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დავით ქარჩავა 
სათემო პროექტი „სასმელი ჭების დასუფთავება“ 

„მძლავრი ელექტრო ტუმბო და კომპრესორი 
საშუალებას მომცემს 15-18 სიღრმის ჭაბურღილები 
ამოვასუფთავო და საჯარო დაწესებულებებს 
და კერძო ოჯახებს მოვემსახურო. აქამდეც 
ჭაბურღილების გაღრმავება-ამოსუფთავებით 
ვიყავი დაკავებული, მაგრამ სათანადო 
ხელსაწყოები არ მქონდა, ღრმა ჭაბურღილებს 
ვერ ვეხებოდი და შეკვეთებიც ნაკლები იყო. 
ახლა კი სკოლებიდან, საბავშვო ბაღებიდან და 
კერძო პირებისაგან ველოდები შემოთავაზებებს. 
დევნილთა დასახლებებს კი უფასოდ 

მოვემსახურები“.

მზეონა გამისონია
სათემო პროექტი - გასართობი ატრაქციონი 

„ჩვენს დასახლებაში 20-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს, 
ბავშვი კი 30-მდე გვყავს.  პატარა ეზო გვაქვს, 
სათამაშო მოედნის მოწყობა დიდი ხანია გვინდა. 
ადრეც დავწერეთ პროექტი, მაგრამ დაფინანსება 
ვერ მივიღეთ. ახლა ჩვენმა ძალისხმევამ შედეგი 
გამოიღო. თებერვალში პატარებს სათამაშო 
ატრაქციონი ექნებათ, თავისი სასრიალო ნაწილით 

და საქანელებით“.

24 იანვარს თელავის სოციალურ საწარმოებში სასწავლო 
ტური მოეწყო, რომელსაც პროექტის 20-მდე მონაწილე 
დაესწრო. მოზარდებმა პროექტის ფარგლებში ცენტრი 
„აფხაზეთის“ მიერ დაფუძნებული ორი სოციალური 
საწარმო - „ნაბიჯი დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“ 
და „ელვა დელივერი“ - დაათვალიერეს, შეხვდნენ 
მენეჯერებსა და სოციალურ საწარმოში დასაქმებულ 
თანატოლებს. სოციალურ საწარმოში დასაქმებულმა 3-მა 
მოზარდმა კი თანატოლების კითხვებს უპასუხა და, ასევე, 
საკუთარი გამოცდილება და წარმატებები გაუზიარა მათ. 

ზუგდიდში სათემო ორგანიზაციების 7 პროექტი დაფინანსდა. თითოეული პროექტის ღირებულება 
3 000 – 10 000 ლარია. სათემო პროექტები შესაძლებლობას იძლევა, დევნილთა ჩასახლებებში 
მცხოვრებმა დევნილებმა სხვადასხვა საჭიროებები და თემში არსებული საერთო პრობლემები 
თავადვე მოაგვარონ და, ამასთან, შემოსავალიც მიიღონ. პროექტების განხორციელება თებერვალში 
დაიწყება და მაისში დასრულდება. დაფინანსებული სათემო პროექტების მიზანი დევნილი თემის 

გაძლიერება და საცხოვრებლი პირობების გაუმჯობესება გახლავთ.

ზუგდიდში დევნილთა სათემო ორგანიზაციების 7 პროექტი დაფინანსდა
დევნილი თემის გაძლიერება და საცხოვრებლი პირობების გაუმჯობესება 

სასწავლო ტური თელავის სოციალურ საწარმოებში
რძის საწარმო და ელვა დელივერი



სოციალურ საწარმოში შემდეგი ხელობის 
ჯგუფები იმუშავებს - პოლიმერულ თიხაზე 
მუშაობა, სუტაჟის ტექნიკა, ქარგვა, თექაზე 
მუშაობა და ბისერებით მუშაობა. სწავლების 
პროცესი თებერვალში დაიწყება და სამ თვეს 

გაგრძელდება. 
პროექტი ანალოგიური ფორმატით აფხაზეთშიც 
იმუშავებს. მონაწილეები ზუგდიდსა და აფხაზეთში 
ერთმანეთს საკუთარ შთაბეჭდილებებს, 
სასწავლო პროცესში მიღებულ გამოცდილებას 
და, ასევე, სხვა სახის ინფორმაციას ონლაინ 

კომუნიკაციის ფარგლებში გაუზიარებენ.

