2016 წლის კონკურსი
N

ორგანიზაციის

პროექტის სახელწოდება

მიზანი

თანხა

„წიგნო-ბარი“

პროექტის მიზანია, ალტერნატიული სივრცის შექმნა, სადაც 11225

სახელწოდება
1.

ააიპ „ახალგაზრდული
ასოციაცია დრონი“

ახალგაზრდებს

ექნებათ

შესაძლებლობა,

განათლების

მეთოდების

გამოყენებით

პრაქტიკაში

განავითარონ

ისეთი

არაფორმალური

მიიღონ

ცოდნა

უნარ-ჩვევები,

და

რომლებიც

დაეხმარება მათ ახალი პროფესიების დაუფლებაში, როგორიცაა
ბარმენობა, მიმტანი, ბარის მართვა, ღონისძიების დაგეგმვა და
განხორციელება. აქ მოსულ ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა
გაიარონ ტრენინგები და მასტერკლასები შემდეგ საკითხებზე:
ღონისძებების ეფექტური

დაგეგმვა

და

ჩატარება;

კლიენტის

ეფექტური მომსახურება (სერვის +);
მიმტანის და ბარმენის
საქმიანობის შესწავლა; ეფექტური კომუნიკაცია; ლიდერობა და
გუნდური მუშაობა; უცხო ენის სწავლება. პროექტის სამიზნე
ჯგუფს წარმოადგენს რეგიონებიდან ჩამოსული სტუდენტები და
თბილისის

ზღვის

ახალგაზრდები.

დევნილთა

ბენეფიციართა

დასახლებაში
რაოდენობა:

მცხოვრები

სულ

30

მდე

ახალგარზდა 18-დან 25 წლამდე.
2.

ააიპ „საქართველოს

„ქართული ენის

პროექტის

მიზანია

ფერეიდნელ

ახალგაზრდებს

2

თვის 21350

დემოგრაფიული

შემსწავლელი კურსი

განმავლობაში შეასწავლოს ქართული ენა და ხალხური სიმღერები;

საზოგადოება 21-ე“

ფერეიდნელი

გააცნოს ისტორიული ძეგლები (ექსკურსია). პროექტის მიხედვით

ქართველებისთვის“

საქართველოში ქართული ენის და ხალხური სიმღერის შესაწავლად
ჩამოვა 12 ფერეიდნელი ახალგაზრდა. ქართულ ენასთან ერთად
ისინი შეისწავლიან 9 ხალხურ სიმღერას. პროექტის განმავლობაში
მოეწყობა 3 გასვლითი ექსკურსია მცხეთაში, სიღნაღსა და ყაზბეგში.
პროექტის

დასრულებისას

დაგეგმილია

შემაჯამებელი

ღონისძიების

გამართვა,

ფერეიდნელები

შეასრულებენ

სადაც

შესწავლილ ქართულ სიმღერებს. პროექტის ორგანიზატორებისგან
მათ

გადაეცემათ

სერთიფიკატები.

აღნიშნულ

ღონისძიებაზე

მოწვეული იქნებიან სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს
წარმომადგენლები.

ღონისძიება

გაშუქდება

პრესისა

და

ტელევიზიის მეშვეობით. პროექტის მიმდინარეობისას დაგეგმილია
ფერეიდნელი ახალგაზრდების შეხვედრები პარლამენტისა და

საკრებულოს

წევრებთან

და

არასამთავრობო

ორგანიზაციის

წარმომადგენლებთან. ახალგაზრდების შერჩევას უზრუნველყოფს
თეირანის უნივერსიტეტის პროფესორი, ფერეიდნელი ქართველი
ამინ ნაგელიანი (ანდრო ფანიაშვილი).
3.

ააიპ „საქართველოს

„რეწვის პროდუქციის

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს დედაქალაქში ასოციაციის 23077

ტრადიციული რეწვის

განვითარება და

ახალგაზრდა წევრების და რეგიონებში, კერძოდ რაჭა-ლეჩხუმის,

ასოციაცია“

მარკეტინგი-ახალგაზრდა
ოსტატების ეკონომიკური

მცხეთა-მთიანეთის,
აჭარის,
შიდა
ქართლისა,
კახეთის
ტერიტორიაზე არსებული ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების

გაძლიერებისთვის“

ბაზაზე

შექმნილი

საგანმანათლებლო

ცენტრების

მიერ

გადამზადებული ახალგაზრდების პროდუქციის განვითარებასა და
მარკეტინგს. პროექტის სამიზნე ჯგუფებია: ასოციაციის წევრი,
დედაქალაქში მცხოვრები ახალგაზრდა ოსტატები (10 ახალგაზრდა)
და ახალგაზრდა ოსტატები რეგიონებიდან (60 ახალგაზრდა).
პროექტში

გათვალისწინებულია

ახალგაზრდა

ბენეფიციარებისთვის პროდუქციის განვითარების ტრენინგების
ჩატარება (6 ტრეინინგი, თბილისი, დუშეთი, გორი, თელავი,
ამბროლაური, ბათუმი);
მოხდება

ახალი ხაზების, კოლექციების შექმნა;

სარეალიზაციო

სარეალიზაციო
მასალების

ობიექტის

დიზაინი

შექმნილი

და

ობიექტის

სარემონტო

აღჭურვილობის
დამზადება;

პროდუქციის

სამუშაოები;

შეძენა;

შესაფუთი

ტრენინგების

აღრიცხვა-კოდირება,

შედეგად
შეტანა

სარეალიზაციო ობიექტში; სარეალიზაციო ობიექტის ექსპოზიციის
მოწყობა;

სარეკლამო

ფლაერის

დამზადება

და

ტურისტულ

საინფორმაციო ცენტრებში დისტრიბუცია.
4.

ააიპ „გლობალური

„სნოს ახალგაზრდული

ყაზბეგის რაიონ სოფელ სნოში უნდა შეიქმნას კემპინგის ტიპის 23000

თანადგომა“

კემპინგ-ცენტრი“

ტურისტული

ცენტრი,

სადაც

დასაქმნდებიან

ახალგაზრდები

ტურიზმის მიმართულებით. პროექტის საშუალებით შეიქმნება
ახალგაზრდული ტურისტული ცენტრი ,სადაც ახალგაზრდები
შეიძენენ

მათი

ეკოლოგიაზე,

განვითარებისათვის

მნიშვნელოვან

ენერგოეფექტურობაზე,

ტურიზმის

ცოდნას:
სწორად

განვითარებაზე, მარკეტინგზე და სხვა მათთვის მნიშვნელოვან
საკითხებზე.
ახალგაზრდების

პროექტის
დასაქმებასა

განხორციელება
და

ემსახურება

არაფორმალური

ცოდნის

გაღრმავებას, მაღალმთიანი საზღვრისპირა რეგიონიდან მიგრაციის

შემცირებას

და

ახალგაზრდების

განვითარებაში.

პროექტის

ჩართულობას

სამიზნე

ჯგუფი

რაიონის

არის

სნოს

ახალგაზრდობა 16დან 25წლის ჩათვლით 20მდე ახალგაზრდა ვინც
სურვილი გამოხატა დაკავდეს ტურისტული ბიზნესით, იყვნენ
სამთო

ტურიზმის

გამყოლები,

მიხედონ

კემპინგის

ადმინისტრირებას
და
ჰქონდეთ
მოგზაურებთან
და
დამსვენებლებთან საქმიანი ურთიერთობა, რაც მისცემთ მათ
საშუალებას ცოდნასთან და გამოცდილებასთან ერთად მიიღონ
შემოსავალი.
5.

ააიპ „ახალგაზრდა

„აღმოსავლეთ

პროექტის ,,აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორია და 24800

მკვლევართა ცენტრი

საქართველოს მთიანეთის

სიძველეები“

უცნობი საქართველო“

ისტორია და სიძველეები“

რეგიონთან დაკავშირებული არქეოლოგიური, ეთნოლოგიური,

მიზანია

ფოლკლორული,

აღმოსავლეთ

ლინგვისტური,

საქართველოს

ისტორიული

მთიან

სამეცნიერო

საკითხების კვლევა, საკითხების კომპლექსური ანალიზი და
თავმოყრა; ცნობილია, რომ დღეისათვის ოკუპირებული ცხინვალის
რეგიონისა

თუ

ქსნის

ხეობის

მაგალითზე,

ინტენსიურად

მიმდინარეობს ისტორიის მიზანმიმართული გაყალბება, რაც კიდევ
უფრო აძლიერებს ამ ვრცელი რეგიონის ისტორიის შესწავლის
აქტუალობას და საჭიროებას. პროექტში მონაწილე ახალგაზრდა
მეცნიერების

პროფესიული

დახელოვნება

და

წახალისება,

პრაქტიკული კვლევა-ძიების უნარის გამომუშავება და უფროსი
თაობის მეცნიერებთან ერთობლივი მუშაობის შესაძლებლობა;11.
სამეცნიერო კონტაქტების გაღრმავება, საკითხით დაინტერესებული
მკვლევრების თანამშრომლობის ხელშეწყობა; ქართველი და
ჩრდილოკავკასიელი მკვლევრების დისკუსიის ინიცირება, ახალი
საკვლევის საკითხების გამოკვეთა და სამომავლო ერთობლივი
მუშაობის პერსპექტივების გაჩენა; უცხოელი სპეციალისტების
გამოცდილების გაზიარება, მათ მიერ შესწავლილი მთის ისტორიის,
სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური თავისებურებების
გაცნობა; შესაძლო პარალელებისა თუ სხვაობების წარმოჩენა; 2015
წელს

წარმატებით

ჩატარებული

საერთაშორისო

სამეცნიერო

ფორუმის: ,,აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორია და
სიძველეები’’
ჩამოყალიბება.

