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თელავში სოციალური 
საწარმო „ელვა დელივერი“

გაიხსნა

10 ახალგაზრდა სასწავლო 
ტურით ქ. ბოჰუმში 

(გერმანია) იმყოფებოდა 

აფხაზეთის სკოლის 
მოსწავლეებისთვის აუდიო 

წიგნები დამზადდა 



9 ნოემბერს ქ. თელავში ევროკავშირის 
ხელშეწყობით დაფუძნებული სოციალური 

საწარმო „ელვა დელივერი“ გაიხსნა. 
საწარმოში 3 მოზარდი დასაქმდა, 

რომელთა თვიური ანაზღურება 375 
ლარი გახლავთ.

სოციალური საწარმო „ელვა დელივერი“ 
ადგილობრივებსა და სტუმრებს შესთავაზებს 
უნიკალურ და ინოვაციურ სერვისს - საკვების 
ადგილზე მიტანა - რომელიც თელავში 
აქამდე არ არსებობდა. სოციალური საწარმო 
„ელვა დელივერი” პროექტის ფარგლებში 
დაფუძნებული მესამე სოციალური საწარმოა 
(ჯამში, 6 სოციალური საწარმო შეიქმნება). 
საწარმოს 17 ათასი ევროს ღირებულების 
ადგილზე მიტანის სერვისისთვის აუცილებელი 
საშუალებები - მოპედები, საცხობი ღუმელები, 
სამზარეულოს ინვენტარი და სხვა - გადაეცა, რაც 
სოციალური საწარმოს მესვეურთ საშუალებას 
მისცემს მომავალში გაზარდონ სოციალურ 
საწარმოში დასაქმებული ადამიანების 
რაოდენობა და, ასევე, გახადონ სამუშაო 
პროცესი ეფექტური, მოიზიდონ მომხმარებელთა 
ფართო რაოდენობა და გაზარდონ სოციალური 
საწარმოს შემოსავლები.

თელავში სოციალური საწარმო „ელვა დელივერი“ გაიხსნა

18-22 ნოემბერს ბუქარესტში სასწავლო ტური 
მოეწყო, რომელშიც ორგანიზაციის აღმასრულებელი 
დირექტორი ნუკრი მილორავა, ბავშვთა 
მიმართულების პროგრამის მენეჯერი თეა კაჭარავა 
და პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული სოციალური 
საწარმოს ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ. 
სასწავლო ტურის მიზანი რუმინეტში სოციალური 

სასწავლო ტური ბუქარესტის სოციალურ საწარმოებში - რუმინეთი

საწარმოების მუშაობის გაცნობა გახლდათ. 
ბუქარესტში, სასწავლო ტურის მონაწილეები ნიკოლოზ 
ნიკოლოზიშვილს, საქართველოს საგანგებო და 
სრულუფლებიან ელჩს, შეხვდნენ. 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 
ფარგლებში 6 სოციალური საწარმო დაფუძნდება. ამ 
ეტაპზე გახსნილია 3 სოციალური საწარმო.



პროექტი „ჩემი სახლის მმართველი - ჩემი მომავლის მმართველი!“

1-3 ნოემბერი - 
ტრენინგი - “ჰაუსმასტერი - აუცილებელი უნარები 
და პასუხისმგებლობები”
ქუთაისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე “ჰაუსმასტერი 
- აუცილებელი უნარები და პასუხისმგებლობები”, 
რომელსაც გერმანელი სპეციალისტები გაუძღვნენ. 
ტრენინგის თემატიკა მთლიანად ეფუძნებოდა 
გერმანიაში დამკვიდრებული „ჰაუსმასტერის“ 
წარმატებული გამოცდილების გაზიარებას იმერეთის 
რეგიონში. ტრენინგებს დევნილთა დასახლებებში 
მცხოვრები 30-მდე ახალგაზრდა დაესწრო, რომლებსაც 
სურვილი აქვთ მონაწილეობა მიიღონ თავიანთი 
საცხოვრისების განვითარებაში.

