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კატასტროფების რისკის შემცირების მოდელი 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება 

 

შესავალი 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებამ (სწჯს) „უსაფრთხო და სტაბილური 

თემების ჩამოყალიბების“ პროგრამის ფარგლებში (პროგრამა დაფინანსებულია 

ავსტრიის განვითარების, სააგენტოსა და ავსტრიის წითელი ჯვრის მიერ) შეიმუშავა 

კატასტროფების რისკის შემცირების მოდელი. ამ მოდელში შემავალი კომპონენტების 

გამოყენება, მნიშვნელოვნად შეამცირებს კატასტროფების რისკს ადგილობრივ 

თემებში.  სწჯს-ს კატასტროფების რისკის შემცირების მოდელი შემდეგი 

კომპონენტებისგან შედგება:    

 

თემის მოხალისეთა კატასტროფებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების 20 კაციანი 

გუნდი  

 

მიზანი  

· ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარება  კატასტროფებისთვის მზადყოფნასა 

და რეაგირებაში. 

· ადგილობრივი თემის მოსახლეობის დახმარება, რათა ისინი მზად იყვნენ 

კატასტროფებისათვის და იცოდნენ, თუ რა უნდა მოიმოქმედონ სტიქიის შემთხვევაში.   
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შედეგის მიღწევის გზები 

კახეთის რეგიონებში კატასტროფების რისკის შემცირების პროექტის დაწყებისთანავე 

საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა მოისურვა გამხდარიყო თემის მოხალისე და აქტიური 

მონაწილეობა მიეღო კატასტროფების რისკის შემცირების საქმიანობებში. 

ადგილობრივი ფილიალების თავმჯდომარეების მიერ მოხდა მოხალისეობის 

მსურველთა მობილიზება და შემდგომში, მათთან გასაუბრების საფუძველზე, 

გარკვეული კრიტერიუმების გათვალისწინებით მოხდა თითო სამიზნე 

მუნიციპალიტეტში 20 თემის მოხალისის არჩევა. გარდა ამისა, ბევრი მსურველის გამო, 

შეიქმნა თემის მოხალისეთა სათადარიგო სიები და იმ შემთხვევაში თუ ძირითად სიაში 

შეყვანილი რომელიმე მოხალისე რაიმე მიზეზის გამო ვერ შეასრულებს თავის 

უფლება-მოვალეობებს, მისი ჩანაცვლება სათადარიგო სიაში მყოფი მოხალისით 
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მოხდება. პროექტის ფარგლებში წითელი ჯვრის თანამშრომლებმა, შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტებმა და 

სხვა პროფესიონალებმა მათ ჩაუტარეს როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული 

ტრენინგები კატასტროფების რისკის შემცირებაში, კლიმატურ ცვლილებებში, 

ფსიქოსოციალურ დახმარებაში, პირველ დახმარებაში, სამაშველო და სახანძრო 

საქმიანობებში. რეგიონული სამაშველო სამსახურის სპეციალისტებმა ასწავლეს თემის 

მოხალისეებს, თუ როგორ გამოიყენონ სპეციალური ხელსაწყოები, რა გააკეთონ 

ხანძრის დროს, როგორ დაეხმარონ მეხანძრეებსა და მაშველებს, როგორ მოახდინონ 

ხალხის ევაკუაცია, როგორ მოიქცნენ დაზარალებულ მოსახლეობასთან მაშველებისა 

და მეხანძრეების მოსვლამდე. ასევე პროექტის ფარგლებში მოხალისეებს გადაეცათ 

სპეციალური აღჭურვილობა.  
 

სიმულაციური ვარჯიშები მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის მიხედვით  

მიზანი   

· 
რეგიონული და ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობების გაძლიერება 

კატასტროფებზე ეფექტური რეაგირებისა და დაზარალებული მოსახლეობის 

დროული დახმარებისათვის.   

