
საარსებო წყაროების უზრუნველყოფა და ეკონომიკური განვითარება

თემის განვითარება და ადვოკატირება

მშვიდობის მშენებლობა და ნდობის აღდგენა

ბავშვებისა და ახალგაზრდების დაცვა და განვითარება

ცენტრი "აფხაზეთი" 
მუშაობს ოთხი 
პროგრამული 

მიმართულებით

აპრილი

2018 / #14 ბ ი უ ლ ე ტ ე ნ ი

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი
ინფო ტური მედიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისათვის

მედია კონკურსი 2018, ანაკლია 
“დევნილების პრობლემები და გამოწვევები საქართველოში”



მედია კონკურსი 2018, ანაკლია 
“დევნილების პრობლემები და გამოწვევები საქართველოში”

სოფო მთივლიშვილი
TV “იმედი”, თბილისი

სალომე ფაცაცია
რადიო “ათინათი”, ზუგდიდი

გვანცა დოლუაშვილი
რადიო “მოზაიკა”, გორი

26 აპრილს, ანაკლიაში სასტუმრო “პალმ 
ბიჩში”, მედია კონკურსის გამარჯვებულების 
დაჯილდოების ღონისძიება გაიმართა. 

მედია კონკურსი თემაზე „დევნილთა 
პრობლემები და გამოწვევები საქართველოში“ 
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი 
„აფხაზეთისა“ (CHCA) და კონსორციუმი 
„სამართლებრივი დახმარება საქართველოს“ 
(LAG) ინიციატივით ჩატარდა. კონკურსში 
თბილისის, გორის, ქუთაისის და ზუგდიდის 
ტელევიზიის, რადიოსა და ონლაინ მედიის 18-მა 
ჟურნალისტმა მიიღო მონაწილეობა.

პირველი ადგილი - სოფო მთივლიშვილი
„რას ნიშნავს იყო დევნილი“
ტელეკომპანია იმედი, ქ. თბილისი

მეორე ადგილი - გვანცა დოლუაშვილი
„სოფელი 10 წლის ისტორიით“
რადიო „მოზაიკა“, ქ. გორი

მესამე ადგილი - სალომე ფაცაცია
„სენაკის ყოფილ სამხედრო დასახლებაში 
მაცხოვრებლებს პრობლემები ემუქრებათ“
რადიო „ათინათი“, ქ. ზუგდიდი

ქსელი „პრო-ინტეგრაციის“ რჩეული - 
გვანცა დოლუაშვილი
„სოფელი 10 წლის ისტორიით“
რადიო „მოზაიკა“, ქ. გორი

„მედია კონკურსი 2018“ 
შემაჯამებელი ვიდეო რგოლი იხილეთ აქ

https://bit.ly/2Hxu1WF



ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი
ინფო ტური მედიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისათვის

27 აპრილს, ანაკლიაში, ცენტრი „აფხაზეთის” 
ინიციატივით მედიისა და სოციალურ 
თემებზე მომუშავე სამოქალაქო სექტორის 
წარმომადგენლებისათვის ინფო ტური მოეწ-
ყო, რომელსაც „ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმმა“ უმასპინძლა. 15 სამოქალაქო 
სექტორის ლიდერმა და 10 მედია საშუალების 
ჟურნალისტმა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი 
პორტის მშენებლობის მიმდინარე პროცესი 
დაათვალიერეს. 

ინფო ტურის მიზანი სამომავლო ორმხრივი 
თანამშრომლობის განვითარება და ადგი-
ლობრივი თემის გაძლიერებასა და საარსებო 
წყაროების ხელმისაწვდომობაზე ერთობლივი 
ზრუნვა გახლდათ. 

თამარ ზაქარიაძე, ანაკლიის სოციალური 
პასუხისმგებლობის მენეჯერი: „ანაკლიის განვი-
თარების კონსორციუმის ერთ-ერთი მთავარი 
მიმართულება სოციალურ-ეკონომიკური განვი-
თარება და ადგილობრივი მოსახლეობის 
დასაქმებაა. მედიის და არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციების ჩართულობა, მათი გამოცდილების 
გაზიარება და თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს 
ამ პროცესების უკეთ წარმართვას, ანაკლიის 
თემისთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა, ახა-
ლი სოციალურ-ეკონომიკური პროეექტების გან-
ხორციელებას“.

