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ხონის მუნიციპალიტეტის მერმა, ლადო
ჯურხაძემ და CHCA-ს აღმასრულებელმა
დირექტორმა, ნაპოლეონ მილორავამ
საზოგადოებას პროექტი „ხონის
მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული
ტერიტორიული განვითარება“ გააცნეს. 

პროექტი მიზნად ისახავს ხონის
მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული
ტერიტორიული განვითარების ხელშეწყობას.
იგი განხორციელდება 2023-25 წლებში და
გათვლილია ხონის მუნიციპალიტეტის
მაცხოვრებლების ეკონომიკური, სოციალური და
კულტურული შესაძლებლობების
გაუმჯობესებაზე.

პროექტი ხორციელდება ხონის
მუნიციპალიტეტის მერიისა და
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი
„აფხაზეთის“ მიერ, ევროკავშირის ფინანსური
მხარდაჭერით.

ღონისძიება ესწრებოდნენ: იმერეთში სახელმწიფო
რწმუნებული ზვიად შალამბერიძე, საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მზია
გიორგობიანი, პარლამენტის წევრი გივი ჭიჭინაძე,
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის
რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
წარმომადგენელი მამუკა ცოტნიაშვილი,
ადგილობრივი ხელისუფების, პარტნიორი
ორგანიზაციისა და სხვადასხვა სფეროს
წარმომადგენელი
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პროექტის"ხონის მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული ტერიტორიული
განვითარება" გახსნითი ღონისძიება

ჩაერთე. შექმენი. განავითარე



პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

შეიქმნება და ამოქმედდება საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდი, რომლის
მეშვეობითაც დაინტერესებულ პირებს საშუალება მიეცემათ ონლაინ
რეჟიმში გაეცნონ კონკრეტულ საინვესტიციო წინადადებას. 

ჩატარდება მასშტაბული ადგილობრივი საინვესტიციო ფორუმი;

გაიცემა 11 გრანტი ადგილობრივ ორგანიზაციებზე; 

მოხდება საზოგადოებრივი ჰიგიენის საშუალებების განთავსება
მუნიცილაპიტეტის მასშტაბით;

დამონტაჟდება გარე განათება - 12 კმ-ზე ;

დამონტაჟდება 100 ნაგვის ურნა და 40 იზოლირებული ნარჩენების
შეგროვების პუნქტი, მოხდება 1 ნაგავშემკრები სატვირთო მანქანის
შესყიდვა;

შეიქმნება ადგილობრივი პროდუქციის საგამოფენო სივრცეები სოფელ
გორდში; 

ხონის სასულე ორკესტრს გადაეცემა მუსიკალური ინსტრუმენტები; 

მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით მოხდება მინიმუმ ერთი, ახალი
მონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის დანერგვა და
ინსტიტუციონალიზაცია;

შეიქმნება ახალი ტურისტულ-რეკრეაციული ობიექტები,
ნახახულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტულ კომპლექსი
და დევნილთა დასახელბაში რეკრეაციული სივრცე;

პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ექსპერიმენტორიუმი, ქიმიისა და
ფიზიკის მუზეუმი; 

ხონის მუნიციპალიტეტში, ადამიანების საერთო რაოდენობამ,
რომლებიც ისარგებლებენ პროექტის ფარგლებში
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურით, საჯარო სერვისებით და
ეკონომიკური შესაძლებლობებით - 23 000-ს მიაღწევს; 

პროექტის ფარგლებში შემუშავებული საინვესტიციო
წინადადებების მინიმუმ ნახევარი რეალიზებული იქნება
პროექტის განხორციელების პერიოდშივე და ხელს შეუწყობს
ხონის ადგილობრივი ეკონომიკური პოტენციალის ზრდას. 

 

ჩაერთე. შექმენი. განავითარე
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CHCA-მ პროექტის #EU4Dialogue ფარგლებში საუკეთესო სამეწარმეო
ინიციატივების მქონე 15 ბენეფიციარი სამეწარმეო საქმიანობისთვის

საჭირო ინვენტარით დააჯილდოვა. 

პროექტის ფარგლებში ბენეფიციარებმა სამეწარმეო წინადადებები
შესაბამისი ტრენინგების გავლის შემდეგ წარმოადგინეს. 15 საუკეთესო
ინიციატივის ავტორი მიღებულ აღჭურვილობას სამეწარმეო
საქმიანობის დასაწყებად ან/და გასაფართოებლად გამოიყენებს.
დაჯილდოებას ესწრებოდა CHCA-ს აღმასრულებელი დირექტორი,
ნაპოლეონ მილორავა და EU4Dialogue პროექტის კოორდინატორი მარიამ
ბეგიაშვილი.

პროექტი „EU4dialogue: სამხრეთ კავკასიასა და
მოლდოვის რესპუბლიკაში კონფლიქტის
ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა“ ევროკავშირისა და
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი
ინიციატივაა, რომელიც კონფლიქტით დაზარალებული
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების
გაუმჯობესებას ემსახურება.
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ბიზნეს ტრენინგები ხონის მუნიციპალიტეტში იწყება!

2023 წლის, თებერვალში, CHCA-მ ბიზნეს ტრენინგებზე
განცხადებების მიღება დაიწყო.  CHCA ევროკავშირისა და გაეროს

განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით
ახორციელებს  პროექტს "სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვის

რესპუბლიკაში კონფლიქტის ტრანსფორმაციის
მხარდაჭერა",რომლის ფარგლებში ტარდება ქალებისა და

ახალგაზრდების საჭიროებების, რესურსებისა და
შესაძლებლობების შეფასება და ანალიზი, რომლებიც :

 
ა) არ არიან დასაქმებული და/ან არ აქვთ პროფესია;

ბ) დაინტერესებულნი არიან მიიღონ პროფესიული განათლება და
გაიარონ სტაჟირება;

გ) აქვთ დევნილის სტატუსი

განაცხადის შედგენა, ბიუჯეტი, ფულადი სახსრების
მოძრაობა, მოგება-ზარალის ანგარიში;

გადასახადები;
მარკეტინგი;

ონლაინ სისტემაში წინადადებების შედგენა და
წარდგენა.

 ორდღიანი ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემებს:
 

 
 

ბიზნეს ტრენინგების დასრულების შემდეგ, CHCA
წაახალისებს კანდიდატებს, წარადგინონ თავიანთი

ინიციატივები ონლაინ სისტემის მეშვეობით CHCA-ს
საარსებო წყაროს განვითარების ცენტრის

ვებპორტალზე - livelihood.center. გრანტის მიმღებთა
შერჩევის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას

საგრანტო შესარჩევი კომიტეტი მიიღებს.
გამარჯვებულებს 500 აშშ დოლარის ოდენობის
გრანტები გადაეცემათ. გარდა ამისა, გრანტის

მიმღებებს გაეწევათ მენტორინგი და ქოუჩინგი.

https://www.facebook.com/hashtag/eu4dialogue?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9Ldtqi5jC3oz4D8-b1p0Schd4SwrhjnFzLDYQPIjvIEoOrhqEr-qO9tytPqxzhJ7cFGKyJMOiNPsbhzeZ3VaaE80WBklTZJtTDBQcwZjMfa2v6v0to9qbTndY0ce8wUkrduAPtTqnQspYbVyDTKJHgLfk13FAtrmh6WMmpLTdGrNtw6-dur3IV_akTrqOoJg&__tn__=*NK-R
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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
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