილ უწყებას საზოგადოებას. აქვს რვა

ადგილობრივი საკრებულო ოთხ ქალაქში და ერთი სათაო
ოფისი. 



პროექტები
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2022 წლის განმავლობაში განხორციელდა 
 რამდენიმე ათეული პროექტი, მათ შორის
საზოგადოების მხარდამჭერი, უკრაინიდან

დევნილთა პირველადი დახმარების და შიგა
კეთილმოწყობითი პროექტები.

უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო, მრავალი დევნილი
შემოვიდა საქართველოში ბოლო ერთი წლის

განმავლობაში. ხსნის არმიის მისიის შესაბამისად
მხარდაჭერის სამიზნე აუდიტორიის უდიდესი ნაწილი

იყვნენ უკრაინიდან იძულებით გადაადგილებული
პირები, განსაკუთრებით კი ბავშვები და შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე ადამიანები.  
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ფონიჭალის კორპუსში სამრეცხაოს პროექტი
ემსახურება ხელმოკლე, მრავალშვილიან ოჯახებს და
სხვა მოწყვლად ჯგუფებს. 

Newman feeding ფონდის ფარგლებში დარიგდა
სასურსათო კალათები, მრავალშვილიანი,
მოხუცებულთა და სხვა სოციალურად დაუცველი
ოჯახებისთვის. 

1

2

სოციალური ცენტრები მოხუცებულთათვის, სადაც
ბენეფიციარები სადილობენ, აღნიშნავენ
დღესასწაულებს და აქვთ  პროგრამები მათი ასაკის და
ინტერესების გათვალისწინებით.

ბავშვთა დღის ცენტრები - ბავშვებისთვის
გათვალისწინებულია ბავშვთა უსაფრთოების
სტანდარტები. ცენტრები შედგება სხვადასხვა
შინაარსის საგანმანათლებლო, შემეცნებითი
წრეებისგან და სპორტული აქტივობებისგან. მოიცავს
სრულფასოვან ერთჯერად კვებას.

3

4

საზოგადოების
მხარდაჭერა
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ლაგოდეხში მოეწყო ბავშვთა გასართობი მოედანი,
მაღალი ხარისხის სასრიალოებით და საქანელებით.
ასევე შეკეთდა მცირე სპორტული საკალათბურთო
მოედანი. 

კეთილმოწყობითი
პროექტები

ივლის-აგვისტოში გაიმართა ზაფხულის ბანაკები,
სულ 200  ბენეფიციარზე, მონაწილეობას იღებდნენ 6
წლიდან 20 წლამდე ბავშვები და ახალგაზრდები.

1

2

პროექტის ფარგლებში ბათუმის კორპუსმა შეიძინა
ახალი მინი ავტომობილი, რომელიც მოემსახურება 
 ადგილობრივი და უკრაინელი დევნილებისთვის
გამიზნულ პროექტებს.

რუსთავის კორპუსში გარემონტდა შენობის შიდა  და
გარე ტერიტორია, შეიქმნა ბენეფიციარებისთვის
უსაფრთხო და კეთილმოწობილი გარემო პროექტების
განსახორციელებლად.

3

4
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დღის ცენტრები მოეწყო უკრაინელი ბავშვებისთვის
ბათუმის  და თბილისის კორპუსებში. სახალისო,
შემეცნებითი და თერაპიული პროგრამებით.

უკრაინიდან
დევნილებისთვის

სასადილო და სასურსათო კალათებით დახმარება
დევნილებს. ოჯახები 8 თვის განმავლობაში იღებდნენ
საკვებს ოჯახის წევრების რაოდენობის შესაბამისად.

1

2

დაბა ურეკში გაიმართა საზაფხულო 
 სარეაბილიტაციო ბანაკი 6 წლიდან 16 წლამდე
ბავშვებისა და მოზარდებისთვის ოცი დღის
განმავლობაში. ვარჯიში, ქვიშის აბაზანები და
ფსიქოლოგის კონსულტაცია შესაძლებელი იყო ყველა
მონაწილისთვის. სამედიცინო დახმარება გაეწია
საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარს. 

ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის 200 ლარიანი ვაუჩერები
დაურიგდა უკრაინიდან დევნილ 500 ბავშვს.

3

4
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ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიში
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ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიში
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ფინანსური აუდიტი

ცხრილში მოცემულია მოგების და სხვა სრული შემოსავლის
ანგარიშგება. 2022 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული

წლისათვის. 

შემოწირულობა
44.3%

საქველმოქმედო ხარჯი
19.9%

პერსონალის ხარჯი
18.8%

სხვა ხარჯი
12.5%

ცვეთის ხარჯი
3.5%
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საქველმოქმედო ხარჯი

ხსნის არმიის საქველმოქმედო ხარჯები  2022 წლისთვის,
რომელიც შედგება ზემოთმოყვანილი პროგრამებისგან.
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სოციალური დახმარება 

ხანდაზმულთა პროგრამა 

ახალგაზრდული მსახურება 

სწავლის დაფინანსება 

ბავშვთა კლუბი 

სამედიცინო ხარჯები 

ბანაკის პროგრამა 

სხვა პროგრამები 
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დაგვიკავშირდით
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თბილისი, იყალთოს ქ. 16,  0171

0322333786

info@salvationarmy.ge

www.salvationarmy.ge