ყოველწლიურ
ადგილობრივი

სამეცნიერო

კონფერენციად

ახალგაზრდების,

აგრეთვე

ტურისტებსა და სამეცნიერო წრეებს შორის მთიულეთის რეგიონის
ეპიგრაფიკული, ხელნაწერი მემკვიდრეობისა და ისტორიული
ძეგლების პოპულარიზაცია – ლექციების, ვიდეორგოლებისა და
სამეცნიერო ნაშრომის სახით.
6.

ააიპ „აფხაზეთის

„სოციალური საწარმო

„ჰერა“-ს ბაზაზე 2012 წლიდან

ფუნქციონირებს

სოციალური 19810

უსინათლოთა და ყრუ-

აუდიო-მულტი სტუდია

საწარმო - „აუდიო-მულტი სტუდია ჰერა“, სადაც დასაქმებული

მუნჯთა კავშირი ჰერა“

„ჰერა“ გუშინ, დღეს, ხვალ“

არიან ახალგაზრდა დევნილი შშმ პირები. სოციალური საწარმო
ძირითადად დაკავებულია აუდიო წიგნების გამოშვებით.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ჩვენი სოციალური საწარმოს
ტექნიკური გადაიარაღება, რაც ითვალისწინებს ახალი ციფრული
ტექნიკის შეძენას. ახალი ტექნიკის შეძენა ხელს შეუწყობს ჩვენს
მიერ გამოშვებული აუდიო წიგნების ლამაზი დიზაინის ყდების
შექმნას. პროექტის განხორციელებიდან უშუალო მომსახურებას
მიიღებენ უსინათლო და მცირემხედველი ბენეფიციარები. ამჟამად
საქართველოში

არასამთავრობო

ორგანიზაციების

მონაცემით

ცხოვრობს დაახლოებით 13 000 უსინათლო და მცირემხედველი
ბენიფიციარი. ძირითადი აქტივობებია: არსებული სოციალური
საწარმოს ტექნიკური გადაიარაღება; უსინათლო და მცირემხედველ
ბენეფიცართა თანაბარი ხელმისაწვდომობა ლიტერატურასა და
ინფორმაციაზე, შშმ პირების დასაქმება
7.

ააიპ „ჩვენი ჯანსაღი და
სპორტული თაობა“

„ბურთი და მოედანი“

პროექტის

მიზანია

სოფლად

ფეხბურთის

პოპულარიზაცია, 15420

რომელიც ითვალისწინებს ოზურგეთის სამიზნე სოფლებში (სულ 8
სოფელი) მარტივი ტიპის საფეხბურთო მოედნების მოწყობას,
ბავშვთა ჯგუფების ჩამოყალიბებას, მწვრთვნელების მომზადებას,
სასწალო-საწვრთვნელო

გეგმის

შედგენას;

სოფლის

ბავშვების

ფართო ფენების ჩართვას ფეხბურთში, მასობრივივი შეჯიბრებისა
და

ტურნირების

ორგანიზებას.

მასობრივი

ფეხბურთის

განვითარება და ხელმისაწვდომობა (სოციალურად დაუცველი
ოჯახების

ბავშვებისა

და

მოზარდებისთვის

სპოტულ

ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა), ნიჭიერი
და პერსპექტიული ბავშვებისა და მოზარდების გამოვლენა; მათი
შემდგომი
საფეხბურთო

დაოსტატების

მიზნით

პროფესიონალური

რეკომენდაციის
კლუბებისთვის.

გაწევა
ბავშვთა

მწვრთნელების მომზადება C კატეგორიის მისაღებად. პროექტის

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ოზურგეთის 8 სოფლის (ნატანების,
შრომის,

ნასაკირალის,

კონჭკათის,

შემოქმედის,

ურეკის,

ცხემლისხიდის, მერიის) საჯარო სკოლების მოსწავლეები, სულ 600
-მდე მოსწავლე და ამავე სოფელში მცხოვრები 8 ვეტერანი
ფეხბურთელი. თითოეულ გუნდში გაერთიანდება 40-დან 60-მდე
ბავშვი, ესენი არიან პროექტის პირდაპირი ბენეფიციარები.
8.

ააიპ „არტ-ისტი“

„ქართული ფოლკლორი
კომპიუტერულ თამაშებში“

პროექტი
გამიზნულია
სოციალურად
დაუცველი
და 24500
მრავალშვილიანი ოჯახების მოზარდებზე, და ორიენტირებულია
მომავალში

მათ

დასაქმებაზე

ინოვაციური

მიმართულებით

მომუშავე კომპანიებში. ბენეფიციარები 5 თვის განმავლობაში
გაეცნობიან IT ტექნოლოგიების ისეთ სპეციფიურ ინოვაციურ და
მოთხოვნად

მიმართულებებს

როგორიცაა:

კომპიუტერული

გრაფიკა და ვიდეოთამაშების წარმოება, კერძოდ გაივლიან ამ ტიპის
პროექტებზე მუშაობის ძირითად და უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს,
როგორიცაა: • ვიდეოთამაშის სცენარი • პერსონაჟების შექმნა • 2D
ხატვა • 3D ძერწვა • პროექტის კონცეფციის აწყობა და პრეზენტაცია •
პორტფოლიოს შექმნა რაც მოიცავს, როგორც სასწავლო, ასევე
კრეატიულ

დისციპლინების

განხორციელებას

დაუფლებას

გუნდურობის

და

პრინციპებზე

პროექტების
დაყრდნობით.

მიზნის მისაღწევად პროექტი რამდენიმე კონკრეტულ/სპეციფიურ
მიზანს

ისახავს:

საგანმანათლებლო

სპეციფიური
სტუდია

მიზანი

„არტ-ისტში“

1.

ახალგაზრდული

IT

ტექნოლოგიების

სპეციფიური დარგების სწავლებისთვის ტექნიკური ბაზის, მისი
გრძელვადიანი მდგრადი ფუნქციონირებისთვის ტექნიკური
პირობების გამართვის ხელშეწყობა. სპეციფიური მიზანი 2. შრომით
ბაზარზე
დარგების

ორიენტირებული
კერძოდ

კომპიუტერული

IT

ტექნოლოგიების

ვიდეოთამაშების

გრაფიკის

სწავლება

სპეციფიური

წარმოებისა

და

არაფორმალური

პროფესიული განათლების დონეზე.
სპეციფიური მიზანი 3.
პროექტის ფარგლებში შეიქმნას სტარტაპი/პროდუქტი, რომელიც
მზად იქნება პოტენციური ინვესტორებისათვის ან ფონდებისათვის
წარსადგენად. კონკრეტული მიზანი 4. ქართული კულტურისა და
ფოლკლორის პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში და მისი გატანა
ისეთ გლობალურ ახალ ბაზარზე, როგორიცაა ვიდეოთამაშების

წარმოება. პროექტის უშუალო ბენეფიციარები არიან 15-21 ასაკის
მოზარდები

სოციალურად

დაუცველი

და

მრავალშვილიანი

ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ სურვილი და შემოქმედებითი
მონაცემები დაეუფლონ ინოვაციური ტექნოლოგიებს.
9.

ააიპ „ლაჰილი“

„ტრადიცია და ტურიზმი -

პროექტის მიზანია ლენტეხის რაიონში ტურიზმის განვითარების 21875

ქვემო სვანეთის ახალი

ხელშეწყობა და ქვემო სვანეთის, როგორც ტურისტული ზონის

სიცოცხლე“

ცნობადობის ამაღლება; უძველესი სვანური თამაშობების აღდგენა
და პოპულარიზაცია; სვანური ფოლკლორული ფესტივალის
ჩატარებისათვის ტრადიციული სახის მიცემა. ორგანიზაცია გეგმავს
10

ადამიანის

ტურისტული

დატრეინინგებას
სერვისების

ტურიზმის

განვითრების

მენეჯმენტის

კუთხით,

ასევე

და
10

ადამიანის გადამზადებას სამთო გამყოლ გიდებად. ორგანიზაციის
მიერ შემუშავებულია 5 ტურისტული მარშუტი, სადაც იგეგმება
ფოტო ტურის მოწყობა და საუკეთესო ფოტოების გამოფენები
სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების ფარგლებში, რაც
ხელს შეუწყობს ქვემო სანეთის მიმზიდველ ტურისტული ზონად
წარმოჩენას.

იგეგმება

მასშტაბური

სვანური

ფოლკლორული

ფესტივალის ჩატარება ქვემო სვანეთის სამ ტურისტულად ყველაზე
პერსპექტიულ ადგილზე. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება
სვანური სამზარეულო, ხეზე კვეთისა და ფერწერის ნიმუშები,
სხვადასხვა მივიწყებული სვანური თამაშობები და ა.შ. პროექტით
გათვალისწინებული აქტივობების გაპიარება მოხდება სხვადასვა
ტელევიზიის,

სოციალური

ქსელისა

და

აქტივობების

განხორციელებით.
10.