· კატასტროფების დროს მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმაში შეტანილი 

ძირითადი აქტორების კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაძლიერება, 

სისუსტეების გამოვლენა.  
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შედეგის მიღწევის გზები  

 

სამიზნე თემებში მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის მიხედვით სიმულაციური 

ვარჯიშების ჩატარებისათვის პირველ რიგში საჭიროა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტთან თანამშრომლობა, რათა 

სპეციალისტებმა შეიმუშავონ შესაბამისი სცენარი და ჩაატარონ სიმულაციური ვარჯიში 

თემებში. აგრეთვე უმნიშვნელოვანესია თემის მოხალისეებთან, ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან და სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და 

კოორდინაცია, რათა ისინი მზად იყვნენ სიმულაციური ვარჯიშისთვის.  

 
მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასება 

მიზანი 

· მოსახლეობის აღქმის გაგება, თუ რა რისკები და შესაძლებლობები არსებობს 

მათ თემში. 

· თემში კატასტროფების პრევენციისა და შერბილების ზომების 

გამოვლენა/იდენტიფიცირება. 

შედეგის მიღწევის გზები   

მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების ჩასატარებლად უპირველეს 

ყოვლისა საჭიროა მოხალისეების გაწვრთნა, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს ამგვარი 

შეფასება, რა მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტები უნდა იქნეს გამოყენებული 

მოსახლეობისგან  შესაბამისი ინფორმაციის მიღებისათვის. უნდა შეიქმნას გეგმა, თუ 

როდის და როგორ უნდა ჩატარდეს შეფასება, ვინ რაზე იქნება პასუხისმგებელი, 

როგორ უნდა გადანაწილდეს უფლება-მოვალეობები და ა.შ. პროცესში ჩართულ 

მოხალისეებთან ერთად სპეციალური კითხვარები უნდა შემუშავდეს, რომელთა 

მეშვეობითაც თემის მოსახლეობა გამოიკითხება; გარდა ამისა, უნდა დადგინდეს, თუ 

რამდენი ადამიანი უნდა გამოიკითხოს და რა პრინციპით უნდა შეირჩნენ ისინი თემში 

AUSTRIAN�RED�CROSS



არსებული მთავარი რისკებისა და შესაძლებლობების შესახებ სრული ინფორმაციის 

მიღებისათვის.  

 

 

 

კატასტროფების პრევენციისა და შემსუბუქების ზომები 

მიზანი 

· თემში კატასტროფების ნეგატიური ეფექტის შემცირება ან პრევენცია 

შედეგის მიღწევის გზები 

თემებში კატასტროფების რისკის შემცირებისკენ მიმართული მცირე პროექტების 

შემუშავებისათვის და მთავარი პრიორიტეტების გამოვლენისათვის მნიშვნელოვანია 

მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასებისგან მიღებული ინფორმაციის 

გაანალიზება და ამ ინფორმაციის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან და სხვა 

დაინტერესებული მხარეებისგან შემდგარ სამუშაო ჯგუფთან გაზიარება. ამის შემდგომ  

სამუშაო ჯგუფთან ერთად უნდა მოხდეს კატასტროფების რისკის შემცირებისკენ 

მიმართული მცირე პროექტების გამოვლენა. სწორედ ზემოთ აღნიშნულ 

მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების ანგარიშის საფუძველზე კატასტრობებისკენ 

მიდრეკილ თემებში შესაძლებელია განხორციელდეს ამგვარი მცირე პროექტები და 

სხვა შესაბამისი საქმიანობები.     
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საგანგებო სიტუაციების საოჯახო გეგმა; კლასგარეშე არაფორმალური ცნობიერების 

ამაღლება 

მიზანი 

 
· მოსახლეობის ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება,  თუ რა ზომები შეიძლება 

იქნეს მიღებული ოჯახებში კატასტროფის შემთხვევაში  ნეგატიური შედეგის 

მინიმუმამდე დასაყვანად.   

