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ბიულეტენი

სოფელ რუხში მდებარე
მულტიფუნქციურ სათემო ცენტრს,
"ჩემი მორდუს", დეკემბრის თვეში,
CHCA-ს წარმომადგენლები და
აღმასრულებელი დირექტორი
ნუკრი მილორავა ესტუმრა. მათ
წინასაახალწლოდ, ბენეფიციარებს
საჩუქრები გადასცეს     

ჩემი მორდუს მხარდაჭერა
გრძელდება

"ჩემი მორდუს" თითქმის
ყოველთვიურად სტუმრობენ
ადგილობრივი საჯარო
სკოლების მოსწავლეები და
პედაგოგები, რითაც
საკუთარი წვლილი შეაქვთ
ჩვენი ბენეფიციარების
მხარდაჭერაში.  



ნიდერლანდების სამეფოს ელჩის ვიზიტი CHCA-ში 

ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი საქართველოში, CHCA-ს
ოფისს ესტუმრა და პროექტის “კონფლიქტით დაზარალებულ

რეგიონებში ახალგაზრდებისათვის ხარისხიანი,
გენდერულად თანასწორი კლასგარეშე განათლების

მიწოდება” ბენეფიციარები პირადად გაიცნო.
პროექტის ფარგლებში დაფუძნდა ორი ქალთა ცენტრი,

რომლებიც აქტიურად განაგრძობენ რეგიონებში მუშაობას
გენდერული განათლების ამაღლებისა და ძალადობის

პრევენციის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების
მიმართულებებით.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა რეგიონში მცხოვრებ ქალთა
საჭიროებები და გენდერული დისბალანსის ასპექტები.

 

სტაჟირების დასრულება

პროექტის „#EU4Dialogue: სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვის რესპუბლიკაში კონფლიქტის
ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა“ ფარგლებში დაგეგმილი სტაჟირების ბენეფიციარებმა უკვე
დაასრულეს სწავლის პროცესები და მათ საქმიანობის გასაგრძელებლად საჩუქრად აღჭურვა

გადაეცათ.
ყველა ჩვენს სტაჟიორს ვუსურვებთ წინსვლასა და წარმატებულ საქმიანობას!

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
ფინანსური მხარდაჭერით.

 პროექტის „საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობა -
კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პერსპექტივები“ ფარგლებში,
მულტიფუნქციური სათემო ცენტრი “ჩემი მორდუს” ბაზაზე

დაარსებული საკონსულტაციო ცენტრის აღჭურვა გრძელდება.
 

ამჯერად, ცენტრისათვის შეძენილ იქნა ელექტრო ეტლები, რომლებიც
ჩვენს ბენეფიციარებს ცენტრის სრულ სერვისებზე წვდომას

გაუმარტივებს.
 
 
 

საკონსულტაციო ცენტრის სერვისები მოიცავს:
 
 საჭიროებების კვლევა;

დახმარების გაწევა;
 უფლებების დაცვა;

დროებითი განთავსება.
 

https://www.facebook.com/hashtag/eu4dialogue?__eep__=6&__tn__=*NK*F


აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრ ლევან ჩაკვეტაძესა დაცენტრ ’’აფხაზეთის“ აღმასრულებელ
დირექტორ ნაპოლეონ მილორავას შორის საქმიანი შეხვედრა გაიმართა და
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი.

მემორანდუმის მიზანია, მხარეთა საერთო ინტერესების სფეროში შემავალ
აქტუალურ საკითხებზე თანამშრომლობა ერთობლივი, ჯანდაცვაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდის პროგრამების განხორციელების, რესურსების
გაზიარებისა და მაღალი კომპეტენციის მქონე კადრების მომზადების
ხელშეწყობის გზით. 

აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა
და CHCA-ს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

 

ბურთულას ტრენინგი ზუგდიდში

2022 წლის, 1 დეკემბერს, ბურთულა • Burtula-მ CHCA-ს ზუგდიდის ოფისში ჩაატარა ტრენინგი
თემაზე “სოციალური მედია მარკეტინტი და მისი მნიშვნელობა მცირე ბიზნესის წარმოებისას”.
ტრენინგს ესწრებოდნენ კონფლიქტით დაზარალებული პირები, რომლებიც დაკავებული არიან
მცირე მეწარმეობით, სამეგრელოსა და აფხაზეთში.

შეხვედრა ჩატარდა CHCA-სა და ბურთულა • Burtula-ს შორის გაფორმებული მემორანდუმის
ფარგლებში, ციფრული საგანმანათლებლო პროგრამების ერთობლივი განხორცილებისათვის

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069349833729&__cft__[0]=AZX_eSRybGEh9Xh_ndh4ZGr0GaxnILTUu2ykTfog9TuuKM7oLXxe6WC6aGQdvjxpH9hTzsVbYOuWtz3skTmbBKscpgTwTEUtIMxrCFUAzNKJUeYsaFkTXWsW0GUE6MnEh2D-xxXdLt_L5E44hzdGrwoDX6qbBgEGcFhFaIMzh6cwXa3ZxqfMEp8ycMf1B4W4_w8&__tn__=-UC%2CP-R


https://chca.org.ge/

თბილისი
 

+995 322 944 544
pm@chca.org.ge

ქუთაისი
 

 +995 431 24 16 51
    kutaisi@chca.org.ge

 

ზუგდიდი
 

+995 415 25 19 21
 zugdidi@chca.org.ge

 

გორი
 

 +995 370 27 34 84
 gori@chca.org.ge

დონაცია

კონტაქტი

https://www.facebook.com/CHCAGeorgia

https://donorbox.org/donate-to-chca

CHCA-ს  დონორები

https://chca.org.ge/
https://www.facebook.com/CHCAGeorgia
https://donorbox.org/donate-to-chca