ააიპ „მშვიდობისა და

„აქსელერატორი 9.8“

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საკმაოდ პოპულარული და 22312,50

ინტეგრაციის

მასშტაბური ხდება სტარტაპ აქსელერატორების კონცეფცია. ეს არის

საერთაშორისო ცენტრი“

ინტენსიური

(საშუალოდ

3-4 თვე) ბიზნეს და

პიროვნული

განვითარების პროგრამა, რომელიც ძირითადად მიზნად ისახავს
დამწყები

კომპანიების

განვითარებისთვის.

ხელშეწყობას

მსოფლიოს

მასშტაბით

ზრდისა
ის

და

აღიარებულია,

როგორც ეკოსისტემის განვითარების მნიშვნელოვანი საშუალება.
პროგრამაში

ჩართვის

შემთხვევაში

მონაწილეები

გარკვეული

დროის განმავლობაში მუშაობენ სპეციალისტებთან ერთად ერთ
სივრცეში, რაც მათ საშუალებას აძლევს მიიღონ პროფესიონალთა

მენტორინგი და განავითარონ საკუთარი ბიზნეს იდეა. პროექტის
ფარგებში

იგეგმება

უკვე

არსებული

სოციალური

საწარმო

„გენერტორი 9.8“-ს ნაწილობრივი გარდაქმნა აქსელერატორად,
რომლის საბოლოო მიზანიც ახალგაზრდული ინიციატივების
მხარდაჭერა და მათი სოციალურ საწარმოებად, არასამთავრობო
ორგანიზაციებად,
start-up-ებად
ჩამოყალიბების
პროცესში
დახმარების გაწევაა. ღია კონკურსის საფუძველზე შეირჩევა
ახალგაზრდების 10 გუნდი, რომელთაც სურთ NGO-ს, start-up-ის ან
სოციალური საწარმოს ჩამოყალიბება. 3 თვის განმავლობაში
გუნდები სამუშაოდ გამოიყენებენ „გენერატორი 9.8“-ს საერთო
სამუშაო სივრეს. მათ მუდმივ დახმარებას გაუწევს ექსპერტთა
გუნდი (ფინანსისტი, იურისტი, ბიზნეს კონსულტანტი და NGO
კონსულტანტი), რომლებიც დაეხმარებიან მონაწილეებს სამოქმედო
და ბიზნეს გეგმის შემუშავება/ განვითარებაში, ლეგალური და
ფინანსური

საკითხების

გარკვევაში,

ფონდების

მოძიებაში,

პროექტების წერაში და ა.შ. პროექტის დასასრულს გვეყოლება 10
ახალი სოციალური საწარმო, NGO ან სტარტ-აპი კონკრეტული
ხედვებით და სამოქმედო გეგმით, რომელთაგანაც შეირჩევიან
ახალი

საკონსულტაციო

ჯგუფის

წევრები

და

სამომავლოდ

დაეხმარება მათ მსგავსად საჭიროების მქონე ახალგაზრდებს და
საინიცატივო

ჯგუფებს.

„აქსელერატორი

9.8“-ს

უშუალო

ბენეფიციარები არიან: • ახალგაზრდები, რომელთაც გაჩნიათ
კონკრეტული იდეები, ხედვები და სურთ ჩამოყალიბდნენ როგორც
არასამთავრობო ორგანიზაცია ან სციალური საწარმო; • უკვე
არსებული

არასამთავრობო

ორგანიზაციები

ან

კომპანიები,

რომელთაც სურთ სოციალური საწარმოს ჩამოყალიბება; • სტარტაპები,

ან

ახალგაზრდების

ჯგუფი,

რომელთაც

სტარტ-აპად

ჩამოყალიბება სურთ. ბენეფიციართა რაოდენობა მაქსიმუმ 10
გუნდია,
რომელიც
მაქსიმუმ
5
ადამიანით
იქნება
დაკომპლექტებული. პროექტი განხორციელდება თბილისში.
11.

ააიპ „რაჭის

„ეკოლოგიურად სუფთა

პროექტის

მიზანია

ამბროლაურის

მუნიციპალიტეტში

ძველი 9773,50

განვითარების ცენტრი“

პროდუქტი,

ტრადიციული სოფლის მეურნეობის დარგის (მებოსტნეობის)

ჯანმრთელობის

აღდგენა–განითარებაზე ორიენტირებული სოციალური საწარმოს

გარანტიაა“

შექმნა. პროექტის ბენეფიციარები იქნებიან სოციალურ საწარმოში

დასაქმებული 6

ახალგაზრდა

(სოციალურად

დაუცველი და

მრავალშვილიანი ოჯახებიდან) და ასევე ქ.ამბროლაურისა და
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველთა და
შეჭირვებულთა უფასო სასადილოს 56 ბენეფიციარი, რომლებიც
კვირაში ორჯერ მიიღებენ საწარმოს მიერ წარმოებულ პროდუქტს
უსასყიდლოდ. საწარმოდან მიღებული მოგება მოხმარდება მის
განვითარება გაფართოებას. გაკეთდება სათბური. მომავალ წელს
საწარმო

შეძლებს

აწარმოოს

საკუთარი

ნერგები

წარმოების

გაფართოებისათვის. შერჩეულ 6 ახალგაზრდას, რომლებმაც უნდა
იმუშაონ

სოციალურ

საწარმოში,

ამბროლაურის

სოფლის

მეურნეობის
საკონსულტაციო
ცენტრის
თანამშრომლები
ჩაუტარებენ ერთ კვირიან სწავლებას პროდუქტის სწორად მოვლისა
და წარმოების საკითხებზე. შერჩეული იქნება ტერიტორია სადაც
უნდა განთავსდეს სოციალური საწარმო; მოხდება ნიადაგის
კულტივაცია; შეძენილი იქნება ადგილობრივი ჯიშის პამიდვრისა
და კიტრის ნერგები; დაირგვება ნერგები და მომზადდება შპალები,
შესყიდული იქნება შხამქიმიკატები და ორგანული სასუქი, რომლის
შერჩევაზე პროექტის ორგანიზატორებს კონსულტაციას გაუწევს
სოფლის მეურნეობის საკონსულტაციო ცენტრის ენტომოლოგი;
საწარმოს შესახებ ინფორმაცია განთავსდება ადგილობრივ გაზეთ
,,ამბროლაურის

მოამბეში";

მოეწყობა

საწარმოს

გახსნის

პრეზენტაცია, სადაც მოწვეული იქნებიან ადგილობრივი და
რეგიონალური ხელისუფლების წარმომადგებნლები. მიღებული
პროდუქტი კვირაში ორჯერ გადაეცემა სასადილოს უფასოდ და
ასევე გასაყიდად დისტრიბუცია მოხდება ადგილობრივ ბაზარსა და
სავაჭრო ობიექტებში.
12.

ააიპ „მზიანი“

„ახალი მზიური“

პროექტი „ახალი მზიური“ გულისხმობს სოციალური საწარმოს 28240
ამოქმედებას, რომლის ფარგლებშიც გაიხსნება სოციალური კაფე და
ამფითეატრი თბილისში, ბავშვთა ქალაქ "მზიურში". პროექტის
განხორციელების შედეგად კაფესა და ამფითეატრში ეტაპობრივად
დასაქმდებიან შეზღუდული შესაძებლობის მქონე პირები და
ახალგაზრდები მათი უნარების შესაბამისად. სულ დასაქმდება 5
ახალგაზრდა სტაბილურად და 5-6 ახალგაზრდა მოკლე ვადით.
საგანმანათლებლო და გასართობ ღონისძებებში მონაწილეობას

მიიღებს 4000-მდე ბავშვი და ახალგაზრდა. მზიურის ამფითეატრის
აღდგენა-რეკონსტრუქცია უკვე მიმდინარეობს და დასრულებული
უნდა იყოს 10 მაისისთვის. ამის შემდეგ მოხდება სოციალური
კაფესა და ამფითეატრის ამუშავება. მოხდება მისი ტექნიკურად
აღჭურვა,

საჭირო

ინვენტარის

შეძენა

და

დამონტაჟება,

პროდუქციით მომარაგება, მენიუს კერძების საცდელი ნიმუშების
დამზადება. საწარმოს ოფიციალური გახსნა დაგეგმილია 1 ივნისს,
ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილ ყოველწლიურ „მზის ფესტივალზე“.
ორგანიზაცია

სისტემატურად

იმუშავებს

სხვადასხვა

სახის

ღონისძიებების მოწყობაზე.
13.

ააიპ „კეთილდღეობისა

„შშმ პირთა ხელშეწყობა

პროექტი ითვალისწინებს შიდა ქართლში მცხოვრები 16 დან 30 37043

და განვითარების

პროფესიული განათლების

წლამდე 34 ბენეფიციარი ახალგაზრდის პროფესიული უნარების

ცენტრი“

და დასაქმებისთვის“

განვითარებას ხელობის სხვაფდასხვა სფეროში (ჭრა-კერვა, თიხის
დამუშავება, ტიხრული მინანქარი, უსინათლოთათვის ბრაილის
შრიფტის სწავლებას), მათში პიროვნული უნარების განვითარებას
ტრენინგებით

და

შემდგომ

მათ

დასაქმებას

ორგანიზაციაში

არსებულ სოციალურ საწარმოში, ასევე ბენეფიციართა შრომითი
მოწყობის შესაძლებლობებს რეგიონის ეკონომიკური საქმიანობის
სხვადასხვა

სფეროში.

