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ბასკური სოციალური სერვისის დანიშნლება 
არის,  განვითრებული  იქნას სოციალური 
სისტემა  მომქმედი მმართველობის პერიოდში,  
12/2008 წლის  5 ოქტომბრის სოციალური 
მომსახურების კანონის შესაბამისად, 
როგორადაც დააგეგმარა გეჩოს გამგეობამ 
თავისი მართველობის პერიოდისათვის 2016-
2019. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალური 
სოციალური მომსახურეობის სერვისი 
მუშაობს ამ კანონის განვითარებისათვის, რომ 
არსებობდეს სერვისი და პროფესიონალური 
დახმარება, რათა განვითარებულ იქნას 
ავტონომიურობა, ინტეგრირება და სოციალური 
ყოფა. ამ საინფორმაციო ბროშურის მიზანია 
დაუახლოვდეს მოქალაქეებს, ამ სერვისებს და 
ასევე დახმარების სერვისებს. 

ასევე გვინდა გამოვხატოთ ჩვენი მადლიერება 
სოციალური მუშაკების და მხარდამჭერი 
პირების მიმართ. რადგან ისინი ჩვენ 
გვერდით გვიდგანან. და ასევე მოქალაქეებს, 
რომლებიც მოტივირებულები არიან მიაღწიონ 
მეგობრულ და სოლიდარულ მუნიციპალიტის 
ჩამოყალიბებას, რათა გაუმჯობესებული იქნას 
სოციალური ერთობლიობა.
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ეს არის კარი (შესასვლელი) 
ბასკურ სისტემაში, რომლის 
ფუნქციაა განსაზღვროს 
სოციალური პრობლემა და 
დაეხმაროს. 
სოციალური სისტემის სერვისი ასევე 
დაკავშირებულია სხვა სისტემებთან და 
საყოველთაო პოლიტიკასთან. მათი დანიშნულებაა:

ადამიანს, რომელსაც სჭირდება ფიზიკური 
დახმარება, გაუწიონ დახმარება, რათა 
მაქსიმალურად შეძლოს თავისი თავის მიხედვა 
და ასევე გაუწიონ დახმარება ასეთი შემთხვევის 
ადამიანების ოჯახის წევრებს.

დაეხმაროს დაუცველ ადამიანებს

დაეხმაროს ხალხს ინტეგრირებაში. ინდივიდებს, 
ოჯახებს თუ ჯგუფებს. 

დაეხმაროს განსაკუთრებულ რთულ სიტუაციაში 
მყოფ ინდივიდებს.

კაცი/ქალი რომლებიც გეჩოში ცხოვრობენ 
და რომელთაც ესაჭიროებათ დახმარება 
პროფესიონალებისაგან, რათა გახდნენ 
დამოუკიდებლები, ინტეგრირებულები და 
სოციალურად დაცულები.

რა არის 
ეს?

ვისთვის?

ვინ არიან ეს 
პროფესიო-

ნალები?

ეს არის სოციალური მუშაკი, რომელიც შეაფასებს 
თქვენს სიტუაციას და გადაწყვეტს თუ რა 
დახმარება უნდა გაგეწიოთ.სოციალურ ბაზას ასევე 
მიეკუთვნებიან სხვა მუშაკები, პროფესიონალები.

(ფსიქოლოგები, სოციალური აღმზრდელები, 
ადმინისრირების დახმარება, ადვოკატები) რომლებიც 
სოციალური მუშაკების სამუშაოს ასრულებენ
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რა სერვისები 
გაგვაჩნია?

ეს არის 10 სახეობა ინფორმაციისა და სერვისების 
და რას გვთავაზობს? თუ გინდათ მეტი ინფორმაცია, 
აიღეთ “სიტა“, (შეხვედრის დანიშვნა) ჩვენს 
ცენტრებში.

