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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

ზუგდიდში ქალებისათვის
სასწავლო სივრცე გაიხსნა

ხონის დევნილთა დასახლებას 
აფხაზეთის ქუჩის სახელი მიენიჭა 



19 მარტს ზუგდიდში, დევნილთა კოლექტიურ ცენტრში (ბ. ჯანაშიას 
N1ა), ქალებისათვის სასწავლო სივრცე გაიხსნა. სასწავლო 
სივრცე აღჭურვილია ელექტრონული სასწავლო საშუალებებით 
(კომპიუტერები, პრინტერი) და მუდმივი ინტერნეტით. ქალებისათვის 
სივრცის შექმნას წინ უძღოდა, თავად კოლექტიურ ცენტრში 
მცხოვრები ახალგაზრდა ქალების გადამზადება ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების თემებზე (IT, ქსელები და ადმინისტრირება, 
საოფისე პროგრამები). სასწავლო სივრცეები სამეგრელოს 
მუნიციპალიტეტში დევნილთა 5 კოლექტიურ ცენტრში გაიხსნა 

(პროექტის ფარგლებში კი სულ 10 სასწავლო სივრცე შეიქმნა).

გარდა ამისა, კოლექტიურ ცენტრში მცხოვრებმა დევნილებმა 
UNDP-გან საერთო მოხმარების ჰიგიენური საშუალებების 

კომპლექტი და საკვები პროდუქტები მიიღეს.

ანანო რიგვავა
თემის ლიდერი

ქალთა სასწავლო სივრცის მენეჯერი

„პროექტის ფარგლებში 10 დღიანი გადამზადების კურსი გავიარე. 
ახლა თავისუფლად შემიძლია ცენტრში მცხოვრებ ქალებს, 
რომელთა შვილები სკოლის მოსწავლეები არიან, დავეხმარო 
სხვადასხვა პროგრამების ათვისებაში და ინფორმაციის მოძიებაში. 
გარდა ამისა, შემიძლია დისტანციურ სასწავლო პროგრამებში 
თავადაც ჩავერთო და სხვებსაც დავეხმარო. ვფიქრობ, საწყის 
ეტაპზე, ჩვენთან მცხოვრები ქალებისათვის ელემენტარული 
კომპიუტერული უნარ-ჩვევების განსავითარებლად 10 გაკვეთილი 
საკმარისი იქნება. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრის 

მართვა და გაძღოლა დამოუკიდებლად შემიძლია“.

ზუგდიდში ქალებისათვის
სასწავლო სივრცე გაიხსნა



ხონის დევნილთა დასახლებაში
სოციალური პროქტი განხორციელდა

დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში ევროპის ფონდის 
მხარაჭერით 4 სოციალური პროექტი დაფინანსდა. ხონის 
დევნილთა საინიციატივო ჯგუფი საგრანტო კონკურსის ერთ-
ერთი გამარჯვებული გახდა. პროექტი ინფრასტრუქტურული 
ხასიათისაა და კორპუსებზე ნუმერაციის განთავსებას და 
დევნილთა დასახლებაში ქუჩისთვის სახელის მინიჭებას 
(აფხაზეთის ქუჩა) ითვალისწინებს. სოციალური პროექტის 
ინიციატორებმა ესკიზები შეიმუშავეს და გამოკითხვა ჩაატარეს, 
რათა დასახლების სახელწოდება და სანომრე აბრის 
საბოლოო შეჯერებული ესკიზი შეერჩიათ. გამოკითხვაში 100-
ზე მეტი ადამიანი ჩაერთო და ხმათა უმრავლესობით ესკიზი 

საქართველოს რუქის გამოსახულებით შეარჩიეს. 

მათე ჩაფიჩაძე
პროექტის მენეჯერი, ცენტრი "აფხაზეთი"

„ჩვენ დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში წლებია ვმუშაობთ 
და თემის აქტიურ წევრებს ტრენინგებით, სემინარებითა და 
სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვით ვაძლიერებთ. მიმდინარე 
წელს 4 სათემო პროექტი დავაფინანსეთ, რომლებიც 
სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების 
მოგვარებისთვის არის გამიზნული. საგურამოში, გორში, 
ხონსა და სამტრედიაში სათემო ორგანიზაციებმა პროექტების 

განხორციელება უკვე დაიწყეს.“

ხონის დევნილთა დასახლება

17 მარტს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და 
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ 
(CHCA) წარმომადგენლებმა ხონში დევნილთა 
დასახლებას ესტუმრნენ და ჰიგიენური საშუალებები და 

საკვები პროდუქტები გადასცეს.



ეთო კვარაცხელია
ქარგვის ჯგუფის მონაწილე

„ქარგვის გამოცდილება არ მაქვს, ეს პირველი შეხებაა ამ 
ხელსაქმესთან. მამაჩემი მეწაღეა, ფეხსაცმელს კერავს და მინდა 
მასთან ერთად საქმეში ჩავერთო, ფეხსაცმელი მოვქარგო და 
ჩემი ხაზი გამოვუშვა, ვფიქრობ სიახლე იქნება. გაკვეთილებზე 
მასწავლებელი ჯერ მარტივ ნაქარგობებს გვაკეთებინებს, მალე 
ხელს გავიწაფავ და საზაფხულოდ როცა მამაჩემი ბალეტკების 
და ესპადრელების შეკერვას დაიწყებს, საქმეში მეც ჩავერთვები. 
იმედია, მამას და მე ერთად წარმატებული ბიზნესი გამოგვივა“.

ქარგვას,  პოლიმერულ  თიხაზე  მუშაობას  და 
ხის სუვენირების დამზადების ხელობას ზუგდიდში 
მცხოვრები 15 ქალი აქტიურად აგრძელებს. პროექტის 
მესვეურების აზრით, ახალი ხელობა ქალების დასაქმების 
შესაძლებლობების  გაზრდას და, ასევე, სოციალურ-
ეკონომიკურ ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. ხელობის 
გაკვეთილები ანალოგიური ფორმატით აფხაზეთშიც 
მიმდინარეობს და გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს 
მცხოვრები პროექტის მონაწილეები ერთმანეთს 

გამოცდილებასა და მიღწევებს უზიარებენ.

სარესტორნო საქმიანობა და სტუმარმასპინძლობის მენეჯმენტი 
- ტრენინგი ზუგდიდში

ხელსაქმის გაკვეთილები 
ქალებისათვის ზუგდიდში

19-20 მარტს ზუგდიდში რესტორატორთა ასოციაციის 
წევრებისათვის ტრენინგი ჩატარდა, რომელსაც კვებითი 
მომსახურების სფეროში ჩართული 12 წარმომადგენელი 
დაესწრო. სასწავლო კურსის მიზანი მსმენელებისათვის 
სარესტორნო საქმიანობისა და კვების მენეჯმენტის არსის, 
ორგანიზაციული სტრუქტურის, მართვის ძირითადი 
მოდელების, შეფასების ინსტრუმენტების შესახებ ზოგადი 
ცოდნის მიცემა და, ამასთან, რესტორნის ორგანიზაციული 
და ოპერაციული სტრუქტურის შეფასებისა და დაგეგმვის 

პრაქტიკული უნარები განვითარება გახლდათ.
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მულტიფუნქციური სერვისცენტრი ,,ჩემი მორდუ“
რუხში მოხუცთა თავშესაფრის მშენებლობა გრძელდება

რუხში მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა 
ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. პირველი ეტაპის 
სამუშაოები უკვე დასასრულს უახლოვდება და ცენტრი 
პირველი ბენეფიციარების მისაღებად მაისში მზად იქნება.