პროექტი

ამოცანების განხორციელებას:
მოწვევას; ტრენინგებს
პროფესიული
საჭირო

და

შემდეგი

სამიზნე ჯგუფის მობილიზება-

(პიროვნული უნარების განვითარება;

ორიენტაციის

უნარებისა

ითვალისწინებს

ტრენინგები;

ტექნიკების

გასაუბრებისთვის

დაუფლების

ტრენინგი).

პროფესიული გადამზადების სერვისების სრულყოფა (კერვა,
მინანქარი
,თიხის
წარმოება).
პროფესია
დაუფლებული
ბენეფიციარების

სერთიფიცირება.

შემდგომი

დასაქმების

ხელშეწყობა ორგანიზაციაში არსებულ სოციალურ საწარმოში.
მხედველობა

დაქვეითებული

პირებისათვის

კომპიუტერული

პროგრამების შესწავლა ბრაილის შრიფტით.
ხელისუფლებისა
და
ბიზნესმენების
გადამზადებული

პროფესიული

კადრების

ადგილობრივი
ინფორმირება

შესახებ,

რამეთუ

გაითვალისწინონ შესაძლო შემდგომი დასაქმებისთვის.
14.

ააიპ „შიდა ქართლის

„სოციალური საწარმო -

პროექტის მიზანია სოციალური საწარმოს "ჩემი ფუტკარი" შექმნა; 22000

სოციალური

ჩემი ფუტკარი“

პროექტი განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიცში.

მეწარმეობა“

პროექტის მიზანია შვიდ სულიანი სოციალურად დაუცველი
ოჯახის დასაქმება. ბენეფიციარები: 200 მდე არაფორმალური
განათლების მიმღები სოფლების მოსწავლე-ახალგაზრდობა და სხვა
დაინტერესებული

პირები.

სოციალური

საწარმოს

"ჩემი

ფუტკარი"ბაზაზე დაფუძნდება საველე - პრაქტიკული ცენტრი,
სადაც დასაქმდებიან და კონსულტაციას მიიღებენ სოციალურად
დაუცველი პირები, სკოლა ახალდამთავრებული ახალგაზრდები
და სოფლის მოსახლეობა. თაფლის წარმოებისათვის გამოყენებული
იქნება საფუტკრე, რომელიც გაშენებული იქნება ხეხილის ბაღში.
საწარმოში მოწვეული იქნება საქართველოს მეფუტკრეთა გილდიის
თავმჯდომარე გიორგი კეპაშვილი და სხვა სპეციალისტები,
რომელიც გაწევენ რეკომენდაციებს ფუტკრის მოვლა-პატრონობაზე
და პროდუქციის რეალიზებაზე. საწყის ეტაპზე უნდა მოხდეს
ადგილმდებარეობის შერჩევა (უკვე შერჩეულია-ეს არის ხეხილის
ბაღი), ფუტკრის სკას შეძენა - 20 ცალი, ფუტკრის პაკეტების შეძენა 40 ცალი, ფუტკრის სკას მოვლა, ფუტკრის ოჯახების გამრავლება,
პროდუქციის მიღება-რეალიზაცია, მოსწავლე - ახალგაზრდების
ჩართულობა

ქართული

ფუტკრის

ბიზნესის

უნარჩვევების

გამომუშავებაში, რეინვესტიცია.
15.

ააიპ „წყალტუბოს

„ვირტუალური ტური

პროექტის

მიზანია

ვირტუალური

რეალობის

ტექნოლოგიით 25000

განვითარების ფონდი“

იმერეთში“

საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების გაზრდა
იმერეთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის შესახებ. სამიზნე
ჯგუფს წარმოადგენს ქ.წყალტუბოს სკოლების 10-12-ე კლასების
მოსწავლე-ახალგაზრდობა. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება
ვირტუალური რეალობის ტური წინასწარ შერჩეულ ლოკაციებზე
(წყალტუბოს ცენტრალური პარკი, ცივი ტბა, პრომეთეს მღვიმე,
სათაფლიის ნაკრძალი) და მოხდება პრეზენტაცია საქართველოს
მასშტაბით სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებში. ვირტუალური
ტური გულისხმობს: დრონით გადაღებული 360 გრადუსიანი
სადემონსტრაციო
ვიდეო-პრეზენტაცია
პროგრამულად
განთავსდება

ვირტუალური

რეალობის

სათვალის

ფორმის

აქსესუარში (Google Cardboard ან მსგავსი), რომლის მეშვეობითაც
მოსწავლე-ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ საკლასო ოთახიდან
გაუსვლელად ,,იმოგზაურონ“ ზემოთ აღნიშნულ ტერიტორიებზე.

წყალტუბოს

სკოლის

მოსწავლეები

(წინასწარ

შერჩეული

და

დატრენინგებული ჯგუფი) ვირტუალური რეალობის სათვალეებს
ჩამოატარებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სკოლებში და
თანატოლებს გააცნობენ საკუთარი რაიონის ღირსშესანიშნაობებს.
პროექტი

განხორციელდება

რამდენიმე

ეტაპად:

წყალტუბოს

მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით დაიგეგმება ლოკაციების
გადაღების დღეები და სოციალური აქტივობები; მოხდება დრონით
360

გრადუსიანი

დამონტაჟება

და

ვიდეო

გადაღება,

პროგრამულად

გადაღებული

ვირტუალური

მასალის
რეალობის

სათვალეებში განთავსება; მოხდება ქ. წყალტუბოს სკოლებიდან
აქტიური
და
კომუნიკაბელური
მოსწავლეების
შერჩევა
მუნიციპალიტეტის განათლების რესურსცენტრის დახმარებით;
მოხდება

შერჩეული

მოსწავლეების

ტრენინგი

ვირტუალური

სათვალის მოხმარების და სწორად პრეზენტირების შესახებ;
მოხდება მომზადებული ჯგუფის ვიზიტების დაგეგმვა წინასწარ
შერჩეულ სკოლებში მთელი წლის განმავლობაში. პროექტის
მსვლელობა გაშუქდება, როგორც ადგილობრივი მედიის, ასევე
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან. ქუთაისის საერთაშორისო
აეროპორტში დაიდგმება ვირტუალური სათვალეების 1 სტენდი
(წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით) ჩამოსული
სტუმრებისთვის

რეგიონის

ღირსშესანიშნავი

ადგილების

ორიგინალური ფორმით გასაცნობად.
16.

ააიპ „ხევსურეთი და

„სოციალური საწარმოს

“არაბული Arthouse კულტურის ცენტრი/ტრადიციული ხელსაქმის 19331

თემი“

დაფუძნება - „არაბული
Arthouse” კულტურის

სახელოსნო/სასწავლო ცენტრი“ - სოიალური საწარმოს პროექტი
მოიცავს ტრადიციული ხევსურული ხელსაქმის - ფარდაგის ქსოვა,

ცენტრი/ტრადიციული

ქარგვა, ხევსურული ტალავრის წარმოება, ტოლის ქსოვის აღდგენა,

ხელსაქმის

მინანქრის სწავლება წარმოება, სამკერვალოს შექმნა და ძველი

სახელოსნო/სასწავლო

ორნამენტით თანამედროვე ტანსაცმლის წარმოება და ახალი

ცენტრი“

ტანსაცმლის ხაზის შექმნა, ხის ნაკეთობების, მჭედლობა და ა.შ
სახელოსნოს
შექმნას,
სადაც
დასაქმდება
ადგილობრივი
მოსახლეობა, გაიხსნება ხელოვნების სკოლა დაინტერესებული
პირებისთვის

და

გაიმართება

შემოქმედებითი

ღონისძიებები/ფესტივალები. სახელოსნო შემოსავლების მოგების
ნაწილს მოახმარს ადგილობრივი ახალგაზრდების სწავლებას და

ადგილობრივი
მიზანია,

ინფრასტრუქტურის

ხევსურეთში

გაუმჯობესებას.

სოციალური

საწარმოს

პროექტის

დაფუძვნება,

ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება, რაც ხელს შეუწყობს
მიგრაციის შეჩერებას. საწავლო ცენტრის მთავარი ფუნქცია იქნება
ხევსურეთში არსებული ეთნო, არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის კვლევა, შესწავლა, შენახვა, განვითარება,
ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება და იქ ჩასული სტუმრების
თუ

ფართო

საზოგადოებისთვის

ხევსურეთის

როგორც

გამორცეული კუთხის დამახასიათებელი კულტურის სათანადოდ
გაცნობა. პროექტის უშუალო ბენეფიციარები არიას, ხევსურეთში
მცხოვრები მოსახლეობა და ახალაგაზრდები, ისინი ამ პროექტის
ფარგლებში სწავლობენ ტრადიციულ ხელსაქმეს ეუფლებიან
კარგად მათი ინტერესის შესაბამისად რომელიმე მიმართულებას ან
რამოდენიმე

მიმართულებას,

ქმნიან

ნამუშევრებს

იწყებენ

პროდუქციის წარმოებას ჩვენი მენეჯმენტის ქვეშ და გაყიდვების
შედეგად მიიღებენ შემოსავალს.
17.

ააიპ „წმინდა

„ტრადიციული რეწვის

პროექტის მიზანია წმინდა თეოდორე ტირონის სარეაბილიტაციო 12325

თეოდეორე ტირონის

სწავლება წმინდა

ცენტრის შშმ აღსაზრდელების და სოფელ ბებნისის სიღარიბის

სახელობის

თეოდორე ტირონის

ზღვარზე

სარეაბილიტაციო

სახელობის

განათლების გზით, სახელობო უნარების განვითარება, სოციალური

ცენტრი“

რეაბილიტაციის ცენტრის

ინტეგრაცია და შემდგომი დასაქმების პერსპექტივის შექმნა.

