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გრძელდება კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების მხარდაჭერა

ოქტომბერში საქართველოს ოთხ რეგიონში - 
კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო - 
საინფორმაციო შეხვედრები დაიწყო, რომელსაც 
ცენტრი „აფხაზეთის“ რეგიონული კოორდინატორები 
უძღვებიან. 8-10 ოქტომბერს კახეთის რეგიონული 
კოორდინატორი თელავის მუნიციპალიტეტის 
სოფლებში მცხოვრებთ სახლებში ესტუმრა და 

პროექტის აქტივობები ადგილზე გააცნო.

ყოფილი მსჯავრდებულებსა და პრობაციონერებს 
შრომით ბაზარზე დასაბრუნებლად და საკუთარი 
ეკონომიკური შემოსავლების გასაჩენად აქვთ 
უნიკალური შესაძლებლობა. პროექტის ფარგლებში 
მათ შეუძლიათ მიიღონ ფსიქოლოგიური 
კონსულტაცია, დაიწყონ ან გააფართოვონ 
ეკონომიკური საქმიანობა, გაიარონ პროფესიული 
გადამზადება/სტაჟირების კურსები და მიიღონ 
ხელობისთვის აუცილებელი ინვენტარი. ასევე, 
დააფუძნონ სოციალური საწარმოები და 
დასაქმდნენ. თითოეული რეგიონიდან პროექტში 60 

ადამიანი ჩაერთვება.

ალექსი აფციაური სოფელ აკურაში (თელავის 
მუნიციპალიტეტი) მეუღლესა და ორ მცირეწლოვან 
შვილთან ერთად ცხოვრობს. მან პროექტის 
ფარგლებში მიმდინარე წლის მაისში 400 ევროს 
მოცულობის სამშენებლო იარაღები მიიღო. უკვე 5 თვეა 
კერძო შეკვეთებს ღებულობს და ძირითადად კაფელ-
მეტლახის დაგებისა, ცემენტით მოპირკეთებისა და 

სხვა მცირე მასშტაბის სამუშაოებს ასრულებს. 

„ამ სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება 
მაქვს. საკმაო ხანს თბილისში ვმუშაობდი. შემდეგ 
სოფელში მომიწია ჩამოსვლა. ძალიან გამიჭირდა 
სამუშაოს მოძებნა; რისი გამოცდილებაც მქონდა, 
იმ მიმართულებით დასაქმებას ვერ ვახერხებდი. 
ჩემი სამუშო იარაღები არ მქონდა და შესაბამისად 

სამშენებლო შეკვეთებსაც ვერავინ მომცემდა.“

ახალი იარაღების დახმარებით, ალექსი აფციაურს, 
შეკვეთები მუდმივად აქვს. ამჟამად, ის თავისი 5 
კაციანი ჯგუფით კერძო სახლის მშენებლობაზე 
მუშაობს, რომელიც 2 თვეს გაგრძელდება. ახალი 

შეკვეთებიც უკვე მიღებული აქვს. 

„პროექტიდან მიღებული დახმარების შემდეგ, 
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ცხოვრება 
რადიკალურად შეიცვალა. სახლში ავეჯი და 
ჭურჭელი შევიძინეთ. თუ უსახსრობის გამო ადრე 
ბავშვებს საბავშვო ბაღში ვერ ვუშვებდი, ახლა 
ორივე შვილი ბაღში დადის. მიხარია დაკავებული 

რომ ვარ და ოჯახის რჩენა შემიძლია.“

ალექსის წარმატების ისტორია



იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერით ახალი პროექტი იწყება

17 ოქტომბერს საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროში ხელმოწერის ცერემონია 
გაიმართა. მინისტრმა თეა წულუკიანმა და 
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი 
„აფხაზეთის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა ნუკრი 
მილორავამ ერთლიანი ხელშეკრულება გააფორმეს. 
ცენტრი „აფხაზთი“ იუსტიციის სამინისტროს 
მიერ გამოცახდებულ საგრანტო კონკურსში 
გამარჯვებულად სექტემბერში გამოცხადდა. 
ორგანიზაცია მომავალი ერთი წლის განმავლობაში 
განახორციელებს პროექტს, რომელიც კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი პირების ბიზნეს ინიციატივებს 

დაუჭერს მხარს.