ორიენტირება, ინფორმირება

გაანალიზება და დიაგნოსტირება თუ რაა 
საჭირო

სოციალური მხარდაჭერა

სერვისი ფსიქოლოგიური და სოციალურ-
აღმზრდელობითი

იურიდიული კონსულტაცია

ეკონომიური დახმარება

ლტოლვილთა თავშესაფარი

სერვისი სოციალური ინტეგრირების 
დახმარებისა

დღისა და ღამის დახმარება

კანონიერად დამოუკიდებლობაში 
ხელშეწყობა

პირდელადი რესურსის დახმარება
საცხოვრებელ მისამართზე დახმარება
სატელეფონო დახმარება
დღე დახმარება
საჭიროების შემთხვევაში ზედამხედველობის ქვეშ 
ყოფნა
პერსონალური და მორალური დახმარება იმ 
ხალხისათვის, ვინც სხვას უვლის

მეორადი დახმარება
დიას (día) ცენტრები
თავშეყრის ცენტრები
ეკონომიური დახმარება

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

/

/

/

/

/

/

/

/
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   ორიენტირება და 
ინფორმაცია

   სოციალური დახმარება

   დიაგნოსტირება გაუწიოს 
თქვენს გეგმებს

ეს არის სერვისი „სიტის“ (შეხვედრის დანიშვნის შემთხვევაში), 
სოციალური მუშაკი მოგაწვდით ინფორმაციას, დაგაორიენტირებთ 
და რომელიც შეეცდება დაგაორიენტიროთ თქვენი საჭიროებისდა 
მიხედვით შესაბამის სოციალურ სერვისებთან.

ეს არის ყველაზე მინიმალური დახმარების ბაზა. თქვენ გაქვთ დახმარება 
სოციალური მუშაკის და ასევე სხვა პროფესიონალებისაგან, რათა 
თქვენ დაგეხმარონ გადაწყვეტილებების მიღებაში და დაგეხმარონ, 
რომ გქონდეთ მინიმალური შესაძლებლობა, რომ შესძლოთ 
დამოუკიდებელად ცხოვრება.

სოციალური მუშაკი, როცა ბაზაში თქვენს მონაცემებს დაამუშავებს, 
მოგისმენთ, დასვავს დიაგნოზირებას და შეხედავს თუ როგორ 
შეძლებს დაგეხმაროთ. დიაგნოსტირების შემდეგ სოციალური მუშაკი 
დააგეგმარებს რა საშუალებით და რომელი სოციალური მუშაკით უნდა 
იქნას გადაჭრილი თქვენი პრობლემები. 

მიხედვით შესაბამის სოციალურ სერვისებთან.



7

5   იურიდიული კონსულტაცია
ამ სერვისში თქვენ გხელმძღვანელობთ სოციალური მუშაკი , 
ამ შემთხვევაში ადვოკატი. ეს არის მათთვის, ვისაც ესაჭიროება 
ინფორმაცია, რომლებიც იმყოფებიან გარკვეულ რთულ სიტუაციაში 
(გაყრა, გამოსახლება, ბავშვის მეურვეობა, ოჯახური შეუძლებლობა...)

4   სერვისი ფსიქოლოგიური და 
სოციალურ-აღმზრდელობითი

ეს სერვისი გთვაზობთ დახმარებას სოციალურ-აღმზრდელობითი 
და სოციალურ-ფსიქოლოგიურში. ინდივიდუალური, ოჯახური, 
ჯგუფური და რეალიზებას უწევს, როგორც საცხოვრებელ მისამართზე 
(საცხოვრებელ მისამართზე აღმზრდელობითი დახმარება, 
ოჯახური დახმარება), ასევე სახალხო და საერთო სიტუაციისათვის. 
(აღმზრდელობითი მოქმედება ქუჩაში და გარეთ), ასევე კულტურული 
დახმარება. 

დანიშნულება , მათთვის , ვინც ამ პროგრამით ისარგებლებს , არის: ა) 
რომ მათ შეძლონ სწავლა (თავიანთი შესაძლებლობების, უნარ-ჩვევების) 
პერსონალური, ოჯახური, ჯგუფური, რათა შესძლონ დამოუკიდებლად 
ინკლუზიურ, სოციალური და სასურველი თანაცხოვრება ოჯახში და 
საზოგადოებაში. ბ) ასევე თქვენი არაადეკვატური იდეები, ჩვევები, 
ხასიათი შეიცვალოს ადეკვატურით. 