შშმ აღსაზრდელებისა და

პროექტი

სოფ. ბებნისის

მდებარე წმინდა თეოდორე ტირონის სარეაბილიტაციო ცენტრის

ახალგაზრდების
გაძლიერებისთვის“

შშმ აღსაზრდელებისა და სოფ. ბებნისის ახალგაზრდებისთვის
ტრადიციული ხელობების შემსწავლელი ცენტრის შექმნას, კერძოდ
კი

მყოფი

ახალგაზრდებისთვის

ითვალისწინებს

მინანქრის,

ქარელის

გობელენის,

თექის

არაფორმალური

რაიონის

და

სოფ.

ხის

ბებნისში

დამუშავების

ტექნოლოგიების სწავლებას, სახელოსნოს იარაღ-დანადგარებითა
და მასალით აღჭურვას. პროექტის უშუალო ბენეფიციარები არიან
წმინდა თეოდორე ტირონის სარეაბილიტაციო ცენტრის 20 შშმ
აღსაზრდელი და სოფელ ბებნისში მცხოვრები 25 მოზარდი და
ახალგაზრდა. პროექტით გათვალისწინებულია: - სარეაბილიტაციო
ცენტრის სახელოსნოს აღჭურვა (მინანქრის ღუმელი, გობელენის
საქსოვი დაზგა, ხის გასაშალაშინებელი აღწურვილობა და ხის
საჭრელი

წვრილი

იარაღები);

ნამუშევრების

შესაქმნელად

აუცილებებლი მასალის შეძენა; სასწავლო კურსი 4 თვის მანძილზე.
ახალგაზრდები გადანაწილდებიან სხვადასხვა მიმართულებით
სურვილის და შესაძლებლობების მიხედვით. კურსის ბოლოს
ახალგაზრდების მიერ შექმნილი პროდუქცია წარმოდგენილი
იქნება ცენტრის მიერ ორგანიზებულ გამოფენა -გაყიდვაზე და ასევე
გამოიფინება სარეაბილიტაციო ცენტრის მცირე მაღაზიაში.
18.

ააიპ „გურიის
ახალგაზრდული
ინიციატივა“

„გურიის ახალგაზრდული
დღეები“

გურიაში მცხოვრები აქტიური ახალგაზრდების წარმოჩენა და 17890
გააქტიურება.
მათი
სამოქალაქო
განათლების
ამაღლება
ტრენინგების გამართვის გზით, პრაქტიკული უნარების ამაღლება
მათ მიერვე პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით.
სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ გურიაში მცხოვრები 18-25 წლის
ახალგაზრდები:
უმაღლეს

ახალგაზრდები

სასწავლებლებში,

რომლებიც

პროფესიული

არ

სწავლობენ

სასწავლებლების

სტუდენტები, უმაღლესდამთავრებული ახალგაზრდები.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია: 1. პროეტის პრეზენტაცია
გურიის

ოთხივე

მუნიციპალიტეტის

მაშტაბით,

რომლებზეც

მოწვეულნი იქნებიან საზოგადოების, თვითმართველობებისა და
ადგილობრივი
რომლებიც

პრესის

წარმომადგენლები

თანამშრომლობენ

ახალგაზრდები

ორგანიზაციასთან.

მოხდება

ინფორმაციის გავრცელება სოციალური ქსელის მეშვეობით, ასევე
მოხდება

თვითმმართველობის

ინფორმაციის

გავრცელებისათვის.

წარმომადგენლების

(სოფლებსა

ინფორმაციის გავრცელება
გამოკვრა

სოფლის

საფუძველზე
ჯგუფების

ჩართულობის

მოხდება
შექმნა.

პროექტში
2.

კონკრეტულად
და

სოფლებსა

ცენტრებში.

უზრუნველყოფა

თემებში)
თემებში.

გამგებლის
მეშვეობით

განაცხადების

მიღებული

ინფორმაციების

მონაწილე

ახალგაზრდების

ტრენინგები

ჩატარდება

ოთხივე

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებისათვის, შემდეგ თემებზე: 1.
საქართველოს კანონმდებლობა. 2. გუნდის შეკვრა, გუნდური
მუშაობა და ლიდერობა. 3. აქტუალური საკითხების კვლევა და
ადვოკატირება 4. პროექტების შექმნა, ფონდების მოძიება და
განხორციელება. თითეულ საკითხზე ჩატარდება თითო ტრენინგი.
ჯამში 16 ტრენინგი.

19.

ააიპ „ახალგაზრდების

„ახალგაზრდების

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს გურიის რეგიონში სოციალური 20125

ცვლილებებისთვის“

დასაქმების ხელშეწყობა

საწარმოს ჩამოყალიბებას, ახალგაზრდების (18-29 წწ) დასაქმებას

გურიაში სანერგე

სოციალურ საწარმოში, რომელიც იარსებებს სანერგე მეურნეობის

მეურნეობის განვითარების

სახით. ბენეფიციარები არიან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში

გზით“

მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და სოფლის მეურნეობის
საკითხებით დაკავებული 18-29 წლის ახალგაზრდები. საბოლოოდ
დასაქმდება 5 ახალგაზრდა. ტრენინგს გაივლის სოფლის
მეურნეობის საკითხებით დაკავებული მინიმუმ 50 ახალგაზრდა.
პროექტის

ფარგლებში

თვითმმართველობასთან

მოხდება

ადგილობრივ

თანამშრომლობის

მემორანდუმის

გაფორმება. მიწის ნაკვეთზე პროექტის ჯგუფის მიერ გაშენდება
შეძენილი ე.წ. მწარე ნერგები. პროექტის განმახორციელებელი
ჯგუფი

კონკურსის

წესით

შეარჩევს

ახალგაზრდებს

სანერგე

მეურნეობაში ზაფხულის პერიოდში დასაქმებისთვის. პროექტის
განმახორციელებელი

ჯგუფი

კონკურსის

წესით

შეარჩევს

ექსპერტებს, რომლებიც ზაფხულის განმავლობაში საწარმოში
დასაქმებულ ახალგაზრდებს ჩაუტარებენ პრაქტიკულ სემინარებსა
და მეცადინეობებს სოფლის მეურნეობის საფუძვლებში, ნერგების
გამოყვანასა და დამყნაში, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის
გასაღებაში.

საუკეთესო

წამახალისებელი

სტუდენტები

პრიზებით,

ასევე

დაჯილდოვდებიან

დასაქმდებიან

საწარმოში

პროექტის დასრულების შემდეგ.პროექტის ჯგუფი ადგილობრივ
თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით შექმნის სანერგე
მეურნეობის პროდუქციის გასაღების მინიმუმ სამ წერტილს.
20.

ააიპ „საინფორმაციო

„Youth

Youth

Georgia

ბანკი - საქართველოს

Georgia(ახალგაზრდული

საქართველოს

ახალგაზრდობა“

საქართველო)“

სტუდენტური სიახლეების, სტაჟირებების, საგრანტო კონკურსების,
სტიპენდიების,

(ახალგაზრდული
მასშტაბით

საქართველო

ახალგაზრდული

კულტურული

მოვლენების,

)

-

არის 21219

ღონისძიებების,
სპორტული

აქტივობების, სახელმწიფო სერვისების, კერძო სექტორის მიერ
შეთავაზებული
ახალგაზრდული
ფასდაკლებების
შესახებ
არსებული ინფორმაციის ცენტრალიზებული წყარო. აღნიშნული
საიტი

განკუთვნილია

პერსონალური

კომპიუტერებისა

და

სმარტფონებისთვის. პროექტის მიზანია შეიქმნას საიტი, რომელიც
ვიზუალურად, ფუნქციურად და შინაარსობრივად საინტერესო და

მიმზიდველი იქნება ახალგაზრდებისთვის. განხორციელდეს ისეთი
პიარაქტოვებები და ქვეპროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს
Youth Georgia (ახალგაზრდული საქართველო) - პოპულარიზაციას
და გაზრდის მის მომხმარებელს. გაიმართოს საინფორმაციო
შეხვედრები თბილისის და რეგიონულ უმაღლეს სასწავლებლებში,
სტუდენტური
თავშეყრის
ადგილებში
(გენერატორი
9.8),
სახელმწიფო უწყებებში, სამინისტროებსა და სსიპ-ებში, რათა
საიტის მომხარებელსა და ინფორმაციის მიმწოდებლებს შორის
შეიქმნას ერთიანი ქსელი. გაფორმდეს მემორანდუმები სახელმწიფო
უნივერსტეტებს, სამინისტორებს, სსიპებს, კერძო ორგანიზაციებს
და Youth Georgia (ახალგაზრდული საქართველო) შორის, რათა
Youth Georgia (ახალგაზრდული საქართველო)- მ აიღოს
ვალდებულება, განათავსოს ახალგაზრდობისთვის საინტერესო და
სასარგებლო ინფორმაცია, ხოლო ინფორმაციის მიმწოდებლებმა
რეგულარულად მიაწოდონ განსათავსებელი სიახლეები.
21.

