
სტიპენდიის პროგრამა
პირველი ნაბიჯი

ნაბიჯი გამარჯვებისკენ!



თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ
პირველი ნაბიჯის ერთი ბავშვის

სპონსორი, გადაუხადოთ მას
დღის ცენტრის სტიპენდია, 

თვეში 350 ლარი
და შეცვალოთ მისი ცხოვრება

უკეთესობისკენ.



სტიპენდია მოიცავს: ა) საგანმანათლებლო მუშაობას
რომელიც ხორციელდება სპეციალისტების მიერ; 
ბ) ტრანსპორტირებას; გ) ორჯერად კვებას; 
დ) მრავალფეროვან „წრეებში“ მონაწილეობას.

ეს თანხა ბავშვებს საშუალებას მისცემს მიიღონ დღის
ცენტრის მომსახურება, ჰქონდეთ ღირსეული,
მრავალფეროვანი და მხიარული ბავშვობა.

მის: ლუბლიანას ქუჩა 21 ბ; თბილისი 0159
ტელ: +995 32 2603 604
facebook.com/firststepgeorgia
ანგ. ნომერი: GE53TB0600000001700693 (თიბისი ბანკი)

რას მოიცავს სტიპენდიის პროგრამა



პირველი ნაბიჯის ბავშვები

https://youtu.be/26GfdvD0tuo https://youtu.be/mK5QYcgWS98
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სპონსორისთვის განკუთვნილი მასალა და დოკუმენტაცია

- ხელშეკრულება ფორმდება სპონსორსა და პირველ ნაბიჯს შორის სასურველი ვადით - იხ. დოკუმენტი

- თავდაპირველად სპონსორს ეგზავნება მისთვის შერჩეული ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაცია - იხ. დოკუმენტი

- ასევე სპონსორს 3 თვეში ერთხელ ეგზავნება მისი ბენეფიციარის შესახებ ანგარიში - რა წარმატებებს აღწევს,

რა ეტაპებს გადის და როგორ ვითარდება აღსაზრდელი პირველი ნაბიჯის დახმარებით - იხ. დოკუმენტი


ხელშეკრულება

თანამშრომლობის შესახებ

ა(ა)იპ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“-ს და ///////////// შორის


წინამდებარე ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება  („ხელშეკრულება“) გაფორმებულია 2017 წლის 26 იანვარს შემდეგ მხარეებს შორის:


ა(ა)იპ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“, საიდენტიფიკაციო კოდით: 202061838, იურიდიული მისამართით: საქართველო, თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ., N150,  წარმოდგენილი მისი დირექტორის თამარ ზაალიშვილის მიერ („ორგანიზაცია“); და 

///////////////////////////  („სპონსორი“), 

(ორგანიზაცია და სპონსორი ერთობლივად მოიხსენებიან, როგორც „მხარეები“).


მხარეები იზიარებენ ორგანიზაციის მისიას გააუმჯობესოს და დაიცვას შეზღუდული ინტელექტუალური და ფიზიკური  შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების ცხოვრების ხარისხი და აფორმებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას  შემდეგზე:

I. ხელშეკრულების საგანი 

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია მხარეებს შორის ურთიერთთანამშრომლობა, რომელიც მიზნად ისახავს ქველმოქმედებას ორგანიზაციის წესდებით გათვალისწინებული საქველმოქმედო საქმიანობის ხელშეწყობისთვის. 

II. მხარეთა ვალდებულებები

1. სპონსორი ვალდებულია:


1.1.  ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, განახორციელოს  საქველმოქმედო შემოწირულობა: 

1.2. საქველმოქმედო შემოწირულობა მოხმარდება „პირველი ნაბიჯი საქართველოს“ დღის ცენტრის ბენეფიციარის: //////////////// სწავლის დაფინანსებას     


1.3.  ერთი ბენეფიციარის, ყოველთვიური საქველმოქმედო თანხის ოდენობა: 350.00 ლარი

1.4. ქველმოქმედების ვადა: ერთი წელი

2. ორგანიზაცია ვალდებულია:

2.1.  წინამდებარე ხელშეკრულების  მოქმედების პერიოდში, (3 თვეში ერთხელ) წარუდგინოს სპონსორს  ანგარიში სპონსორის მიერ გამოყოფილი თანხის გამოყენების შესახებ.

