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თემის განვითარება და ადვოკატირება
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ტრენინგები
ზუგდიდსა რა რუხში

ტრენინგები 
ბორჯომში

ახალი პროექტი
დევნილებისთვის

წარმატების
ისტორიები:

ნომერში
თქვენ
წაიკითხავთ:

განათლება რეინტეგრაციისათვის -
გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად

CHCA-მა 2020 იანვარში დაასრულა სამწლიანი პროექტი, 
რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანების 
საზოგადოებაში რესოციალიზაციას ისახავდა მიზნად.

მონაწილემ მიიღო 400 ევროს 
პაკეტი თვითდასაქებისთვის89
მონაწილემ მიიღო ბიზნესის 
გაფართოება / დასაწყებად 1200 
ევროს მოცულობის პაკეტი51
მცირე საწარმოს გადაეცა 3000 
ევროს წარმოების საშუალებები10

მიღწეული შედეგები

მატერიალურ-ტექნიკური დახმარება
მიიღო პროექტის 150-მა მონაწილემ

ბიზნესში ჩართულ, თვითდასაქმებულ და
დასაქმებულ მონაწილეთა რაოდენობა

159 ადამიანს შეადგენს

მონაწილეებისათვის გაწეული დახმარების 
ოდენობა 126 800 ევროს შეადგენს

ლევან ჩხაიძე
რუხი, ზუგდიდი
ავტო სერვისი

ნათია ბზიკაძე
ქუთაისი
სამკერვალო საქმიანობა

მზია თოლორდავა
მუხური, ჩხოროწყუ
ტრენინგების მონაწილე

მერაბ შავაძე
წითელუბანი, გორი
ხილის ბაღების შემოღობვა



ცენტრი "ააფხაზეთი"აგრძელებს ტრენინგების კურსს ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებისა და ბიზნესით დაინტერესებული პირებისათვის

ტრენინგები ბორჯომში

20-22 იანვარს ბორჯომში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე 
„ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა“, რომელსაც 

სოციალურ საკითხებზე მომუშავე რეგიონული 
ორგანიზაციების 15-მდე წარმომადგენელი დაესწრო.

ტრენინგების მიზანი რეგიონში სოციალურ თემებზე 
მომუშავე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა 
ორგანიზაციული განვითარება გახლავთ. ტრენინგები 

მოიცავდა ისეთ თემებს, როგორიცაა - მართვა და 
მმართველობა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, 

სტრატეგიული დაგეგმვა, ორგანიზაციული სტრუქტურა 
და დიზაინი და სხვა. გარდა თეორიული ნაწილისა, 
სემინარი გაჯერებული იყო ჯგუფური სავარჯიშოებით 

და თამაშებით.

ტრენინგები ზუგდიდსა და რუხში 

ზუგდიდის საარსებო წყაროების განვითარების 
ცენტრსა (LDC) და რუხის ინოვაციური 

განვითარების ცენტრში, რომელიც აფხაზეთის 
ა/რ გამყოფ ხაზთან მდებარეობს, ბიზნეს 

გეგმის შედგენისა და სოციალური უნარების 
ხუთდღიანი ტრენინგების კურსი მიმდინარეობს 
(22 იანვარი - 17 თებერვალი). ტრენინგებში 

მონაწილეობენ მეწარმეები აფხაზეთიდან 
და სამეგრელოს რეგიონიდან. ტრენინგებში 

მონაწილე 100-მდე მეწარმე კურსის 
დასრულების შემდეგ საგრანტო კონკურსში 

ჩაერთვება; საუკეთესო ბიზნესიდეის ავტორები 
კი საშუალოდ 2000$-ის ოდენობის გრანტს 
მიიღებენ საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად ან 

განსავითარებლად.

დავით გუჩუა, პროექტის მენეჯერი: „ჩვენი 
მიზანია ხელი შევუწყოთ ბიზნეს საქმიანობით 
დაინტერესებული ადამიანების ეკონომიკურ 

გაძლიერებას. ტრენინგების თითოეულ 
ჯგუფში მონაწილეობენ დევნილები და 
მასპინძელი თემის წარმომადგენლები. 

ერთ ჯგუფში გაერთიანებით ჩვენ გვსურს 
ხელი შევუწყოთ მათ დაახლობას, იდეების 

ურთიერთგაცვლას. ეს იქნება ძალიან 
კარგი მაგალითი თუ ეს თემები ერთმანეთს 
შემდგომშიც დაუკავშირდებიან და საკუთარ 
გამოცდილებას ერთმანეთში გაცვლიან“.

სოციალური უნარების გაძლიერება / ბიზნესის მართვა

ორგანიზაციული სტრუქტურა
და მართვა



გრძელდება კანონთან კონფლიქტში მყოფმა პირების
ფინანსური მხარდაჭერა

დევნილი თემი - ახალი ხედვა და რესურსი
ახალი პროექტი დევნილი თემის გასაძლიერებლად

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული 
ცენტრი "აფხაზეთი" ევროპის 
ფონდის დაფინანსებით ახალი 
პროექტის განხორციელებას 
იწყებს. პროექტის ფარგლებში 
ორგანიზაცია შიდა ქართლში, 
მცხეთა-მთიანეთში, იმერეთსა 
და სამეგრელოში მცხოვრებ 
იძულებით გადაადგილებულ 

პირებთან იმუშავებს.

 2020 წელს შეიქმნება და 
გაძლიერდება 20 სათემო 
ორგანიზაციისგან შემდგარი 
ქსელი, რომლის მიზანი დევნილი 
თემის ინტერესების დაცვა იქნება.

კახეთის, შიდა ქართლის, იმერეთის და 
სამეგრელოს რეგიონში მცხოვრებმა 
8 მეწარმემ ბიზნესის დასაწყებად ან 
გასაფართოებლად 400 და 1,200 ევროს 
მოცულოს ფინანსური დახმარება მიიღეს 

მატერიალური სახით. 
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წარმატების ისტორიები

ლევან ჩხაიძე
რუხი, ზუგდიდი
ავტო სერვისი

2019 წლის დეკემბერში 5,000 ლარის 
ოდენობის უპროცენტო სესხი მიიღო და მსუბუქი 
ავტომობილების დისკის გასასწორებელი აპარატი 
შეიძინა.

"პროექტი ზრდა საქართველოში"

ნათია ბზიკაძე
ქუთაისი

სამკერვალო საქმიანობა

2020 წლის იანვარში მიიღო 400 ევროს 
ღირებულების მატერიალური სასუალება - საკერავი 

მანქანა და ავერლოკის მანქანა.

პროექტი "განათლება რეინტეგრაციისთვის - გზა 
საზოგადოებაში დასაბრუნებლად"

მზია თოლორდავა
მუხური, ჩხოროწყუ
ტრენინგების მონაწილე

2020 წლის იანვარში რუხის ტექნოლოგიების 
ცენტრსი დაესწრო 5 დღიან ტრენინგს სოციალურ და 
და ბიზნეს გეგმის შედგენისა და ბიზნესის მართვის 
საკითხებზე.

პროექტი "იძულებით გადაადგილებული პირებისა 
და მასპინძელი თემების ეკონომიკური გაძლიერება"

მერაბ შავაძე
წითელუბანი, გორი

ხილის ბაღების შემოღობვა

2019 წლის დეკემბერში 5,000 ლარის ოდენობის 
უპროცენტო სესხი მიიღო 10 ჰექტარი მიწის 

ნაკვეთზე ახალი ჯიშის ინტენსიური ხილის ბაღების 
შემოსაღობად.

"პროექტი ზრდა საქართველოში"