ააიპ „ობსკურა“

„სინთეზი“

პროექტი „სინთეზი“ თბილისში, თელავში და რუსთავში
დაგეგმილი ღინოსძიებებით აერთიანებს თანამედროვე
ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებს, რომლეშიც ახალგაზრდა
არტისტები და კურატორები არიან ჩართული. „სინთეზის“ მთავარი
ამოცანაა აღმოაჩინოს საინტერესო ნამუშევრები და ფართო
საზოგადოების წინაშე წარმოადგინოს ახალგაზრდა არტისტების
მრავალმხრივი მოღვაწეობის სფეროები ტრადიციული მედიებიდან
(ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, კინო) ექსპერიმენტულ
ნამუშევრებამდე (ინსტალაცია, ვიდეო არტი,პერფორმანსი, საუნდ
ინჟინერია). პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 4 ღინისძიება
საუნდ არტის თანხლებით: 1. გამოფენა თბილისში- ახალგაზრდა
არტისტების საზოგადოებისთვის ჯერ უცნობი ნამუშევრების
ჩვენება. 2. ახალი მედიები თელავში - ღია ცის ქვეშ, ნადიკვარის
პარკში ვიდეო ჩვენებები, ინსტალაცია. 3. რუსთავის პარკში
ინსტალაციები და პერფორმანსი. 4. არტისტების პირად არქივებში
დაცული უსახსრობის გამო ვერგანხორციელებული იდეების
მიხედვით შემნილი ნამუშევრების გამოფენა თბილისში. პროექტის
სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ერთი მხრივ ახალგაზრდა
ხელოვანები, რომელთა შემოქმედებას ეტაპობრივად ეცნობა
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პროექტის სამუშაო ჯგუფი.
22.

ააიპ „მოძრაობა

„ახალგაზრდების

დღევანდელი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ძალზე

ხელმისაწვდომი

მაღალმთიანი

მნიშვნელოვანია რეგიონების პრობლემა. რეგიონების, რომლებიც

გარემოსათვის“

რეგიონებიდან“

დაცლის პირასაა და იქ მცხოვრები თითოეული ახალგაზრდა

17696

ცდილობს მათ დატოვებას. მედია ნაკლებად ინტერესდება
რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემებით, მათი
რესუსრებით, მიღწევებით, წარმატებებით, საჭიროებებითა თუ სხვა
აქტუალური საკითხებით. პროექტის მიზანია რეგიონში მცხოვრები
ახალგაზრდობის სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება, მათთვის
სტიმულის მიცემა, რათა მათ არ დატოვონ საკუთარი მხარე და
აკეთონ საქმე, რომელიც ყველაზე უკეთ გამოსდით; ნიჭიერი
ახალგაზრდების ცნობადობის გაზრდა და მათი საქმიანობით შიდა
და საგარეო ინვესტორთა დაინტერესება. ასევე დახმარება მათთვის
სავარაუდო სპონსორის მოძიებაში.
პროექტის ფარგლებში, ორგანიზაციას განსაზღვრული აქვს
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, განსაკუთრებით კი მაღალმთიან ზონებში, მოწყვლად და კონფლიქტურ ზონებში
მცხოვრები საინტერესო ახალგაზრდების შესახებ მოამზადოს
პროფესიონალური სიუჟეტები. ამ მოკლემეტრაჟიანი
დოკუმენტური ვიდეოსიუჟეტების საშუალებით, გვსურს,
გამოვაჩინოთ სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების
პრობლემები, მიღწევები, წარმატებები, გამოწვევები,
შესაძლებლობები, სურვილები და სხვა მათთვის აქტუალური
საკითხები. ყველა სიუჟეტი განთავსდება პროექტის ფარგლებში
შემქნილ სოციალურ გვერდზე, ხოლო საუკეთესო სიუჟეტები
მიეწოდებათ სხვადასხვა ტელევიზიებს, მათ შორის რეგიონულ
არხებსაც.. პროექტი მთელი წლის განმავლობაში შექმნის
უმნიშვნელოვანეს საინფორმაციო რესურსს რეგიონში მცხოვრები
ახალგაზრდების საქმიანობისა და მათთვის აქტუალური
საკითხების შესახებ.
23.

ააიპ „გრინ ლაიფი“

„კავკასიური სოჭის

პროექტის მიზანია დაფუძნდეს სოციალური საწარმო „კავკასიური

სანერგე“

სოჭის სანერგე" და ახალგაზრდების მონაწილეობით აღორძინდეს
სოჭის სანერგე მეურნეობა. პროექტი ხელს შეუწყობს კავკასიური
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სოჭის საქართველოში განვთარებას, მის პოპულარიზაციას.
პროექტის ბენეფიციარები არიან ახალგაზრდები, რომლებიც
დასაქმდებიან სოციალურ საწარმოში; აგრეთვე, მოზარდები,
რომლებიც გაივლიან ტრენინგებს ნერგების მოვლის შესახებ,
მიიღებენ ინფორმაციას კავკასიური სოჭის თვისებების შესახებ და
ისწავლიან ბუნების დაცვას. პროექტის განხორციელებაში
მონაწილეობას იღებს კომპანია "FAIR TREES" -პროექტის
პარტნიორი და მეგობარი, ა(ა)იპ "დეკორატიული მებაღეობის
კოლეჯი, ასევე საპატრიარქოს სოციალური სამსახურის
საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილების
ხელმძღვანელი. "გრინ ლაიფის" საკომუნიკაციო სტრატეგიის
შედეგად უნდა შეიქმნას სოჭის ნერგის ყიდვისადმი მეტი
მოთხოვნა. პროექტის მიზანია, სოჭის ნერგებთან ერთად შობაახალი წლის შეხვედრისა და „ცოცხალ ნერგთან“ ურთიერთობის
ტრადიციისთვის საფუძვლის ჩაყრა. საშობაოდ აღარ მოიჭრება
ხეები, არამედ სანერგე მეურნეობაში გაიყიდება კავკასიური სოჭი
და ყველას ექნება შესაძლებლობა სწორედ მასთან ერთად შეხვდნენ
შობა-ახალ წელს. მოეწყობა სანერგის პრეზენტაცია, სადაც
მოწვეული იქნებიან საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები,
ტელეწამყვანები. უკვე ფუნქციონირებს "გრინ ლაიფის" ფეისბუქის
გვერდი და ბლოგი. აგრეთვე მომზადდება სატელევიზიო და
რადიო გადაცემები, დაიბეჭდება სტატიები პროექტის შესახებ.
24.

ააიპ „ალტერნატიული
განათლების აკადემია“

„Youth Room”

პროექტის არსს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში სოციალური კინოს
"Youth Room“ - ის შექმნა, რომელიც ახალგაზრდებს შესთავაზებს
კინო და სპორტული მატჩების ჩვენებებს. პროექტის მიზანია
ადგილობრივი ახალგაზრდების დასაქმება, ახალგაზრდების
მონაწილეობის ზრდა კულტურულ ცხოვრებაში, შშმ და
სპეციალური საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების ინტეგრაცია და
მათი მონაწილეობის ზრდისათვის უფასო სერვისების დანერგვის
საშუალებით. რეგიონში პირველი სოციალური კინო “Youth Room”ის შექმნა გრძელვადიან პერსპექტივაში შეინარჩუნებს მდგრადობას
და ჩამოყალიბდება როგორც ახალგაზრდებისათვის შემეცნებისა და
კულტურული თვითშეგნების ამაღლების საშუალება, ასევე
ადგილობრივი ახალგაზრდული სტარტაფების, საინიციატივო
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ჯგუფებისა და სკოლის თვითმმართველობების ხელშეწყობა, რაც
გამოიხატება მათთვის შემდეგ შეთავაზებებში: უფასო სამუშაო
სივრცე - წაახალისებს ადგილობრივ ახალგაზრდებს
განახორციელონ ქალაქისა და რეგიონის საჭიროებებზე
მორგებული სხვადასხვა კამპანიები; უფასო სამუშაო ინვენტარი
(საკონფერენციო დარბაზი არაფორმალური შეხვედრებისათვის,
ინტერნეტი, პროექტორი, გათბობა/კონდენცირება-ხელს შეუწყობს
ადგილობრივ ორგანიზაციებს მიიღონ ფუნქციონირებისათვის
აუცილებელი ინვენტარი); ინფორმაციის გაზიარების მარტივი
საშუალება: ინდივიდებსა და ორგანიზაციებს მიეცემათ საშუალება
დღის განმავლობაში განახორციელონ სხვადასხვა სახის
საინფორმაციო შეხვედრები, რომლებიც წინასწარ დაანონსდება
კინოს ფეისბუქ და ვებ გვერდებზე; Public და Private კინოთეატრის
შეთავაზება წარმოადგენს პროექტის ბიზნეს კომპონენტს; ასევე
იგეგმება ყოველკვირეული უფასო კინო-სეანსი შშმ და
სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისათვის ადგილობრივი
დღის ცენტრებიდან. კაფე-ბარის მომსახურება-არის ორგანიზაციის
შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო, რომელიც გრძელვადიან
პერსპექტივაში უზრუნველყოფს დასაქმებულთა ზრდის
შესაძლებლობას.
25.