2.2.  გააშუქოს  სპონსორის მიერ გაწეული ქველმოქმედება ორგანიზაციის ვებ–გვერდსა და ბეჭდვით მასალებში. 

3. ორგანიზაცია უფლებამოსილია:

3.1.  მოითხოვოს სპონსორისგან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების სრული, დროული და ჯეროვანი შესრულება.


4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა: 

4.1.  წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის 201/ წლის რიცხვი, თვე და მოქმედებს 201/ წლის რიცხვი, თვე.


5. შეწყვეტა და შეუსრულებლობა:

5.1.  მხარეებს შეუძლიათ ვადამდე შეწყვიტონ წინამდებარე ხელშეკრულება ურთიერთმოლაპარაკების საფუძველზე

6. ცვლილება

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილებების  შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით, რომელიც წერილობით უნდა შესრულდეს და ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი გახდება.

7. ეგზემპლარები

7.1. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, რომელთაგან თითოეულს  გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა და შესაბამისი ეგზემპლარი ინახება ხელმომწერ მხარესთან.

8. მხარეთა რეკვიზიტები

		ორგანიზაცია:

		აიპ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“



		მისამართი:

		(i) საქართველო, თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, დ. აღმაშენებლის გამზ., N 150; ან/და

(ii) საქართველო, თბილისი, ლუბლიანას 21ბ


ტელ: 2603624

საიდენტიფიკაციო კოდი: 202061838



		

		ელ. ფოსტა: fsg@firststepgeorgia.org

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE56TB0610636080100008 (GEL)

თიბისი ბანკი



		სპონსორი:

		      



		მისამართი:

		



		ელ- ფოსტა

		



		აიპ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“




		



		-------------------------------        

		    -------------------------------



		თ. ზაალიშვილი

		         



		დირექტორი



		    








ლევან რუხკიანი

 













	





13 წლის ლევანი რამდენიმე თვეა რაც „პირველი ნაბიჯის“ დღის ცენტრში სწავლობს, ამ მოკლე დროში ბიჭუნას მდგომარეობა საგრძნობლად შეიცვალა უკეთესობისკენ, რაც ოჯახის წევრებს ძალიან ახარებს და მომავლის იმედს აძლევს. ლევანს აუტისტური სპექტრის აშლილობის გამო კომუნიკაციის, ქცევისა და გონებრივი განვითარების სირთულეები ჰქონდა, თუმცა ცენტრის მულტიდისციპლინური გუნდის ინტენსიური მუშაობის შედეგად ბავშვი უფრო სოციალური გახდა, ადრე თუ ხალხმრავალ ადგილებში ნერვიულობდა და საკუთარ თავს იზიანებდა, ახლა უკვე მშვიდააა, ცდილობს ადამიანებთან კონტაქტში შესვლას, ეთამაშება ბავშვებს, რაც ადრე წარმოუდგენლად ეჩვენებოდა ოჯახს. ლევანმა დღის ცენტრში შეიძინა მეგობრები და მათთან ერთად მხიარულად და საინტერესოდ ატარებს დროს: ესწრება გაკვეთილებს, სწავლობს ხატვას, ველოსიპედის ტარებას, უსმენს მუსიკას, თამაშობს, დადის ექსკურსიებზე. დედას უხარია, რომ ბავშვი აქ თამაშ-თამაშით სწავლობს და იძენს დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის აუცილებელ უნარებს. 