6     ეკონომიური დახმარება 
სოციალური გადაუდებელი დახმარება (AES) და 
ადგილობრივი არასისტემატიური დახმარება (AMNP)

(AES) არ არის სისტემატიური დახმარება 
და არის მხოლოდ მათთვის, რომელთა 
ეკონომიური რესურსები არ არის საკმარისი, 
რათა დააკმაყოფილონ მინიმალური ხარჯები 
(საცხოვრებელი, სარემონტო, საცხოვრებლის 
აღჭურვილობის, ძირითადი საჭიროებების...) რათა 
აღმოფხვრილი იყოს სოციალური გარიყულობა.
აღჭურვილობის, ძირითადი საჭიროებების...) რათა 
აღმოფხვრილი იყოს სოციალური გარიყულობა.
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7   ლტოლვილთა თავშესაფარი 
სთავაზობს საცხოვრებელს მათ, ვისაც ესაჭიროება მოკლე ვადით, 
რომელთაც არ აქვთ თავიანთი საკუთარი საცხოვრებელი, რომლებიც 
იმყოფებიან საგანგებო სიტუაციაში, ან არიან ოჯახური ძალადობის 
მსხვერპლნი. 

(AMNP) არის არასისტემატიური ეკონომიური 
დახმარება მათთვის, ვისაც ეს დახმარება 
ესაჭიროება. 

ამ დახმარების მისაღებად საჭიროა 
დაკმაყოფილდეს შესაბამისი ნორმები.

 არის არასისტემატიური ეკონომიური 

8   სოციალური ჩართულობის 
სერვისი

9   დახმარება დღითა თუ ღამით 
ეს არის დროებითი დახმარება, რომ ხელშეწყობილი იყოს დროებით 
მინიმალური დახმარება. ეს ეხება იმ კატეგორიის ხალხს, ვისაც 
ესაჭიროება თავშესაფარი, რომელიც ქუჩაში ათევს ღამეს, რათა მიიღოს 
საკვები, გაათენოს ღამე და დაიკმაყოფილოს ჰიგიენური საჭიროებები.

სოციალური ჩართულობის სერვისი ხელს უწყობს სოციალურ 
ინკლუზირებას, რათა ბასკეთის სოციალური სერვისებით 
მიაღწიონ შედეგს და ასევე ხელი შეუწყონ საჭიროებას, რომელიც 
განხორციელებული იქნება სოციალური სერვისებით. ვთანამშრომლობთ 
ასევე ადგილობრივ ასოციაციებთან, ტექნიკური დახმარების შეთავაზება, 
ჩვენი ფართის გამოყოფა და ასევე ფინანსური დახმარება ფირმებს მესამე 
სექტორიდან. 
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   ხელშეწყობა კანონიერ 
დამოუკიდებლობაში:10

ამ სერვისით სარგებლობა შეუძლიათ იმათ, ვინც ჩაწერილია გეჩოში. 
მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეუძლიათ განაცხადის გაკეთება.

როცა შეცნობილი იქნებით პიროვნებად, რომელსაც ესაჭიროება ეს 
დამხარება, გაქვთ შესაძლებლობა მოხვდეთ სოციალურ სისტემაში.

პირველადი რესურსის 
დახმარება   

საცხოვრებელ მისამართზე დახმარება
ეს არის პრევენციული ხასიათის დახმარება, რომელიც სთავაზობს იყოთ 
სახლში მათთან, ვისაც დამოუკიდებლად არ შეუძლია ყოფნა ან ვისაც 
მარტო ყოფნის შემთხვევაში ექმნება რაიმე საფრთხე. დავეხმაროთ მათ 
საოჯახო საქმიანობაში და ეს ყველაფერი ხელს უწყობს საზოგადოებაში 
ინტეგრირებას და რომ არ მოხდეს საზოგადოებრივი გარიყვა. 