ააიპ „ფუდბანკ
საქართველო“

„ორნამენტი“

პროექტის მიზანია ააიპ "ფუდბანკ საქართველომ" დაიწყოს
დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა - დააფუძნოს სოციალური
საწარმო სამკერვალო სახლი "ორნამენტი". პროექტი ხელს შეუწყობს
18-დან 23 წლამდე ასაკის სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში ყოფნის
გამოცდილების მქონე გოგონების პროფესიულ გადამზადებას,
დასაქმებასა და საზოგადოებაში დამკვიდრებას. ეს ის
ახალგზარდები არიან, რომლებიც ე.წ. ბავშვთა სახლებს ტოვებენ,
როგორც კი სრულწლოვანები გახდებიან. სამწუხაროდ, მათი
უმეტესობა ქუჩის ცხოვრებისთვის არის განწირული, რაც
ასოცირდება მათხოვრობასთან, პროსტიტუციასა და კრიმინალთან.
პროექტის მიზანია ამ ახალგაზრდებზე ზრუნვა, მათთვის
პროფესიის, კერძოდ, კერვის, ქარგვის, ქსოვის სწავლება და
სოციალურ საწარმოში დასაქმება. შედეგად, მათი კრიმინალურ
სისტემაში ჩართვის შესაძლებლობა შემცირდება და გაიზრდება
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მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. პროექტის მიზანია, ასევე,
ქართული ტრადიციული ნაქარგობების აღდგენა-პოპულარიზაცია.
პროექტი განხორციელდება ქ. თბილისისში. პროექტის ფარგლებში
მოეწყობა სამკერვალო სახელოსნო საპატრიარქოს სოციალური
სამსახურის კუთვნილ შენობაში ქალაქის ცენტრში, ს. ჩიქოვანის ქ.
41.სამკერვალოს ექნება ერთ-ერთი საუკეთესო საკერავი და
საქარგავი მანქანა.ბენეფიციარებს კერვას და ქარგვას შეასწავლის ამ
საქმის პროფესიონალი, მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე დედა
ნინო მსხვილაძე. პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული მინიფაბრიკა გამოუშვებს ისეთ აქსესუარებს, როგორიცაა: ყაბალახი,
შარფი, სუფრა და ხელსახოცები, ჩაის ტილოები, წინსაფრები,
ქუდები, სასაჩუქრე ნაკრებები; ასევე იმუშავებს შეკვეთებზე:
სადღესასწაულო და ყოველდღიური კაბები. საწარმო
ითანამშრომლებს დიზაინერებთან, რათა მათ დაუკვეთონ
კოლექციების შეკერვა, მოქარგვა, აქსესუარებით გაფორმება.
26.

ააიპ „კავშირი

„უკანა ფშავში მცირე

პროექტი დუშეთის რაიონში, უკანა ფშავში მცირე მეფუტკრეობის

განვითარებისთვის“

მეფუტკრეობის შექმნა“

ცენტრის შექმნას გულისხმობს, რომელიც ხელს შეუწყობს
ახალგაზრდების თვითდასაქმებას და რეგიონში მეფუტკრეობის
დარგის განვითარებას. შარშან აქ ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვიტარების ფონდის მხარდაჭერით სამთო მექანიზაციის ცენტრი
შეიქმნა. პროექტის მიზანია უკანა ფშავის ახალგაზრდებისთვის და
სხვა ადგილობრივი მსურველებისთვის სასწავლო ტრენინგების
ორგანიზება, რომლებიც მათ ამ დარგში წარმატებული
მუშაობისთვის საჭირო ცოდნას მისცემს. ტრენინგს გაუძღვება
ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“–ს წამყვანი
სპეციალისტი მეფუტკრეობის დარგში ვახტანგ ღლონტი. მოეწყობა
მცირე მეფუტკრეობის ცენტრი, რომელიც აღჭურვილი იქნება
ყველა იმ აუცილებელი ნივთით, რომელიც საქმიანობის
წარმართვისთვის არის საჭირო. ცენტრში არსებული აღჭურვილობა
შესაძლებლობას მისცემს მოსახლეობას ადგილზე დაამზადონ
მეფუტკრეობისთვის აუცილებელი ინვენტარი, როგორიც არის, სკა,
სკის შიგთავსისთვის საჭირო ჩარჩოები, დაბეჭდონ ფიჭის
პროფილები ჩარჩოებისთვის. პროფესიონალურად მოახდინონ
ფუტკრის პროდუქტების წარმოება. აქვე მოეწყობა მცირე
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ბიბლიოთეკა, რომელშიც მეფუტკრეობის ძირითადი
სახელმძღვანელოები იქნება განთავსებული. პროექტის
ბენეფიციარები არიან ფშავის თემის მოსახლეები, რომლებსაც
საშუალება ექნებათ ისარგებლონ ცენტრში არსებული
აღჭურვილობით და წარმატებით დასაქმდნენ მეფუტკრეობის
დარგში. ცენტრის შექმნით მომზადდება საწარმოს შექმნის
საფუძველი, რის შესაქმნელად ამჟამად მზაობა არ არსებობს.
ცენტრი შარშან ჩამოყალიბებული სამთო მექანიზაციის ცენტრის
შენობაში განთავსდება. მის გატიხვრასა და შიდა მოწყობაში
აქტიურად ჩაერთვებიან ადგილობრივი ახალგაზრდები.
27.

ააიპ „სვანეთის

სვანური ტრადიციული

სოციალური საწარმო მოიცავს ტრადიციული სვანური რეწვის

რეგიონალური

რეწვის და სუვენირების

განვითარებას, სადაც მოხდება მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები

განვითარების ცენტრი“

სოციალური საწარმო

ახალგაზრდების ჩართვა, დამზადდება ტრადიციული სვანური
სუვენირები (ქუდები, ნაბდები, ხის ნაკეთობები, მუსიკალური
საკრავები და სხვა). დამზადებასთან ერთად, ადგილზევე მოეწყობა
სუვენირების მაღაზია, მოხდება დამზადებული ნაწარმის როგორც
ადგილზე რეალიზება, ისე სხვა რეგიონების სასუვენირო
მაღაზიებში დისტრიბუცია. პროექტის მიზანია დასახელებული
დარგების შენარჩუნება, არსებული ცოდნის ახალგაზრდა
თაობისთვის გადაცემა, ტრადიციული რეწვის სახელოსნოს შექმნა,
რომელიც პოპულარიზებას გაუწევს სვანური ქუდებისა და ხეზე
კვეთის უძველეს ტექნოლოგიებს და ამით ხელს შეუწყობს
ლენტეხის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას, მოსახლეობის,
განსაკუთრებით ახალგაზრდების დასაქმებას. პროექტში სვანური
ტრადიციული რეწვის და სუვენირების სოციალური საწარმო
ძირითადად მოიცავს სავარაუდოდ 20-30 ახალგაზრდა
ბენეფიციარს. პროექტის ძირითად აქტივობებს წარმოადგენს: 1.
სახელოსნოს მოწყობა, სათანადო ინვენტარით აღჭურვა; 2.
პედაგოგების/ოსტატებისა და მოსწავლეების მობილიზება; 3.
ინტენსიური სასწავლო პროცესის დაწყება 4. პრაქტიკული
საქმიანობა, ნიმუშების დამზადება; 5. სხვადასხვა კულტურული
ღიონისძიების მოწყობა; 6. დამზადებული ნაწარმის ბრენდირება
და დისტრიბუციის უზრუნველყოფა 7. სამომავლოდ იგეგმება,
სახელოსნოსთან არსებული მაღაზიის გახსნა. შემოსული თანხები
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კი ისევ აღნიშნულ საწარმოში რეინვესტირდება და საწარმოს
გაფართოებას, დამატებით მეტი ახალგაზრდას ჩართვას და
დასაქმებას უზრუნველყოფას მოხმარდება. პროექტი
განხორციელდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტში.
28.

ა(ა)იპ „ფანტასტი“

ვეფხისტყაოსნის დაფის

დიდი ხანია მსოფლიოში მნიშვნელოვან ლიტერატურულ

თამაში

ძეგლებზე ბავშვებისთვის დაფის თამაშები (BOARD GAME) იქმნება,
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რომელიც მოსწავლეს ადრეულ ასაკში გაუადვილებს თხზულების
სწავლას და თამაშით გააცნობს ლიტერატურულ სამყაროს. დღემდე
არ გამოცემულა ბავშვებისთვის ვეფხსიტყაოსნის
მაღალპოლიგრაფიული ფერადი დაფის თამაში. წარმოდგენლი
პროექტი ითვალისწინებს ვეფხსიტყაოსნის ილუსტრაციების პოემის ლიტერატურული რუკის შემქნას და დაფის თამაშის
გამოცემას. დაფის თამაში (BOARD GAME), მიზნად ისახავს
ვეფხისტყაოსნის სამყაროში პანორამულ მოგზაურობას. გასართობშემეცნებითი პროექტი, რომელიც თამაშით გააცნობს და
გაუადვილებს ვეფხისტყაოსნის სამყაროს ბავშვებს. პროექტი
ითვალისწინებს მის პოპულარიზაციას სკოლებსა და
ბიბლიოთეკებში; კოლექტიური თამაშების ჩატარებას და
გამარჯვებულის გამოვლინებას და ზოგადად არტწიგნებით და
დაფის თამაშებით, როგორც თანამედროვე ხელოვნების
მიმართულებებით ახალგაზრდების დაინტერესებას. პროექტის
ფარგლებში დასაქმდებიან მხატვრები, როლებმაც უნდა შემქნან
ილუსტრაციები. პროექტი დაეხმარება ვეფხისტყაოსნის
ილუსტრაციების და ზოგადად ამ დარგის განვითარებას. პროექტის
ფარგლებში ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება
თანამშრომლობა სტამბასთან, რომელმაც უდა გამოსცეს დაფის
თამაში.
29.