 

შედეგის მიღწევის გზები 

საგანგებო სიტუაციების საოჯახო გეგმის სკოლის მოსწავლეებისათვის გაცნობისათვის, 

უპირველეს ყოვლისა საჭიროა მოწვეულ იქნან სამიზნე მუნიციპალიტეტების 

მასწავლებლები კატასტროფების რისკის შემცირებისა და საგანგებო სიტუაციების 

საოჯახო გეგმის შესახებ ტრენინგზე დასასწრებად.  მასწავლებლებმა, თავის მხრივ, 

უნდა მოიწვიონ სკოლის მოსწავლეები, რათა მათ გაკვეთილების შემდეგ აუხსნან, თუ 

რას წარმოადგენს საგანგებო სიტუაციების საოჯახო გეგმა, როგორ უნდა შემუშავდეს 

იგი ოჯახის დონეზე და რა უნდა გაკეთდეს კატასტროფის შემთხვევაში ოჯახის 

უსაფრთხოებისათვის. მასწავლებლებმა მოსწავლეებს უნდა დაავალონ თავიანთ 

ოჯახთან, მეზობლებთან და ნათესავებთან ერთად შეიმუშავონ თავიანთი ოჯახის 

საგანგებო გეგმა. გარდა ამისა, სკოლის მოსწავლეების მეტად დაინტერესებისათვის, 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს შორის შეჯიბრების ორგანიზება. უნდა შეიქმნას 

სპეციალური კომისია, რომელშიც სკოლის დირექცია და სწჯს-ს წარმომადგენლები 

შევლენ და გამოავლენენ საუკეთესო და ყველაზე ინოვაციურ საოჯახო გეგმებს. გარდა 
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ამისა, უნდა გამოვლნდეს საუკეთესო მასწავლებელი, რომლის მოსწავლეებიც ზემოთ 

აღნიშნულ დავალებას ყველაზე კარგად გაუმკლავდებიან.  

 

სიმულაციური ვარჯიშები სკოლებში 

 

მიზანი 

· დირექტორების, მასწავლებლების და მოსწავლეების ცოდნის ამაღლება 

სკოლის საევაკუაციო გეგმის წაკითხვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით, რათა 

კატასტროფის შემთხვევაში მათ სწორად და პანიკის გარეშე დატოვონ სკოლის 

შენობა.   

შედეგის მიღწევის გზები 

სკოლებში საევაკუაციო გეგმებთან დაკავშირებული სიმულაციური ვარჯიშების 

ჩასატარებლად, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა საგანგებო სიტუაციების მართვის 

დეპარტამენტთან და რესურს ცენტრებთან  ვარჯიშის  ჩატარების შესახებ შეთანხმების 

მიღწევა. საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა უნდა 

შეიმუშავონ სცენარი და ამ სცენარის მიხედვით,  სამიზნე სკოლის საევაკუაციო გეგმების 

მიხედვით,  დირექტორებთან, მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან ერთად 

სიმულაციური ვარჯიში უნდა ჩაატარონ. აუცილებელია სიმულაციურ ვარჯიშში 

მონაწილეებისათვის წინასწარ ინსტრუქციის ჩატარება, თუ როგორ ჩატარდება 

ვარჯიში, როგორ უნდა მოიქცნენ მონაწილეები,  რა უნდა და რა არ უნდა 

მოიმოქმედონ მათ სწავლების დროს.  
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სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, სად წავიდნენ და ვის მიმართონ

თავიანთ თემში კატასტროფამდე, კატასტროფის დროს და კატასტროფის შემდგომ

პერიოდში.  

შედეგის მიღწევის გზები  

სამიზნე თემებში კატასტროფებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმების

შესამუშავებლად, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა თემის მოხალისეებთან

ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სამაშველო/სახანძრო სამსახურებთან, 

წევრებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება

 აღნიშნული გეგმების შემუშავებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიღებისათვის

ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემუშავებული გეგმების გაზიარებისათვის

აუცილებელია აგრეთვე მეორადი ინფორმაციის (ინტერნეტი, არქივი და სხვ..) მოძიება

შემდგომ, უკვე დაბეჭდილი თემის კატასტროფებისათვის მზადყოფნისა

რეაგირების გეგმები უნდა გაზიარდეს მთელ თემთან, რათა მათ იცოდნენ როგორ

მოემზადონ და რა გააკეთონ კატასტროფის შემთხვევაში. 