21-25 ნოემბერი
სასწავლო ტური - ბოჰუმი
ბოჰუმის 5 დღიან სასწავლო ტურში მონაწილეობა 
მიიღო 10-მა მოტივირებულმა და „ჰაუსმასტერის“ 
საქმიანობით დაინტერესებულმა ახლაგაზრდამ. ისინი 
გაეცვნენ გერმანიის  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის 
მუშაობის სპეციფიკას, ადგილობრივ კანონმდებლობას 
და ადგილზე დაათვალიერეს ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების წარმატებული მაგალითები.

პროექტის მიზანი 
პროექტის მიზანი გახლავთ დევნილი ახალგაზრდების 
გადამზადება  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 
საკითხებზე და გერმანული გამოცდილების საფუძველზე 
ჰაუსმეისტერების მოამზადება. პროექტის ძირითადი 
თემა „პროფესიული განათლების პერსპექტივები 
საბინაო სექტორში” იყო. მონაწილეებმა საერთო ჯამში 
სამ სხვადასხვა თემაზე გაიარეს ტრენინგები.

ბოჰუმი, გერმანია



აფხაზეთის სკოლის მოსწავლეებისთვის აუდიო წიგნები დამზადდა 

აფხაზეთის საჯარო სკოლებისა და ოკუპირებულ 
ტერიტორიაზე არსებული სასწავლო-

სააღმზრდელო დაწესებულებების აღსაზრდელები 
საჩუქრად აუდიო წიგნებს მიიღებენ. აფხაზეთის 

უსინათლოთა და ყრუთა კავშირმა „ჰერამ“ აუდიო 
წიგნები უკვე დაამზადა და წიგნების მსმენელები 

დეკემბერში მიიღებენ.

სასჯელაღსრულების #5 ქალთა დაწესებულებაში 
22 ნოემბერს დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა. 10 
მონაწილეს სახელობო კურსის - „ხის ნაკეთობათა 
დეკორატიული დამუშავება“ - წარმატებით 

დასრულების სერტიფიკატი გადაეცა. 

ღონისძიებაზე პროექტის მონაწილეებმა 4 თვის 
მანძილზე შექმნილი ნამუშევრები წარმოადგინეს. მათ 
პედაგოგის დახმარებით პროფესიონალურ დონეზე 
აითვისეს ხეზე მუშაობის ტექნიკა, რაც მომავალში 
საშუალებას მისცემს შეიმუშაონ როგორც დიზაინი, ისე 
დამოუკიდებლად დაამზადონ სხვადასხვა აქსესუარები 
და ნივთები. გარდა ამისა, მონაწილეებმა გაიარეს 
სოციალური ტრენინგების პაკეტი, რომელიც 4 
სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგ-მოდულს მოიცავს. 
სოციალური ტრენინგები დაეხმარება მსჯავრდებულებს 
გათავისუფლების შემდეგ ახალ გარემოსთან 
ადაპტირებაში და ისინი მეტად მომზადებული 

შეხვდებიან ახალ ცხოვრებას. 

სასჯელაღსრულების #5 და #16 ქალთა პენიტენციურ 
დაწესებულებებში საერთო ჯამში 76 ბენეფიციარი 
გაივლის სოციალური უნარების ტრენინგებს, ხოლო 50 

სხვადასხვა ხელობებში გადამზადდება. 

გრძელდება კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების მხარდაჭერა
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ცენტრმა “აფხაზეთმა” 
USAID Georgia-ს ფინანსური 
მხარდაჭერით ვიდეო ისტორიები 

მოამზადა. 

საოჯახო სასტუმრო “თეთრი 
სახლი”
ანაკლია

Guesthouse “White House”
Anaklia

https://bit.ly/2G3hR7x 

მოცვის სანერგე მეურნეობა
რუხი/ზუგდიდი

Blueberry Nursery
Rukhi/Zugdidi

https://bit.ly/2rroYfU 

კაფე “ელ ბარკო”
ზუგდიდი

Cafe “El Barco”
Zugdidi

https://bit.ly/2G6z4Nn 

2016-2018 წწ. USAID Zrda-ს და ცენტრი “აფხაზეთის” 
ერთობლივი უპროცენტო სესხის პროგრამის ფარგლებში 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 79 მეწარმე დაფინანსდა. 
გაცემული სასესხო კაპიტალის ოდენობა 450 000-მდე ლარს 
შეადგენს.