პროექტი „ყოფილი მსჯავრდებულების ბიზნეს 
ინიციატივების მხარდაჭერა“ ქვეყნის მთელ 

ტერიტორიაზე განხორციელდება. 
პროექტის ფარგლებში 100 ადამინი გაივლის 
ბიზნესის მართვის ტრენინგებს, მათ შორის 40 
საუკეთესო ბიზნეს წინადადების ავტორი კი სხვადასხვა 

ოდენობის გრანტს მიიღებს მატერიალური სახით. 
ცენტრი „აფხაზეთი“ იუსტიციის სამინისტროსთან 2014 
წლიდან წარმატებით თანამშრომლობს და კანონთან 
მყოფ პირებთან (მათ შორის არასრულწლოვნები) 
სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს, იქნება ეს 
ეკონომიკური საქმიანობების, რეინტეგრაციის, 

დასაქმების, სტაჟირების ხელშეწყობა თუ სხვა.

ბაისუბნის მცირე საოჯახო სახლის სათბურში მუშაობა გრძელდება

5 ოქტომბერს ბაისუბნის მცირე საოჯახო სახლში 
(ლაგოდეხი) მოწყობილ სათბურში სახლის 
აღსაზრდელებმა და ცენტრი „აფხაზეთის“ 
თანამშრომლებმა კიტრის ახალი ჩითილები 
ჩარგეს. სათბური 230 მ2 არის გაშენებული და 
მიღებული შემოსავალი ლაგოდეხის მცირე საოჯახო 
სახლში მცხოვრები შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების 
რეაბილიტაციასა და რეინტეგრაციას მოხმარდება. 
სათბური გარდა ოჯახური გარემოს შექმნისა, 
მოზარდებს აძლევს მეტ ცოდნას და ელემენტარულ 
უნარ-ჩვევებს, რომელიც მათ მომავალში სახლის 
დატოვების შემდეგ გამოადგებათ. სათბურში კიტრის 

მოსავლის მიღება შესაძლებელი ნოემბერში.

ბაისუბნის მცირე საოჯახო სახლი 2011 წელს გაიხსნა 
და დღემდე 50-ზე მეტ მოზარდს მოემსახურა. სახლში 

ამჟამად 8 მოზარდი ცხოვრობს.



აფხაზეთში სკოლის მოსწავლეები აუდიო წიგნებს მიიღებენ

საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთსა“ 
და აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუთა კავშირ „ჰერა“ 
შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულება გაფორმდა. 
კავშირი „ჰერა“ ქართველი და აფხაზი მწერლებისა 
და პოეტების მხატვრული ნაწარმოებების აუდიო-
წიგნებს ქართულ და აფხაზურ ენებზე დაამზადებს 
და გაავრცელებს. აუდიო წიგნები აფხაზეთის საჯარო 
სკოლებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული 
სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში 

გავრცელდება. 

გურამ ოდიშარია, გიორგი გულია, ბაგრატ შინქუბა, 
ნანა ქარდავა, გელა ჩქვანავა, გენო კალანდია და 
სხვა ის ქართველი და აფხაზი მწერლები არიან, 
რომელთა შემოქმედების მოსმენის შესაძლებლობა 

მოზარდებს უახლოეს მომავალში ექნებათ. 

ნაწარმოებებს ქართულ ენაზე მსახიობი ნუგზარ 
ყურაშვილი, ხოლო აფხაზურ ენაზე ესმა კოკოსკერია 

კითხულობენ.

ხვიჩა გუნია, კავშირი „ჰერას“ ვიცე თავმჯდომარე: 
„პროექტი მიზნად ისახავს აფხაზეთის საჯარო 
სკოლებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 
არსებული სასწავლო-სააღმზრდელო 
დაწესებულების მოსწავლეებისათვის სასწავლო-
აუდიო წიგნების გადაცემას, რითაც მხატვრული 
ლიტერატურისა და ინფორმაციის ნაკლებობის 
ხარვეზის ნაწილობრივი გამოსწორება მოხდება.“ 

ცენტრი „აფხაზეთისა” და კავშირი „ჰერას“ ეს 
პირველი თანამშრომლობაა. პროექტის ფინანსური 
მხარდამჭერია აფხაზეთის განათლების სამინისტრო.

საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ 
“აფხაზეთს“ პოლ ძიატკოვიჩი (Paul Dzi-
atkowiec) ეწვია. ის გახლავთ პროგრამის 
ხელმძღვანელი უკრაინაში, რომელსაც 
ჟენევის ორგანიზაცია „ჰუმანიტარული 
დიალოგის ცენტრი“ (www.hdcentre.
org/) ახორციელებს. ორგანიზაცია მთელი 
მსოფლიოს მასშტაბით ისეთ ქვეყნებში 
მუშაობს, სადაც შეიარაღებული კონფლიქტები 
მიმდინარეობდა. პოლ ზიაკოვიჩის 
ინტერესის სფერო ცენტრი „აფხაზეთის“ 
მიერ სამშვიდობო მიმართულებით 
განხორციელებული პროექტები გახლდათ.

საქველმოქმედო ჰუმანიტარულმა ცენტრმა “აფხაზეთმა“ 
პოლ ძიატკოვიჩს უმასპინძლა



მრგვალი მაგიდის სხდომა - ქუთაისი

19 ოქტომბერს, ქ. ქუთაისში, მრგვალი მაგიდის 
სხდომა გაიმართა, რომელსაც ქუთაისის, 
წყალტუბოს, სენაკისა და ფოთის მუნიციპალიტეტების 
წარმომადგენლები და დევნილთა კომიტეტის 

წევრები დაესწრნენ.

ღონისძიებაზე ცენტრმა „აფხაზეთმა“ წარადგინა 
„ადვოკატირების გზამკვლევი“, მუნიციპალიტეტების 
ინფრასტრუქტურული პროექტების შეფასებისა და 

რეკომენდაციების დოკუმენტი და ფილმი.

ადვოკატირების გზამკვლევი განკუთვნილია თემის 
ლიდერებისა და აქტიური წევრებისათვის. მასში 
ასახულია ის აუცილებელი ნაბიჯები და აქტივობები, 
რომელიც თემმა უნდა გაიაროს პრობლემის 

აღმოჩენიდან მის საბოლოო მოგვარებამდე.

 შეფასებისა და რეკომენდაციების დოკუმენტში 
ასახულია მუნიციპალიტეტების მიერ 2018 წლის 
ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროექტები, ქვე-

პროექტები და რეკომენდაციები. 

ფილმში ასახულია პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებულ აქტივობები, ასევე, პროექტის 
ბენეფციარების მიერ გადაღებული ვიდეო რგოლები 
თემში არსებულ პსხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ 

პრობლემებზე. 

ფილმი იხილეთ აქ: https://bit.ly/2Ow3eJ2
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ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მართვა და განვითარება 

23-24 სექტემბერს, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული 
ცენტრი „აფხაზეთის“ ქუთაისის ოფისში გაიმართა 
ორდღიანი ტრენინგი თემაზე „ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების მართვა და განვითარება“, 
რომელსაც დევნილთა თემში მცხოვრები ლიდერი-
ახალგაზრდები დაესწრნენ. ტრენინგი მოიცავს ისეთ 
თემებს, რომელიც აუცილებელია ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობის შექმნის, მართვის და წარმატებული 

ფუნქციონირებისათვის.

პროექტი მიზნად ისახავს იძულებით 
გადაადგილებული ახალგაზრდების გადამზადებას 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკითხებზე და 
გერმანული გამოცდილების საფუძველზე მოამზადებს 
„ჰაუზმასტერებს“ დევნილთა ჩასახლებებისათვის. 
პროექტის 8 საუკეთესო მონაწილე სასწავლო ვიზიტით 
გაემგზავრება გერმანიაში, სადაც ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობის მუშაობის სპეციფიკასა და ადგილობრივ 

კანონმდებლობას გაეცნობიან.
ტრენინგი ტარდება პროექტის „ჩემი სახლის 
მმართველი - ჩემი მომავლის მმართველი!“ 
ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს „ინიციატივა 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის აღმოსავლეთ 
ევროპაში“ (IWO e.V), „ევროპის საგანმანათლებლო 
ცენტრი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და 
უძრავი ქონებისათვის“ (EBZ), საქველმოქმედო 
ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ (CHCA) და 
განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი 
(EDEC) ახორციელებს. პროექტის მხარდამჭერია 

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. 

ტრენინგზე განხილული თემები:
 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის არსი, 
ჩამოყალიბება და დარეგისტრირება; 
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებისა და 
თავმჯდომარის უფლება-მოვალეობები; 
- კერძო საკუთრება და საერთო საკუთრება; 
- საერთო საკუთრების მოვლა და განვითარება; 
- ანგარიშვალდებულობა და გამჭირვალობა; 
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო 
ქონების განვითარება;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მართვის 
ქართული და გერმანული წარმატებული მაგალითები 
და სხვა