ანაკლიის პორტი იქნება პირველი ღრმა-
წყლოვანი პორტი საქართველოში. პორტის 
მიმდებარედ განვითარდება ქალაქი ანაკლია.

მეტი სურათი იხილეთ აქ https://bit.ly/2rmQKuo



მატერიალური ფასეულობების გადაცემა - ანაკლია/ზუგდიდი

ყოფილმა მსჯავრდებულებმა და პრობაცი-
ონერებმა ეკონომიკური საქმიანობის განსა-
ვითარებლად მატერიალური ფასეულობები 
მიიღეს.

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 
“განათლება რეინტეგრაციისთვის - გზა საზო-
გადოებაში დასაბრუნებლად” ფარგლებში 
27 აპრილს ანაკლიაში გაიმართა ყოფილი 
მსჯავრდებულებისა და პრობაციონერებისათვის 
მატერიალური ფასეულობების გადაცემის 
ღონისძიება. პროექტის მიზანია კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი პირების საზოგადოებაში 
ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა სამთავ-
რობო ორგანიზაციებს, ბიზნეს კომპანიებსა 
და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის 
თანამშრომლობის გზით.

ღონისძიებაზე 13 ბენეფიციარს ეკონომიკური 
საქმიანობის დასაწყებად ან განსავითარებლად 
სხვადასხვა საშუალებები - მანქანა/დანადგარები, 
ხელსაწყოები, სამუშაო იარაღები და ინვენტარი, 
წარმოების საშუალებები და სხვა - გადაეცა. 
გადაცემული მატერიალური ფასეულობის 
ღირებულება 400, 1200 და 3000 ევროს 
ღირებულების გახლავთ. პროექტში სამეგრელოს 
რეგიონიდან 50-მდე ყოფილი მსჯავრდებული 
და პრობაციონერი იყო ჩართული. თითოეული 
მონაწილე დაესწრო ოთხდღიან ტრენინგს 
თემაზე „ეფექტური სოციალური და სამუშაოს 
მოძიების უნარები”. მეტი სურათი იხილეთ აქ https://bit.ly/2ImGH2l



ქსელი “პრო-ინტეგრაცია” - შეხვედრა ანაკლიაში

ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი

ქსელი “პრო-ინტეგრაციის” წევრები და 
დევნილთა საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო 
სექტორის წარმომადგენლები ორდღიან 
სემინარზე ანაკლიაში შეიკრიბნენ. 

ღონისძიება გაიმართა პროექტის „სამართლიანი 
საზოგადოებისაკენ” ფარგლებში, რომელსაც 
ცენტრი „აფხაზეთი“ (CHCA) და კონსორციუმი 
სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) 
მცხეთა-მთიანეთში, ქვემო ქართლში, იმერეთსა 
და სამეგრელოში ახორციელებს. პროექტის 
მიზანია დევნილი თემის ცოდნის ამაღლება, 
უნარ-ჩვევების განვითარება და ჩართულობის 
გაზრდა.

სემინარზე მონაწილეებმა სხვადასხვა საკითხები 
განიხილეს - ისაუბრეს დევნილ თემში არსებულ 
და გადაუჭრელ პრობლემებზე; გამოავლინეს 
მედია კონკურსის ქსელი „პრო-ინტეგრაციის“ 
რჩეული ჟურნალისტური ნამუშევარი. გარდა 
ამისა, მოისმინეს პრეზენტაცია სასწავლო ვიზიტის 
შესახებ დანიაში, რომელიც წარმატებული 
ქსელური მუშაობის პრიციპების შესახებ 
გახლდათ; განიხილეს DRC-ის მიერ ჩატარებული 
საგრანტო კონკურსის შედეგები და სხვ.