დღე დახმარება 
ეს არის დღის განმავლობაში დახმარება ასაკოვანი ხალხისათვის, 
რომლებიც მარტო არიან საფრთხის ქვეშ. სთავაზობს დაბალ ინტენსიურ 
მხარდაჭერას.

სატელეფონო დახმარება
საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, ტელეფონის 
საშუალებით მიიღოს სპეციალური ინფორმაცია. ეს 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 24 საათისა და წელიწადის 
ყოველი დღის განმავლობაში. ამ სერვისის თანამშრომლები არიან 
ადეკვატურად მზად, რომ სოციალურ ან საგანგებო სიტუაციაში მოგცეთ 
სწორი მიმართულება.

დამხარება, გაქვთ შესაძლებლობა მოხვდეთ სოციალურ სისტემაში.
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საცხოვრებელი მისამართი 
ზედამხედველობის ქვეშ
ეს არის სერვისი თავშესაფრის ან თანაცხოვრებისა ასაკოვანი ხალხისათვის, 
დამოკიდებულების სტატუსი (1 ხარისხი), რათა შეძლონ ცხოვრება გეჩოში 
სახლიდან გასვლით და რომ არ იყვნენ 24 საათი სახლში. რათა ცხოვრება 
იყოს მათთის მსგავსი მის ადათ-წესებთან.

აღმზრდელობითი და მომსახურეობრივი 
მხარდაჭერა 
ეს სერვისი თავაზობს ხალხს მათ, ვისაც დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ 
ცხოვრება, საბაზისო ცოდნას, საკუთარი და სხვის მიხედვაში. მისი 
დანიშნულებაა:

ა) ხელს უწყობს მოხუცთა ზრუნვის და მოვლის გაუმჯობესებას. 

ბ) ხელს უწყობს მოხუცთა მთავარ მომვლელი პირის  ცხოვრების 
ხარისხის გაუმჯობესებას.

გ) ხელს უწყობს პასუხისმგებლობის განვითარებას ყველა სახეობის 
მომვლელებისათვის.

დ) ხელს უწყობს მათ, ვისაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად ცხოვრება, 
იმაში რომ განავითარონ ცოდნა და ჩვევები საკუთარი თავისა და სხვის 
მოვლაში.

მოხუცთა თანმხლებლობის პროგრამის მიზანია, ხანდაზმულები 
რომლებიც ცხოვრობენ მარტო, არ იყვნენ მარტო და ეს მხოლოდ 
ნებაყოფლობითია.

შესვენების სერვისი ოჯახის წევრისათვის, რომელიც უვლის და 
თან ცხოვრობს ხანდაზმულთან ერთად, აძლევს შესაძლებლობას 
არაპროფესიონალ მომვლელს ჰქონდეს თავისი დრო, როცა კვალიფიციური 
მომვლელები უვლიან ხაბდაზმულს.

ტრენინგების სერვისი აძლევს შესაძლებლობას მომვლელებს თეორიულ, 
პრატიკული საშუალებების ცოდნისა თავისი სამუშაოსთვის და ასევე რომ 
განავითარონ ეს ცოდნა. 
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მეორადი რესურსების 
დახმარება 

დღის ცენტრი
დღის ცენტრი გთავაზობთ ყოვლისმომცვლელ ზრუნვას დღის 
განმავლობაში, მათთვის ვინც გარკვეული რისკის ქვეშაა ან 
დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ ცხოვრება. რათა გააუმჯობესონ ან 
შეინარჩუნონ პირადი ავტონომია და დაეხმარონ ოჯახებს ან მომვლელებს.

საცხოვრებელი ცენტრი
საცხოვრებელი ცენტრი სთავაზობს 
სრულყოფილ და წყვეტილ 
მოვლას მთელი დღისა და 
ღამის განმავლობაში, მათ ვისაც 
დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ 
ცხოვრება, რომელთაც ავტო-მოვლა არ 
შეუძლიათ. გეჩოს გააჩნია საკუთარი 
ადგილობრივი საცხოვრებელი. 

