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საარსებო წყაროების 
უზრუნველყოფა
და ეკონომიკური

განვითარება

თემის 
განვითარება

და ადვოკატირება

ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების

დაცვა და
განვითარება

მშვიდობის
მშენებლობა და 
ნდობის აღდგენა

ჩემი მორდუ
მულტიფუნქციური სერვისცენტრი 

წარმატების ისტორია
თამარ სალია - საოჯახო სასტუმრო

ახალი კვლევა
სოციალური სერვისების საჭიროებები

ტრენინგი - სოციალური მედიის 
მართვა, მარკეტინგი და ბრენდირება 

რუხში მოხუცთა და ბავშვთა ზრუნვის ცენტრის
სამშენებლო სამუშაოები უახლოეს თვეებში დასრულდება



ირაკლი ქოჩუა
პროექტების კოორდინატორი სამეგრელოში 

„რუხში სარემონტო სამუშაოები უკვე ოთხი თვეა უწყვეტ რეჟიმში 
მიმდინარეობს. ნოემბერში ჩვენ მოვაწყვეთ მონოლითური რკინა-
ბეტონის სეპტიკი, საკანალიზაციო ჭები, გავმართეთ გარე და შიდა 
საკანალიზაციო ქსელი, გარდა ამისა, დავამონტაჟეთ გათბობის 
სისტემა და დავასრულეთ სველი წერტილების კედლებისა და იატაკის 
მოპირკეთება. მომდევნო ეტაპზე დაგეგმილი გვაქვს შიდა კედლებისა 
და ჭერის დამუშავება და შეღებვა, ფასადის კედლების შეღებვა და კარ-

ფანჯრების დამონდაჟება“.

გზამკვლევი განკუთვნილია თემის ლიდერებისა და თემის აქტიური 
წევრებისათვის. გზამკვლევის მიზანია:

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთი“ რუხში 
მოხუცთა და ბავშვთა ზრუნვის ცენტრ ,,ჩემი მორდუს“ აშენებს. 
ცენტრი ხანდაზმულებს მულტიპროფილურ სერვისს შესთავაზებს, 
როგორიცაა დღის ცენტრის მომსახურება, შინმოვლის სერვისი 
და 24-საათიანი მომსახურება-თავშესაფარი. გარდა ამის, 
სერვისცენტრში მომსახურებას მიიღებენ მოზარდები მოწყვლადი 

ოჯახებიდან.

» გზამკვლევი
» ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 
ფორმირება, გამჭვირვალობა, ჩართულობა და 
მონიტორინგი

» გზამკვლევის ელექტრონული ვერსია
» https://bit.ly/3gzzk5Z 

საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა 
მონაწილეობა

დიალოგის გაძლიერება საზოგადოებრივ ჯგუფებსა და ადგილობრივ 
თვითმმართველობებს შორის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესრულების 
პროცესში

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში

რუხში მოხუცთა და 
ბავშვთა ზრუნვის ცენტრის

სამშენებლო სამუშაოები 
უახლოეს თვეებში 

დასრულდება



სოციალური მედიის მართვა, მარკეტინგი და ბრენდირება
- ტრენინგები ზუგდიდში

სოციალური სერვისების საჭიროების კვლევა
ზუგდიდისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში

ზუგდიდის საარსებო წყაროების 
განვითარების ცენტრში (LDC) 12-
13 ნოემბერს ჩატარდა ტრენინგი 
თემაზე „სოციალური მედიის მართვა, 
მარკეტინგი და ბრენდირება“. 
ტრენინგის მონაწილეები 
იყვნენ მეწარმეები, რომლებმაც 
პროექტის ფარგლებში ბიზნესის 
განსავითარებლად გრანტები მიიღეს. 

თემები:
- ბისნესის არსი, მარკეტინგული ფაქტორები / სტრატეგია
- მყიდველის ტიპები და მარკეტინგული მიქსი
- ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური PR საშუალებები და 
სოციალური მედია
- კონტენტ სტრატეგია / მარკეტინგული სტრატეგია
- ბრენდი / ბრენდინგი / ბრენდის პოზიციონირება
- ბრენდი - მომხმარებლის ემოციური მიჯაჭვულობა

კავკასიის ზრუნვაზე ორიენტირებული ქსელის (CCC Network) კვლევის კომიტეტის ჩართულობითა 
და მონაწილეობით ქუთაისისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში კვლევა ჩატარდა. 

საპილოტე კვლევაში მონაწილეობა მიიღო CCC ქსელის 10-მა წევრმა ორგანიზაციამ. კვლევის 
მიზანი გახლდათ მუნიციპალიტეტებში სოციალური სერვისების საჭიროების დადგენა და, 
ასევე, მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული სოციალური მომსახურების მიმართ მოსახლეობის 

კმაყოფილების დონის განსაზღვრა. 

2021 წელს სოციალური სერვისების საჭიროებების კვლევა გაგრძელდება და დამატებით 8 
მუნიციპალიტეტს დაფარავს.

» კვლევის ელექტრონული ვერსია
» https://bit.ly/3mZU09P 

მაიკო ბურდული
საქართველოს საზოგადოებრივი 
ინტერესების დაცვის ასოციაცია

„კვლევის პროცესი ძალიან საინტერესო გახლდათ, 
ჩვენ დაახლოებით 500 ინტერვიუ ჩავატარეთ. ვფიქრობ, 
კვლევაში მონაწილეობით ხელი შევუწყვეთ მუნიციპალიტეტში 
მოსახლეობის საჭიროებათა შესახებ მონაცემების შეგროვებას, 
რაც დღეისათვის თითქმის არ ხდება. ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ბიუჯეტში ნაკლებად არის ასახული 
სოციალური საჭიროებები, რაც ბევრ სოციალურ და ეკონომიკურ 

პრობლემას იწვევს“.



მადლობა ჩვენს მხარდამჭერებს

www.chca.org.ge

CHCAGeorgia
შროშის ქ. #4
თბილისი 0179, საქართველო
+995 322 944 544
communications@chca.org.ge

თამარ სალია
საჯახო სასტუმრო
ჯვარი / წალენჯიხა

მარინა სალია საოჯახო სასტუმროს 2012 წლიდან 
მართავს. მისი სახლი სოფელ ჯვარში სვანეთისკენ 
მიმავალი ტურისტებისათვის მიმზიდველ და 
მოხერხებულ ადგილზე მდებარეობს. 

"სასტუმროში ერთდროულად 10 ადამიანის მიღება 
შემიძლია. წელს ტურისტების რაოდენობა შედარებით 
მცირე იყო, თუმცა, აგვისტოში სეისმოლოგების 
ჯგუფის მიღება მოვახერხეთ. ზოგადად ივლისი-
აგვისტო ძალიან აქტიური პერიოდია ჩვენთვის. 
ზრდას ფარგლებში მიღებული დახმარებით სველი 
წერტილები გავმართეთ".