ცენტრ აფხაზეთს“ შორის ურთიერთთანამ-
შრომლობის შედეგად დევნილი და 
კონფლიქტით დაზარალებული თემის 
წამომადგენლებისათვის საარსებო წყაროების 
ხელმისაწვდომობისა და მათი ეფექტურად 
გამოყენების გზით ღირსეული ცხოვრების 
პირობების შექმნას.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობასა და საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ 
ცენტრ “აფხაზეთს“ შორის ურთიერთ-
თანამშრომლობისის მემორანდუმი გაფორმდა. 

შეთანხმება ითვალისწინებს აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და 



სოციალური მედიის ინსტრუმენტები და ინფორმაციის ვიზუალიზაცია - 
ტრენინგი ქუთიასში

პროექტი ზრდა საქართველოში

წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 
მცხოვრებმა მეწარმეებმა მცირე ბიზნესის 
განსავითარებლად უპროცენტო სესხები 
მიიღეს. გაცემული 10 უპროცენტო სესხი 
სოფლის მეურნეობის, საოჯახო სასტუმროების, 
ტურიზმის და სხვ.  მიმართულებით გახლავთ. 
სესხის კომიტეტის მიერ გაცემული უპროცენტო 
სესხების საერთო რაოდენობა 60 000-მდე 
ლარს შეადგენს.

25-26 აპრილს ქუთაისში თემაზე “სოციალური 
მედიის ინსტრუმენტები და ინფორმაციის 
ვიზუალიზაცია” ტრენინგი ჩატარდა, რომელსაც 
სენაკის, ფოთის, ქუთაისისა და წყალტუბოს 
სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 
დაესწრნენ. ტრენერებმა მონაწილეებს მოქალაქე 
ჟურნალისტებისათვის მნიშვნელოვანი და 
საინტერესო თემები განიხილეს, რომლებიც 
მომავალში თემში არსებული სხვადასხვა 
პრობლემების წარმატებით დაძლევაში 
დაეხმარებათ. 

ტრენინგზე მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია 
სამოქალაქო ჟურნალისტიკის ინსტრუმენტებსა 
და მათი გამოყენების წესებზე; აგრეთვე, 
რეპორტაჟის მომზადების ტექნიკაზე, 
გავრცელების წესებსა და ინტერვიუს 
ტექნოლოგიზე; მედიასთან ურთიერთობის 
ხერხებზე; ფოტო და ვიდეო მასალის მომზადებასა 
და განთავსებაზე ინტერნეტში. ტრენინგებზე 
მონაწილეებმა პრაქტიკული სამუშაოც 
შეასრულეს და ტრენერების დახმარებით ვიდეო 
რგოლი მოამზადეს.

ვიდეო რგო;ი იხილეთ აქ https://bit.ly/2FDCzFG
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დედამიწის დღე - ზუგდიდი

“მეტი ხე-მეტი სუფთა ჰაერი”
“ერთი დღე გააჩერე ავტომობილი და 

დაასვენე დედამიწა“
“სუფთა ჰაერს ნუ წაგვართმევთ”

ამ და სხვა შინაარსის გზავნილებით 22 აპრილს 
ქ. ზუგდიდში აქციის მონაწილეებმა მოუწოდეს 
მოსახლეობას ერთად იზრუნონ გარემოს 
სიჯანსაღეზე, რადგან, მათი თქმით, დედამიწა 
ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგას.

სალომე ქარდავა, აქციის მონაწილე: „თითეული 
მოქალაქის ვალია, რომ გაუფრთხილდეს 
და მოუაროს გარემოს, რადგან მსოფლიო 
ეკოლოგიური პრობლემის წინაშე დგას. მე 
მოვუწოდებ ყველას დარგონ მცენარეები 
თავინთ ეზოებში, სკოლებსა და ბაღებში“. 

ღონისძიების ორგანიზატორებმა ზუგდიდის 
შემდგომ სოფელ რუხის საჯარო სკოლაში 
გადაინაცვლეს და სკოლის მოსწავლეებთან 
ერთად მარადმწვანე-დეკორატიულ მცენარეები 
სკოლის ეზოში დარგეს. დედამიწის დღე 
ყოველწლიურიდ 22 აპრილს აღინიშნება.


