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ბ ი უ ლ ე ტ ე ნ ი
CHCA-მ ხონის მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლებთან ერთად პირველი
სამუშაო შეხვედრა გამართა

CHCA-მ ახალი პროექტი დაიწყო!
ახალ პროექტს “უკრაინული სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება,
რომლებიც საგანგებო პროგრამებზე მუშაობენ უკრაინასა და
საქართველოში” CHCA უკრაინულ პარტნიორ
ორგანისაციასთან - ცენტრი “ქალთა პერსპექტივები” - ერთად
ახორციელებს. 

პროექტის ფარგლებში შემუშავდება სახელმძღვანელო,
ჩატარდება ტრენინგები ეფექტური ჰუმანიტარული
დახმარების გაწევის მეთოდების შესახებ. შეიქმნება ციფრული
პლატფორმა, სადაც ორგანიზაციებს საშუალება ექნებათ
ეფექტურად განაახლონ ინფორმაცია და სხვადასხვა სერვისი
მიაწოდონ კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და შავი ზღვის
ფონდი რეგიონალური კოოპერაციისათვის ფინანსური
მხარდაჭერით. 

2023 წლის, 11 იანვარს, CHCA-ს ოფისში, ხონის
მუნიციპალიტეტის მერმა, ლადო ჯურხაძემ და CHCA-ს
აღმასრულებელმა დირექტორმა, ნუკრი მილორავამ ხელი
მოაწერეს პროექტის „ხონის მუნიციპალიტეტის
ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების“
საგრანტო ხელშეკრულებას. 
შეხვედრას, ასევე, ესწრებოდა პროექტის გუნდი, როგორც
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიიდან, ასევე CHCA-დან.
მხარეებმა განიხილეს პროექტით გათვალისწინებული
აქტივობები და მათი იმპლემენტაციის ეტაპები.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის
ფინანსური მხარდაჭერით და

ითვალისწინებს მრავალფუნქციური
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას,

საინვესტიციო პროექტების შემუშავებასა
და მაღალი ხარისხის სოციალური

სერვისების მიწოდებას.



CHCA-სა და კოლეჯ "ლაკადას" შორის მემორანდუმი
გაფორმდა პროექტის „ინიციატივა ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში (IWO e.V)“
ფარგლებში და მიზნად ისახავს კონფლიქტით
დაზარალებული ახალგაზრდებისთვის პროფესიულ
განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და
მხარდაჭერის გაძლიერებას.

შეხვედრას, CHCA-სა და კოლეჯ „ლაკადას“
წარმომადგენლებთან ერთად, ესწრებოდა აფხაზეთის ა/რ
მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველი, მანანა ქვაჩახია.

პროექტი ხორციელდება ინიციატივა ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში (IWO e.V),
CHCA და Education Development and Employment Center
ერთად გერმანიის ფედერალური საგარეო ოფისის
ფინანსური მხარდაჭერით. 

CHCA-მ უკრაინელ ბავშვებს ქუთაისში
უმასპინძლა

2023 წლის, 2- 3 იანვარს, CHCA-მ ქუთაისში უკრაინელ
ბავშვებს უმასპინძლა.

"Children want peace" პროექტის ფარგლებში, საქართველოს,
უკრაინის სხვადასხვა რეგიონიდან 12 ბავშვი ეწვია. მათ 8
დღე ბათუმში გაატარეს, ხოლო 2 დღე ქუთაისში.

შემეცნებითი ტურის ფარგლებში, დაათვალიერეს
ბაგრატისა და გელათის ტაძრები. მოცემული პერიოდის
განმავლობაში ისწავლეს ქართული ფრაზები და ანბანი.

ასევე, ბავშვებს გადაეცათ საახალწლო საჩუქრები,
რისთვისაც მადლობას ვუხდით Container • კონტეინერი და
მაკდონალდს საქართველო

CHCA-სა და კოლეჯ "ლაკადას"
შორის თანამშრომლობის

მემორანდუმს მოეწერა ხელი.

ხონის დევნილთა დასახლებაში საინფორმაციო
შეხვედრა ჩატარდა

პროექტის „#EU4Dialogue: სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვის
რესპუბლიკაში კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა"
ფარგლებში ხონის დევნილთა დასახლებაში საინფორმაციო
შეხვედრა ჩატარდა.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა ქალებისა და ახალგაზრდების
საჭიროებები და შესაძლებლობები.

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

https://www.facebook.com/hashtag/eu4dialogue?__eep__=6&__cft__[0]=AZVTm1TCueUO_j4CScAJGpd1zyudYnqefQgdVerCFis4ARLr_lDOx0PobL5yVHkZe7LpjiWl8Mvv3l7-yf1B6ijvf8AQ6Cj5wmHzYwLxTv5UC8S-ClWBSYV5I9WXnx75M5oax8Sazoy2VXGZHb0end16ZKY8OubWbClPcRxH-8oThqjWUHiJWO3XupaGB-MTKS4&__tn__=*NK*F


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

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