თემის კატასტროფებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა 

მიზანი 

· ადგილობრივი თემის წევრებისათვის გეგმის შემუშავება, რათა მათ ჰქონდეთ 

 

 

 

 

, 

თემის 

,  

ზემოთ  

და . 

. 

 და 
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კომუნიკაცია და კოორდინაცია 

შეხვედრები არასამთავრობო სექტორთან 

· სწჯს-ის მიერ არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრების ორგანიზება 

აუცილებელია კატასტროფების მართვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს შორის მომავალი გეგმებისა და მიმდინარე საქმიანობების 

გაზიარებისათვის. ეს შეხვედრები მნიშვნელოვანია რათა არ მოხდეს სხვადასხვა 

საქმიანობების დუბლირება და ერთიანად დაიგეგმოს კატასტროფების რისკის 

შემცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. ამგვარი შეხვედრების ორგანიზება 

სწჯს-ის აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან ეროვნული რეაგირების გეგმის 

მიხედვით სწჯს-ს, სხვა ფუნქციებთან ერთად, ქვეყანაში არსებული არასამთავრობო 

სექტორის მაკოორდინირებელი ფუნქცია აქვს. სწჯს არასამთავრობო სექტორთან 

ამგვარ შეხვედრებს კვარტალში ერთხელ ატარებს.  

 

რეგიონული შეხვედრები        

· რეგიონული შეხვედრების ორგანიზება მნიშვნელოვანია, რათა მოხდეს   

საქმიანობების და მომავალი გეგმების გაზიარება სწჯს-ს,  რეგიონულ ხელისუფლებას, 

ადგილობრივ ხელისუფლებას და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის. ამგვარი 

შეხვედრები მნიშვნელოვანია ადგილობრივ დონეზე კატასტროფების რისკის 

შემცირებისკენ მიმართული ერთიანი საქმიანობებისა და ღონისძიებების 

ორგანიზებისათვის. სწჯს კვარტალურად ატარებს ამგვარ შეხვედრებს სამიზნე 

რეგიონებში, სადაც  მონაწილეებს შორის ინფორმაცია ზიარდება და ადგილობრი 

დონეზე ერთიანი საქმიანობები იგეგმება.  

 

კომუნიკაციის სტრატეგია 

· ორგანიზაციის კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება აუცილებელია შიდა და 

გარე თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სწორი სისტემის შექმნისათვის 

კატასტროფის შემთხვევაში ეფექტური რეაგირებისათვის.  

 

საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალები   

· კატასტროფების რისკის შემცირებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცოდნის 

ამაღლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა საინფორმაციო და 

საგანმანათლებლო მასალების შემუშავება-გავრცელება. სწჯს-მ კატასტროფების 

რისკის შემცირების პროექტის ფარგლებში შეიმუშავა, დაბეჭდა და თემის 

მოსახლეობას გაუზიარა კატასტროფების მართვასთან დაკავშირებული 

საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალები. მუნიციპალიტეტების შენობებისა და 

სკოლების კედლებზე დაიკიდა სხვადასხვა კატასტროფებთან (მიწისძვრა, 

წყალდიდობა, მეწყერი და სხვ..) დაკავშირებული პოსტერები, დარიგდა ბუკლეტები, 

ტრიპლეტები, სადაც მოსახლეობისათვის სპეციალისტების რჩევებია გაზიარებული, თუ 

როგორ უნდა მოიქცნენ რეგიონისათვის დამახასიათებელი სტიქიების შემთხვევაში.  
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gaxdi wiTeli jvris moxalise 
SevumsubuqoT cxovreba 

gasaWirSi myof adamianebs! 
dareke nomerze 
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z a r i s  R i r e b u l e b a 1 l a r i 
saqarTvelos wiTeli jvris sazogadoeba 

Tbilisi , j. kaxiZis q. 15  
tel: +995 296 10 92; faqsi: +995 295 33 04  

Georgia Red Cross Society 
15 J. Kakhidze str. Tbilisi 

Tel: +995 296 10 92; Fax: +995 295 33 04 
E-mail: redcross@redcross.ge 

press@redcross.ge 
www.redcross.ge 
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