ეკონომიკური დახმარება 
ეკონომიკური საოჯახო დახმარება არის, რომ დაფარული იყოს ხარჯები 
არაპროფესიონალ მომვლელებისათვის. 

ამ დახმარებისათვის საჭიროა შესაბამისი ეკონომიკური ინდივიდუალური 
დახმარება. ამ ყველაფრისათვის პერსონალური ასისტენტი გეხმარებათ,  
რომ  მაქსიმალურად საკუთარი თავის ავტო-მიხედვა შეძლოთ.

შეინარჩუნონ პირადი ავტონომია და დაეხმარონ ოჯახებს ან მომვლელებს.
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სხვა სერვისები და დახმარებები 
შესაძლებელია იპოვოთ 
სოციალურ სერვისებში

გვაქვს სამი  NAGUSIEN ETXEAK 
(ნაგუსიენ ეტჩეაკ), რომლებიც 
გთავაზობთ ყოვლისმომცველ 
პროგრმებს, სოციალური, 
კულტურული და სხვა.

ინფორმაცია უცხოელი 
ემიგრანტებისათვის, რომლების 
ცხოვრობენ გეჩოში. პროგრამა 
ELKARGUNE (ელკარღუნე) 
არის ადგილობრივი მიმღები 
პუნქტი. (არსებობს ბროშურა 
დაწვრილებითი ინფორმაციით). 
გადა ამისა ინფორმაცია შეგიძლიათ 
მოიპოვოთ www.kaixogetxo.eus 
საიტზე. ამ საიტზე შესაძლებელია 
გლობალური ინფორმაციის 7 ენაზე 
მოპოვება  (ბასკურად, ესპანურად, 
ინგლისურად, ფრანგულად, 
ჩინურად, რუმინულად და 
არაბულად)

ხანდაზმული ადამიანები მეგობრულ 
ქალაქში GETXO LAGUNKOIA (გეჩო 
ლაგუნკოია).

GETXO LAGUNKOIA (გეჩო 
ლაგუნკოია) ეს არის პროექტი, 
რომლის მეშვეობით გეჩო 
უნდა იქნეს მეგობარ ქალაქად 
ხანდაზმულებისათვის. ეს არის 
პრექტი რომელსაც სჭირდება 
როგორც ადგილობრივი 
მმართველობის შეხედულება, ასევე 
მოქალაქეთა მონაწილეობა.
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სად ვართ ლოკალიზებული?
გვაქვს სამი ცენტრი,  ჩაწერის და შესაბამისად.

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 8.00-14.00

თუ ენის ბარიერი გაქვთ , შეგძლიათ DUALIA-ს (დუალის) საშუალებით 
დაუკავშირდეთ სინქრონული თარგმნის სერვისს.

სოციალური სერვისის ცენტრი ალგორტა-ნეგური
ურგუის (Urgull) ქუჩა ნომრის გარეშე, 1 სართული
T: 94 4660101      
F: 94 4660155
 
სოციალური სერვისის ცენტრი რომო-ლას არენას
მონტე გორბეას (Monte Gorbea)ქუჩა, 10, 
გობელაურის (Gobelaurre) ქუჩის კვეთაზე
T: 94 4660153    /    F: 94 4660155

სოციალური სერვისის ცენტრი გეჩო-ანდრა მარი  
პუერტო ორდუნიას (Puerto Orduña) ქუჩა, 16
T: 94 4660130    
F: 94 4660155

ალგორტა-ნეგური
ურგუის (Urgull) ქუჩა 

ნომრის გარეშე

რომო-ლას არენას
მონტე გორბეას (Monte 

Gorbea)ქუჩა, 10, 
გობელაურის (Gobelaurre)

გეჩო-ანდრა მარი
პუერტო ორდუნიას (Puerto 

Orduña) ქუჩა, 16

ელ/ფოსტა: gizartez@getxo.eus 
ამ სერვისის ინფორმაცია გამოქვეყნებული იქნა 2017 წელს
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ასევე შესაძლებელია კონსულტაციები  
სხვა ენებზე  ვებგვერდ 
www.getxo.eus/guiarecursos


