
თებერვალი

2020 / #33
ბ ი უ ლ ე ტ ე ნ ი

საარსებო წყაროების 
უზრუნველყოფა
და ეკონომიკური

განვითარება

თემის 
განვითარება

და ადვოკატირება

ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების

დაცვა და
განვითარება

მშვიდობის
მშენებლობა და 
ნდობის აღდგენა

მერაბ შავაძე
წითელუბანი, გორი

"სამ წელიწადში ამ ადგილს ვერ იცნობთ. 
აქ სულ 10 ჰექტარი მიწაა და ჩემი გეგმის 
მიხედვით კაკლის, კომშის, ბალის და 
ვაშლის ბაღები გაშენდება."

მერაბ შავაძემ „ზრდის“ ფარგლებში 5,000 
ლარის ოდენობის უპროცენტო სესხი 
2019 წლის დეკემბრში მიიღო. მან თანხა 
ახალი ჯიშის ინტენსიური ხილის ბაღების 
შემოსაღობად გამოიყენა.

ბაისუბნის მცირე საოჯახო სახლის აღსაზრდელები 
აგრძელებენ სათბურში მუშაობას
საინფორმაციო შეხვედრები თემის ლიდერებთან 
გორსა და ქუთაისში
"ზრდას" საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ 
მეწარმეებთან გორსა და ზუგდიდში
წარმატების ისტორიები

-

-

-

-



ბაისუბნის მცირე საოჯახო სახლის აღსაზრდელები
სათბურში მუშაობას აგრძელებენ

2017 წელს ბაისუბნის მცირე საოჯახო 
სახლში შშმ მოზარდების მხარდასაჭერად 

სოციალური პროექტი განხორციელდა, რომლის 
ფარგლებში გაშენებულ სათბურში დღემდე 

აქტიურად მუშაობენ სახლის აღსაზრდელები. 
გარდა ოჯახური გარემოს შექმნისა სათბური 
მოზარდებს მეტ ცოდნას და ელემენტარულ 

უნარ-ჩვევებს აძლევს, რომელიც მათ მომავალში 
გამოადგებათ. ამჟამად ბაისუბნის მცირე საოჯახო 

სახლში 9 ბავშვი ცხოვრობს, რომლებსაც 
სათბურში მოჰყავთ სხვადასხვა სახის ბოსტნეული 

- სალათის ფურცელი, ისპანახი, ბოლოკი, 
ხახვი და მწვანილეული. მოზარდები მოსავალს 
მარტში მიიღებენ და შემოსავალს სხვადასხვა 

საჭიროებებისათვის გამოიყენებენ.

საინფორმაციო შეხვედრები თემის ლიდერებთან
- გორი და ქუთაისი

საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მეწარმეებთან
- გორი და ზუგდიდი

ცენტრი „აფხაზეთის“ გორისა და ქუთაისის 
ოფისებში საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდა, 

რომელებშიც მონაწილეობა მიიღეს შიდა 
ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამეგრელოსა და 
იმერეთის რეგიონებში მცხოვრებმა დევნილი და 
ადგილობრივი თემის ლიდერებმა. შეხვედრაზე 
მათ მიიღეს ინფორმაცია პროექტში დაგეგმილი 
აქტივობების შესახებ, თავად კი ისაუბრეს თემში 

არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე. 
პროექტი „დევნილი თემი - ახალი ხედვა და 
რესურსი“ ხორციელდება ევროპის ფონდის 
ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს 

4 რეგიონში. პროექტის ფარგლებში 
ჩამოყალიბდება სათემო ორგანიზაციათა ქსელი, 
ჩატარდება ტრენინგები, მედია ადვოკატირების 

კამპანიები, განხორციელდება სოციალური 
პროექტები და სხვ.

გორსა და ზუგდიდში საინფორმაციო შეხვედრები 
ჩატარდა, რომლებსაც სამეგრელი-ზემო 

სვანეთისა და შიდა ქართლის ადმინისტრაციული 
გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში 
მცხოვრები მეწარმეები დაესწრნენ. “ზრდას“ 
ფარგლებში ადგილობრივ მეწარმეებს აქვთ 

შესაძლებლობა მიიღონ 5,000 ლარამდე 
უპროცენტო სესხი და განავითარონ საკუთარი 

ბიზნეს საქმიანობა სოფლის მეურნეობის, 
მომსახურების და ტურიზმის მიმართულებით. 
დაინტერესებულ მეწარმეებს აპლიკაციების 
წარმოდგენის შემდეგ შესაძლებლობა აქვთ 
გაიარონ ბიზნეს ტრენინგები. აპრილში კი 

საუკეთესო ბიზნეს წინადადების 20 ავტორი 
სასესხო კომიტეტის გადაწყვეტილებით 

უპროცენტო სესხს მიიღებს.



ეთერ ზაქარაშვილი გორში ცხოვრობს, 
საკონდიტრო ბიზნესში ის წლებია 
ჩართულია. "ზრდის" ფარგლებში მიღებული 
5,000 ლარის ოდენობის უპროცენტო 
სესხით მან მაცივრი, სამუშაო მაგიდები და 

სხვა წვრილმანი საშუალებები შეიძინა.  

"ქალაქში ბევრი კონკურენტი მყავს, თუმცა, 
20 წლიანი გამოცდილება და მაღალი 
ხარისხი მეხმარება შევინარჩუნო ერთგული 
კლიენტები და მოვიზიდო ახლები. მინდა 
საქმიანობა გავაფართოვო და ხაჭაპურებისა 

და პიცის ხაზი დავამატო."

ეთერ ზაქარაშვილი - გორი
ტორტის სახლი

გიორგი ქონაშვილმა ბიზნეს საქმიანობა 2015 წელს 
დაიწყო. ამჟამად, 25 ჯიშის ვაშლი 13 ჰექტარზე აქვს 
გაშენებული. წელიწადში საშუალოდ 200 ტ. ვაშლი 
მოჰყავს და რეალიზებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით 
უწევს. "ზრდის" ფარგლებში მიღებული 5,000 
ლარის ოდენობის უპროცენტო სესხი მან სასუქებისა 

და ხეხილის გასხვლისთვის გამოიყენა.

"ვაშლის ბაღები ჩემს მიწაზეა გაშენებული. 
ყოველწლიური შემოსავალი 180,000 ლარს 
აღწევს, აქედან დაახლოებით 20,000 ლარი 
მუშახელის ხელფასებისთვის იხარჯება. შარშან 
ჩემგან წაღებული ვაშლის რეალიზება აფხაზეთში 

მოხდა."

გიორგი ქონაშვილი - ქვეში, გორი
ვაშლის ბაღები



ჩვენი მხარდამჭერები

ზუგდიდის საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრი 
დევნილი და მასპინძელი თემის წარმომადგენლებს 

სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართონ ცენტრის 
კონსულტანტს და მიიღონ ინფორმაცია სამეგრელოს 
რეგიონში არსებული პროგრამების/პროექტების 
შესახებ, აგრეთვე, შეუძლიათ მიიღონ კონსულტაცია 

და სხვა სახის დახმარება.

 ქ. ზუგდიდი, თაბუკაშვილის #21
ან ეწვიეთ ვებ გვერდს 

http://livelihood.center/

საარსებო წყაროების ცენტრი (LDC)
აგრძელებს სამეგრელოს რეგიონში 

ადგილობრივების მხარდაჭერას
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