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1-ლი ოქტომბერი ხანდაზმულთა 
საერთაშორისო დღეა!

კავკასიის ზრუნვის 
ორგანიზაციათა ქსელის 
შეხვედრა ბათუმში

გამოფენა-გაყიდვა
ზუგდიდში



"სახლი საზღვრებს გარეშე" - ხანდაზმულთა თავშესაფარი
1-ელ ოქტომბერს საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთისა“ და ASB 
საქართველოს თანამშრომლები ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფარს „სახლი 
საზღვრებს გარეშე“ ესტუმრნენ და საჩუქრად სხვადასხვა ნივთები (საყოფაცხოვრებო 
ტექნიკა, სამზარეულოს ინვენტარი, ჰიგიენური საშუალებები და სხვა) გადასცეს.
სოფელი ხურვალეთი გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელია, თავშესაფარი კი 
მავთულხლართებიდან 50 მეტრში მდებარეობს. სახლში ყველა პირობაა შექმნილი 
საიმისოდ რომ მოხუცებმა ღირსეულ, სასიამოვნო და კომფორტულ გარემოში 
იცხოვრონ. „სახლი საზღვრებს გარეშე“ 2015 წელს დაფუძნდა, ამჟამად, სახლში 13 
ხანდაზმული ცხოვრობს.

CCC ქსელის
შეხვედრა ბათუმში

23-24 ოქტომბერს ბათუმში კავკასიის 
ზრუნვის ორგანიზაციათა ქსელის 
(CCC Network) მორიგი შეხვედრა 
გაიმართა. შეხვედრას ქსელის წევრი 
სოციალური სერვისების მიმწოდებელი 
29 ორგანიზაციის წარმომადგენელი 
დაესწრო საქართველოს 10 რეგიონიდან. 
შეხვედრის მიზანი ქსელის პრეზიდენტის 
არჩევა სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

გახლდათ.

CCC ქსელის პირველ პრეზიდენტად 
"განათლების განვითარების და 
დასაქმების ცენტრის" ხელმძღვანელი 

ლიკა კილაძე აირჩიეს.

გარდა ამისა, შეხვედრაზე მონაწილეებმა 
შეიმუშავეს ქსელის კომიტეტების (კვლევა, 
კომუმნიკაცია, ადვოკატირება) სამოქმედო 

გეგმები.

CCC ქსელის შეხვედრები ყოველ 6 თვეში 
ერთხელ იმართება. 



გამოფენა-გაყიდვა ზუგდიდში
ზუგდიდში ახალგაზრდა ქალების მიერ შექმნილი ნამუშევრების 
გამოფენა-გაყიდვა გაიმართა. გამოფენაზე გამოტანილი იყო 
პროექტის მონაწილეების მიერ სამი თვის მანძილზე შექმნილი 
ნამუშევრები. ახალგაზრდა ქალები გალიდან ზუგდიდსა 
და სოხუმში ცენტრი "აფხაზეთის" პროექტის ფარგლებში 
დაფუძნებულ სახელოსნოებში სხვადასხვა ხელსაქმის 

სწავლობდნენ.

ამერიკელი სტუდენტების სტუმრობა CHCA-ში
საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთს“ ჯონ 
ჰოპკინსის უნივერსტეტის სტუდენტები ეწვივნენ. მათი 
ინტერესის სფერო საქართველოში არსებული კონფლიქტები 
გახლდათ. სტუმრებს ორგანიზაციის მშვიდობის მშენებლობისა 

დანდობის აღდგენის კოორდინატორმა უმასპინძლა.
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საინფორმაციო შეხვედრები სამეგრელოსა და შიდა ქართლში
სამეგრელოს რეგიონი

22-24 ოქტომბერს ზუგდიდის, წალენჯიხისა და 
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში საინფორმაციო 
შეხვედრები ჩატარდა. ორგანიზაციის ზუგდიდის 
ოფისის თანამშრომლებმა დევნილ და 
მასპინძელ თემს პროექტის შესახებ ინფორმაცია 

მიაწოდეს.
პროექტის მონაწილეებს შესაძლებლობა 
ექნებათ საარსებო წყაროების შექმნისა და 
გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახის სარგებელი - 
დასაქმება, სტაჟირება, გრანტისა და სესხის 
მიღება, პროფესიონალების კონსულტაცია 

და სხვა - მიიღონ.

გორი, შიდა ქართლი
18 ოქტომბერს შიდა ქართლის რეგიონში 
მოქმედ მეწარმეებთან საინფორმაციო შეხვედრა 
გაიმართა. ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, 
სტუმრებს პროექტი „ზრდას” უპროცენტო 

სესხების პროგრამა გააცნო. 
შეხვედრას 40-ზე მეტი მეწარმე დაესწრო. 
მომდევნო ეტაპზე, უპროცენტოს სესხის მიღების 
მსურველი მეწარმეები (გამყოფი ხაზის გასწვრივ 
მდებარე სოფლები) გაივლიან ტრენინგს თემაზე 
„ბიზნეს წინადადების შედგენა“, შემდეგ კი 
შესაძლებლობა ექნებათ 2 000 - 5 000 ლარის 

ოდენობის უპროცენტო სესხი მიიღონ.

ლევან გიუნაშვილი ოჯახთან ერთად 
ფლავისმანში ცხოვრობს. 2017 წლის 
დეკემბერში პროექტის ფარგლებში 
1200 ევროს მოცულობის ფინანსური 
დახმარება მიიღო და თანხა დიუროკის 
ჯიშის ღორების შესაძენად და სადგომის 

ასაშენებლად დახარჯა.

„ადრე 2 ღორი მყავდა და გადავწყვიტე 
გამემრავლებინა. ვიცოდი, რომ ეს 
მომგებიანი საქმიანობა იქნებოდა. 
გოჭებს აქვე სოფელში ვყიდი, 
მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია. დიუროკი 
სახორცე ჯიშია, ცხიმიანობა ნაკლები 
აქვს. წელიწადში დაახლოებით 10,000 
ლარის მოგება მაქვს. პროექტისგან 
მიღებული ფინანსური დახმარებით 
შევძელი ცხოვრების საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება“.

ლევან გიუნაშვილი
ფლავისმანი / გორი

მეღორეობა


