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მეტი სიკეთე, მეტ ბენეფიციარს ...
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთის" 
გუნდმა 2019 წელს 13 პროექტი განახორციელა



კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების მხარდაჭერა
პროექტის დახურვის ღონისძიება

ფოტოალბომი
https://bit.ly/2RoH5jh

გივი მამარდაშვილი 
მედურგლეობა-მოჩუქურთმება 
ხონი Khoni / 1,200 ევრო
გივი მამარდაშვილი ხეზე კვეთით ყოველთვის იყო დაკავებული. 
2018 წელს, პროექტის ფარგლებში, ჯერ ავეჯის საწარმოში 
დასაქმდა, ხოლო 2019 წელს ხის დამუშავებისა და სხვადასხვა 
დანიშნულების ნივთების მოჩუქურთმებისთვის აუცილებელი 
იარაღები და დანადგარები მიიღო. ამჟამად, გივი მამარდაშვილი 
საქმიანობას საკუთარ საამქროში აგრძელებს და კერძო 
შეკვეთებზე მუშაობს - ამზადებს სხვადასხვა სუვენირებს, ნარდებს, 

ჩარჩოებს სურათებისა და სარკეებისთვის.

პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება

2019 წლის 13 დეკემბერს პროექტის "განათლება 
რეინტეგრაციისთვის - გზა საზოგადოებაში 
დასაბრუნებლად" დახურვის ღონისძიება 
გაიმართა. პროექტი ხორციელდებოდა 2017 
წლიდან და მის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების 
რესოციალიზაცია. ღონისძიების პარალელურად 
მოეწყო ინდივიდუალური მეწარმეების, 
სოციალური საწარმოების და პენიტენციურ 
დაწესებულებებში დამზადებული პროდუქციისა 

და ნივთების გამოფენა. 

ღონისძიებაზე გაიმართა პროექტის ფარგლებში 
მომზადებული ფოტოალბომისა და დოკუმენტური 
ფილმის პრეზენტაცია. ღონისძიების მასპინძელი 

გახლდათ ASB საქართველო.

დოკუმენტური ფილმი
https://bit.ly/373ehDw



19 დეკემბერს ქუთაისში შეხვედრა გაიმართა. 
პროექტის გუნდმა 8 თვის მანძილზე 
განხორციელებული პროექტის შედეგები 
წარუდგინა ღონისძიების სტუმრებს. პროექტის 
მიზანი ზრუნვაზე ორიენტირენული ახალი 
სერვისის მხარდაჭერა და შენობა-ნაგებობის 
ტექნიკური მენეჯერის პროფესიის საქართველოში 
დანერგვა გახლდათ. პროექტის სამიზნე 
ჯგუფები იყვნენ ახალგაზრდები, პროფესიული 
კოლეჯების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის 

წარმომადგენლები და სხვ.

იოჰან შტრეზე, პროექტის მენეჯერი, ინიციატივა 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის 
აღმოსავლეთ ევროპაში (IWO e.V): "პროექტი 
საშუალებას მისცემს მშენებლობის სექტორში 
მომუშავე პირებს გააუმჯობესონ საქმიანობა 
და გადაჭრან პრობლემები. ვფიქრობ, 
საქართველოში არსებულ შენობებს ცუდი 
პირობები აქვთ. ჩვენი მიზიანია უცხოური 
გამოცდილების გაზიარება და შენობა-
ნაგებობების ტექნიკური მენეჯერის პოზიციის 

წარმატებით დანერგვა საქართველოში".

ჩემი სახლის მმართველი - მომავლის მშენებლობისთვის!
პროექტის დახურვის ღონისძიება

საქართველოს პრეზიდენტის საახალწლო საჩუქრები 
მცირე საოჯახო სახლის აღსაზრდელებს

კურდღელაურის მცირე საოჯახო 
სახლის აღსაზრდელებმა საქართველოს 
პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის, 

საახალწლო საჩუქრები მიიღეს. 
საჩუქრები (წიგნები, სათამაშოები, 

ტკბილეული) ბავშვებს პრეზიდენტის 
წარმომადგენელმა გადასცა.

ამჟამად, კურდღელაურის მცირე 
საოჯახო სახლში 8 მოზარდი ცხოვრობს.
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ფატმან ხვინგიას ისტორია
საოჯახო სასტუმრო ზუგდიდში
ფატმან ხვინგია  საოჯახო სასტუმროს ბიზნესში 5 წელია 
ჩართულია. 2019 წლის სექტემბერში მან 4.000 ლარის 
ოდენობის უპროცენტო სესხი მიიღო და თანხა სასტუმროს 
სველი წერტილების შესაკეთებლად გამოიყენა. საოჯახო 
სასტუმრო ქალაქის ცენტრში, ბოტანიკური ბაღის 
სიახლოვეს მდებარეობს და ყველა სეზონზე კლიენტების 
სიუხვით გამოირჩევა. გარდა სტანდარტული ნომრებისა,  
სასტუმრო უზრუნველყოფილია ერთი ლუქს-ნომერით 
გრძელვადიანი მომხმარებლებისათვის. ამჟამად, 
ფატმან ხვინგია წარმატებით აგრძელებს მუშაობას 
და ქალაქში ჩამოსულ სტუმრებს მაღალი ხარისხის 

მომსახურებას სთავაზობს. 

მეწარმეებმა უპროცენტო სესხები მიიღეს
27 დეკემბერს უპროცენტო სესხის კომიტეტმა 
სამეგრელოსა და შიდა ქართლში მცხოვრები 
მეწარმეების 40-მდე ბიზნეს წინადადება განიხილა. მათ 
შორის, 26 ბიზნეს შემოთავაზების ავტორმა კომიტეტის 
გადაწყვეტილებით 2,500 - 5,000 ლარის ოდენობის 
უპროცენტო სესხი მიიღეს ბიზნესის განსავითარებლად.

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი “აფხაზეთი" 
USAID Zrda -ს პარტნიორია სამეგრელო-ზემო სვანეთისა 
და შიდა ქართლის რეგიონში. პროექტის ფარგლებში 
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის/სამაჩაბლოს გამყოფი 
ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში მცხოვრებ 
მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელებს 
შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ 5,000 ლარამდე 

მოცულობის უპროცენტო სესხი.

პროექტი ზრდა საქართველოში 
წარმატებით აგრძელებს საქმიანობას