ლევანის წარმატებულად განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ინტენსიურად გაგრძელდეს დღის ცენტრის სპეციალისტების მუშაობა ბავშვთან, თუმცა სამწუხაროდ, ბიჭუნას სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახს არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს დღის ცენტრის სერვისის საფასური, ამიტომაც ლევანს ესაჭიროება დღის ცენტრში სწავლის დაფინანსება, რათა კვლავაც შესძლოს განვითარება და მისი ცხოვრება ისევ საინტერესო და მრავალფეროვანი იყოს.

„პირველი ნაბიჯი საქართველოს“ დღის ცენტრის საფასურის 40%-ს ფარავს სახელმწიფო პროგრამა დღის ცენტრის ვაუჩერის სახით, დამატებით აუცილებელია თვიურად 350 ლარი. მომსახურება მოიცავს შემდეგს - ტრანსპორტირება სახლიდან დღის ცენტრამდე და უკან, ორჯერადი კვება, მულტიდისციპლინური გუნდის მომსახურება (პედიატრი, ოკუპაციური თერაპევტი, სპეციალური პედაგოგი, აღმზრდელი, ფსიქოლოგი), სხვადასხვა წრეების მომსახურება (მეტყველება/კომუნიკაცია, სენსო-მოტორული, ART თერაპია, მეცნიერება, თვითმოვლა).
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თქვენი მხარდაჭერით ლევანი „პირველ ნაბიჯში“ კვლავ აგრძელებს მხიარულებას და


წინსვლას!




























პირველი ნაბიჯი 1998 წელს დაარსდა. 

დაარსების დღიდან ორგანიზაციის მიზანია
უზრუნველყოს
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისა და
მათი ოჯახების ღირსეული ცხოვრება.

„პირველი ნაბიჯი“ 400-ზე მეტ ბავშვს უწევს 
მომსახურებას. აქედან 75  არის მძიმე და ღრმა ფიზიკური 
და გონებრივი შეზღუდვით და ქცევითი აშლილობით. 
თქვენი დახმარებით პირველი ნაბიჯი მთელი წლის 
განმავლობაში შეუფერხებლად გაუწევს მათ 
მომსახურებას. 

ჩვენ გვჯერა, რომ პატარ-პატარა, მცირე გამარჯვებებსაც
შეუძლია სამყარო შეცვალოს უკეთესობისკენ და ერთი
შეხედვით, ვიღაცისთვის მცირე წინსვლა, შესაძლოა
სხვისთვის დიდი გამარჯვების ტოლფასი იყოს. ამიტომ
ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ რათა ყოველდღიურად
გადავდგათ თუნდაც ერთი პატარა ნაბიჯი სწორი
მიმართულებით, საბოლოო მიზნის მისაღწევად.

ორგანიზაცია ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:

1. ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა

2. აუტიზმის პროგრამა - ABA თერაპია

და „ფლორთაიმი“

3. სასკოლო მზაობის პროგრამა

4. ჯგუფური თერაპია თამაშით

5. მეტყველების თერაპია

6. კვების თერაპია

7. სენსორული ინტეგრაციის პროგრამა

8. დღის ცენტრი

9. ბინაზე მოვლა

10. სამედიცინო მომსახურება: განვითარების

პედიატრი, ბავშვთა ნევროლოგი

პირველი ნაბიჯის შესახებ



პირველი ნაბიჯი ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც პრობლემებს
შესაძლებლობად აქცევს, მცირე პროგრესს - დიდ გამარჯვებად.

დაგვიკავშირდით

პირველი ნაბიჯის
ოფისი

(+995 32) 2 603 604

https://www.facebook.co
m/firststepgeorgia/ 

mailto:g.tavkhelidze@firststepgeorgia.org
mailto:t.zaalishvili@firststepgeorgia.org
https://www.facebook.com/firststepgeorgia/

	სტიპენდიის პროგრამა�პირველი ნაბიჯი
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	პირველი ნაბიჯის ბავშვები
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

