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ბიულეტენი

რუხში
მულტიფუნქციური
ცენტრის მშენებლობა
გრძელდება

CHCA აგრძელებს დევნილი თემის დახმარებას
და ბიზნესის მხარდაჭერას
UNDP-ის მხარდაჭერით 2021 წელს
CHCA-მა ორი ახალი პროექტი დაიწყო

საარსებო წყაროების
უზრუნველყოფა
და ეკონომიკური
განვითარება

თემის
განვითარება
და ადვოკატირება

ბავშვებისა და
ახალგაზრდების
დაცვა და
განვითარება

მშვიდობის
მშენებლობა და
ნდობის აღდგენა

რუხში მულტიფუნქციური
ცენტრის შიდა სარემონტო
სამუშაოები თებერვალში
დასრულდება

ირაკლი ქოჩუა
პროექტების კოორდინატორი სამეგრელოში
„ჩვენ უკვე დავამთავრეთ ჭერისა და შიდა კედლების დამუშავება.
დასრულებულია, ასევე, პირველ სართულზე ჭერის შეღებვა.
უახლოეს კვირაში დავიწყებთ კედლების შეღებვას და იატაკის
მოწყობას კერამოგრანიტით. ვფიქრობ, თებერვალში შიდა
სამუშაოებს და შენობის გარე შეღებვასაც დავასრულებთ.
მარტიდან კი ეზოს მოწყობას დავიწყებთ, კერძოდ, დავაგებთ
ფილებს და გამოვცვლით ჭიშკარს“.

კავკასიის ზრუნვაზე ორიენტირებული ქსელის
(CCC
Network)
კვლევის
კომიტეტის
ჩართულობით იანვარში გორის მუნიციპალიტეტში
სოციალური სერვისების საჭიროებისა და
კმაყოფილების კვლევა დაიწყო. კვლევის მიზანი
მუნიციპალიტეტებში სოციალური სერვისების
საჭიროების კვლევა, ასევე, მუნიციპალიტეტის
მიერ გაწეული სოციალური მომსახურების
მიმართ მოსახლეობის კმაყოფილების დონის
განსაზღვრა გახლავთ.

ქეთი ქიმოსტელი, კვლევის კოორდინატორი:
„კვლევა
დაგვანახებს
მოსახლეობის
საჭიროებას
სოციალურ სერვისებზე და, ასევე, მოგვცემს საშუალებას
უკვე არსებული სერვისების შეფასება და ანალიზი
გავაკეთოთ. საველე და სამაგიდე კვლევა იქნება ჩვენთვის
კარგი საშუალება ერთმანეთს შევადაროთ მოსახლეობის
საჭიროებები სოციალურ სერვისებზე და, ასევე, თავად
მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური სერვისები.
კვლევის შედეგები ჩვენთვის იქნება საბუთი მომავალი
ადვოკატირების პროცესისათვის.“

CHCA და UNDP აგრძელებენ
დევნილი თემის გაძლიერებას
კოპიტნარის კოლექტიურ ცენტრში დევნილები 1993 წლიდან ცხოვრობენ
დასახლება 15 კორპუსს მოიცავს
დასახლებაში 388 დევნილი ოჯახი ცხოვრობს
დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში სასწავლო
სივრცეების შექმნის პროცესი დაიწყო
იანვარში სამეგრელოს, იმერეთსა და შიდა ქართლის დევნილთა
10 კოლექტიურ ცენტრში სასწავლო სივრცეების შექმნის პროცესი
დაიწყო. თებერვალში სასწავლო სივრცეები ელექტრონული
სასწავლო საშუალებებით აღიჭურვება და დევნილებს ინტერნეტსა
და დისტანციურ სასწავლო პროგრამებზე მუდმივი წვდომის
შესაძლებლობა ექნებათ.
პარალელურად, კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები ქალები
ინფორმაციული ტექნოლოგიების თემებზე (IT, ქსელები და
ადმინისტრირება, საოფისე პროგრამები) გადამზადების 10 დღიან
კურსში ჩაერთვნენ. ტრენინგების მიზანია კოლექტიურ ცენტრებში
მცხოვრებმა ქალებმა დამოუკიდებლად შეძლონ სასწავლო
სივრცეების მართვა და გაძღოლა.
გარდა ამისა, იანვარში სამეგრელოს, იმერეთსა და შიდა ქართლის
დევნილთა 15 კოლექტიურ ცენტრში ჰიგიენური და სანიტარული
პირობების გაუმჯობესების პროცესი დაიწყო, რომლიც მოიცავს სველი
წერტილბის შეკეთდება/მოეწყობას. სარემონტო სამუშაოებში აქტიურად
არიან ჩართულნი კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები დევნილები.

ბელა გვარამია, ტრენინგის მონაწილე
კოპიტნარის დევნილთა დასახლება

„ჩვენს
დასახლებაში
კომპიუტერული
ტექნიკით
აღჭურვილი სასწავლო ცენტრი მალე გაიხსნება.
სარემონტო
საშუალებების
განსახორციელებლად
საჭირო საშუალებები უკვე მოტანილია. ინფორმაციულ
ტექნოლოგიების თემაზე ტრენინგი ჩემთვის ახალი
იყო. ტრენერი დეტალურ და ამომწურავ ინფორმაციას
გვაწვდიდა.
ვფიქრობ,
ცენტრის
გაძღოლა
და
დასახლებაში მცხოვრები ქალებისა და ბავშვებისათვის
დახმარების გაწევა არ გამიჭირდება".

COVID-19-ით დაზარალებული ბიზნეს ასოციაციების
და მეწარმე სუბიექტების გაძლიერება
მოწყვლადი ჯგუფების სამუშაო ძალების ეკონომიკურ აქტივობაში
ჩართულობის ხელშეწყობა

იანვარში ცენტრი „აფხაზეთის“ წარმომადგენლებმა სამეგრელო
ზემო-სვანეთის რეგიონში კვებითი სერვისების მიმწოდებელ
სუბიექტებთან შეხვედრები გამართეს.
ლაშა ქირია, ცენტრი „აფხაზეთი“: „ჩვენ სამეგრელოსა და ზემო
სვანეში კვებითი სერვისის მიმწოდებელ 25 კომპანიას შევხვდით
და ჩვენი ახალი პროექტის სიკეთეები გავაცანით. კორონა ვირუსის
პანდემიამ მათი ბიზნესი ძალიან დააზარალა და ათასობით
ადამიანი უმუშევარი დატოვა. ჩვენი პროექტის მიზანი სწორედ მათი
პოტენციალისა და სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერება იქნება“.

მადლობა ჩვენს მხარდამჭერებს
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