სხვადასხვა ნიშნით მოწყვლადი ახალგაზრდა ქალების 
ეკონომიკური გაძლიერებისათვის ზუგდიდში სოციალურ 
საწარმო დაფუძნდება. საწარმოში ხელობის სხვადასხვა 
სასწავლო ჯგუფები ჩამოყალიბდება, სადაც მსურველ 
ქალებს შესაძლებლობა ექნებათ, შეიძინონ ახალი 

ხელობა ან განავითარონ უკვე არსებული უნარები
სოციალურ საწარმოს ორი ძირითადი დატვირთვა 
ექნება – ცენტრი „აფხაზეთის“ პირველი ეტაპის 
გადამზადებული მონაწილეებისათვის სამუშაო გარემოს 
შექმნა, რათა მათ შეძლონ შემოსავლის მომტანი 
საქმიანობის წარმოება და კერძო შეკვეთებზე მუშაობა 
და მეორე, ახლი ხელობის შეძენა/განვითარება ახალი 

მონაწილეებისათვის.
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“პასუხისმგებელი არ არის მხოლოდ გაზის 
დისტრიბუტორი კომპანია ან ქალაქის მერია. 
საკითხი კომპლექსურია და პრობლემა შენობა-
ნაგებობის უსაფრთხოების დადგენილი 
სტანდარტის არარსებობაა. ჩვენ არ გვყავს 
სპეციალისტები, რომელებიც უზრუნველყოფენ 
ენერგო მატარებლების უსაფრთხო გამოყენების 
წესებს მომხმარებლებში. ცენტრ “აფხაზეთს” 
აქვს გამოცდილება „ჰაუზმაისტერის“ ჯგუფის 
გადამზადების და ამ სისტემის დანერგვის 
საქართველოში. ჩვენ გავეცანით გერმანიის 
გამოცდილებას და ვნახეთ როგორ მუშაობს იქ ეს 
სისტება. „ჰაუსმაისტერის“ გარეშე შეუძლებელია 
გერმანიაში ვინმემ დაამონტაჟოს დამოუკიდებელი 
გათბობის სისტემა ან დამოუკიდებელი წყალ-
გაყვანილობის სისტემა, დადგას აივანზე ქოთანი, 
გააკეთოს ტროტუარი, ამოწიოს ბორდიული და ა. 
შ. საქართველოში „ჰაუსმეისტერის“ ინსტიტუტი არ 
არის ჩვენთან და საზოგადოება ვერ მართავს თავის 

საკუთრებას“.

ცენტრი „აფხაზეთი“ ხელისუფლებას „ჰაუსმაისტერის“ 
ანუ “სახლმმართველის” ინსტიტუტის შემოღებისკენ 
მოუწოდებს და საზოგადოებას საკუთარ გამოცდილებას 

უზიარებს.
ნუკრი მილორავა,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარული 
ცენტრი „აფხაზეთის“ აღმასრულებელი დირექტორის 

მოსაზრება “ჰაუსმაისტერის” ინსტიტუსის შესახებ.
მეტი წაიკითხე აქ: https://bit.ly/2RvYG6A

ახალგაზრდა ქალების გაძლიერება
ზუგდიდსა და აფხაზეთში ახალი პროექტის იწყება

“ჰაუსმაისტერის” ინსტიტუტი საცხოვრებელ კორპუსებში
ტრაგედიებს თავიდან აგვარიდებს