ა(ა)იპ სამოქალაქო

ცოდნის კაფე

„სამოქალაქო ინიციატივის“ მიზანია, წნორში, ორგანიზაციის

ინიციატივა-Civic

ოფისის ბაზაზე შექმნას სოციალური საწარმო - „ცოდნების კაფე“,

Initiative

რომელიც გააერთიანებს - წინების მაღაზიას, თანამედროვე
ბიბლიოთეკას, კაფესა და სატრენინგო სივრცეს. სადაც დასაქმდება
სულ მცირე 3 ადამიანი და კაფის სერვისებით ისარგებლებს წნორის
6000-ზე მეტი მოსახლე, სულ მცირე 2 მეზობელი სოფლისა და
ქალაქის ბიზნეს თუ სამთავრობო დაწესებულებებში მომუშავე
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მოქალაქეები. გაიმართება თანამედორვე გამოცემების
პრეზენტაციები და ადგილობრივ მოსახლეობას შესაძლებლობა
მიეცემა თვალყური ადევნონ ლიტერატურულის სფეროს
ტენდენციებს და შეიძინონ უახლესი გამოცემები
მუნიციპალიტეტის დაუტოვებლად.სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
გაიხსნება პირველი თანამედროვე ბიბლიოთეკა - ახალი
გამოცემებით, კომპიუტერებით, Wi-Fi სივრცითა და პრინტერით.
ადგილობრივი მოსახლეობა კვირის ნებისმეიერ დღეს შეძლებს
ისარგებლოს „ცოდნის კაფის“ ბიბლიოთეკის სერვისებით.
ჩატარდება ყოველკვირეული კინოჩვენებები და დისკუსიები.
ყოველთვიურად მოეწყობა წიგნის პრეზენტაციები მწერლებთან და
პოეტებთან ერთად. ყოველწლიურად მოეწყობა წიგნის ბაზრობა.
სულ მცირე ყოველთვიურად ჩატარდება ტრენინგ(ებ)ი
ახალგაზრდებისთვის საინტერესო თემაზე. ყოველ სეზონზე
გაიმართება ინტელექტუალური შეჯიბრებები სიღნაღის
მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის. პროექტის განხორცილების
მოსალოდნელი შედეგი გახლავთ შემდეგი: 1. „ცოდნის კაფეში“
დასაქმებული სულ მცირე 3 ახალგაზრდა. 2. „ცოდნის კაფეში“
ინტერნად მუშაობის გამოცდილების მქონე სულ მცირე 2
ახალგაზრდა. 3. წნორში არსებული 30-მდე საჯარო და კერძო
დაწესებულებაში მომუშავე ადამიანები, ქალაქ წრნორის,
მიმდებარე სოფლების/მუნიციპალიტეტის მოქალაქეები, რომლებიც
ისარგებლებენ „ცოდნები კაფის“ სერვისებით; 4. თანამედროვე
ბიბლიოთეკისა და არაფომალური განათლების ცენტრში
მიღებული განათლების საფუძველზე დასაქმებული და გაცვლით
პროგრამებში მონაწილეობა მიღებული ახალგაზრდები; 5.
ახალგაზრდები/მოქალაქეები, რომლებსაც მუნიციპალიტეტში
შეეძლებათ თანამედროვე ლიტერატურის შეძენა. პროექტის
პარტნიორი ორგანიზაციები: საქართველოს სტრატეგიული
კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG); ფონდი ტასო;
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველს პარლამენტის
ერვნული ბიბლიოთეკის პროექტი _ „ეკვილიბრიუმი“. პროექტი
განხორციელდება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, წნორში, კახეთის
რეგიონი.

30.

ააიპ „რადარამი“

"რადარამი" - წაიკითხე და

ქართულ ენაზე საკმაოდ იშვიათად თუ შევხვდებით წიგნებს

შემოგვიერთდი

გლობალური გამოწვევების შესახებ. ქართულენოვან მკითხველს
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ძალზედ მცირე ხელმისაწვდომობა აქვთ მსოფლიოში მიმდინარე
გარემოს დაცვასთან დაკავშჲრებულ დისკუსიებსა და დებატებზე.
უცხოური ლიტერატურა კი საქართველოში როგორც წესი მხოლოდ
სპეციალიზირებული პროექტების ფარგლებში ითარგმნება.
რადარამის წიგნის შერჩევის საერთაშორისო საბჭომ შეარჩია
გარემოს დაცვით საკითხებში თანამედროვე აქტივისტის ბილ
მაკკიბენის (Bill Mckibben) ბესტსელერი "Oil and Honey: an education
for an unlikely activist" რომელიც მოგვითხრობს პირად და
გლობალურ ისტორიას ჩვენი მდიდარი პლანეტის დასაცავად
ბრძოლაზე. გარდა ხსენებული წიგნისა პროექტის ფარგლებში
იგეგმება რადარამის პირველი წიგნის "სწრაფად წინ: ეთიკა და
პოლიტიკა გლობალური დათბობის ეპოქაში" ახალი ტირაჟით
გამოცემა. ამ პროექტის მეშვეობით ქართველ ახალგაზრდებს
საშუალება მიეცემათ გაეცნონ ზემოთ ხსენებულ უმნიშვნელოვანეს,
თანამედროვე წიგნებს ქართულად, მაღალი ხარისხის თარგმანით.
ისინი იქნება ხელმისაწვდომი სკოლის და უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკებში, რეგიონალურ მაღაზიებში და საჩუქრად
გადაეცემათ პრეზენტაციაზე დამსწრე სტუმრებს. პროექტის
ბენეფიციარები იქნებიან საქართველოს რეგიონებში და მაღალ
მთიან სოფლებში მცხოვრები ახალზარდები, რომლებიც არ
საუბრობენ უცხო ენებზე. ახალგაზრდებს მიეცემათ ახალი
საინტერესო, აქტუალური საკითხავი მასალები გარემოს დაცვის
თემაზე - ისინი შეძლებენ დისკუსიების გამართვას და
ერთმანეთთან კომუნიკაციას, გაიზრდება ცნობიერების დონე
ეკოლოგიურ პრობლემების შესახებ და ასევე გარემოსდაცვით
ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა.
31.

ა(ა)იპ „ეთიკფინანსი“

სოციალური საწარმო
„სობისური“

პროექტი ხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო
სობისში და გულისხმობს ახალგაზრდული სოციალური საწარმო
„სობისურისთვის“ ახალი დანადგარების შეძენასა და დამხმარე
სასაწყობე ნაგებობების მოწყობას, რითაც მოხდება საწარმოს
მდგრადობის ხელშეწყობა და გაიზრდება საწარმოში დასაქმებული
ადგილობრივი ახალგაზრდების რაოდენობა. პროექტის

23 170,50

ბენეფიციარები არიან 16-30 წლამდე ახალგაზრდები, რომლებიც
დასაქმებულნი არიან საწარმოში. ასევე ნედლეულის
მომწოდებლები და მომხმარებელი, რომელსაც შესაძლებლობა
ექნება იყიდოს მაღალი ხარისხის ადგილობრივი ნაწარმი.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობებია: აღჭურვილობის
შეძენა; სამშენებლო მასალის შეძენა; ფლაერების და ეტიკეტების
დამზადება; სამშენებლო სამუშაოები; ტრენინგები ჩირის
წარმოების ტექნოლოგიაში; პროდუქტისთვის ლაბორატორიული
დასკვნებით და სტანდარტებით უზრუნველყოფა. დაგეგმილი
აქტივობები გაზრდის საწარმოო შესაძლებლობებს. პროექტით
გათვალისწინებულ მშენებლობაში ადგილობრივი სოფლის
ხელოსნები და საწარმოს ახალგაზრდა თანამშრომლები მიიღებენ
მონაწილეობას. ტრენინგებს ჩირის დამზადების ტექნოლოგიაში
ჩაატარებს ამ დარგის გამოცდილი სპეციალისტი ბატონი პატრიკ
ვანგი.
32.

ააიპ „იმედი პლიუსი“

მეთოდური წიგნის

პროექტი ითვალისწინებს წიგნის შშმ პირებისათვის (და არა მარტო

სახელწოდებით

მათთვის) სახელწოდებით „ადაპტური ფიზიკური აღზრდა ოჯახურ

"ადაპტური ფიზიკური

პირობებში“ გამოცემას, რომელიც დაეხმარება ფიზიკური აღზრდის

აღზრდა ოჯახურ

დანერგვას ოჯახურ პირობებში. ადაპტური ფიზიკური აღზრდა

პირობებში" გამოცემა

ფიზიკურ განვითარებაში ჩამორჩენის მქონე პირებისთვის
წარმოადგენს კომპლექსური რეაბილიტაციის განუყოფელ ნაწილს.
ეს მეთოდი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ
ადამიანებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ საყრდენ-მამოძრავებელი
და ნერვულ-კუნთური აპარატის დაზიანების, პარეზების და
დამბლების შედეგად გამოწვეული დეფექტები. წინამდებარე
ნაშრომში სამკურნალო-კინეზოკორექციო ზემოქმედების მიზნით
განხილულია, თუ როგორ უნდა მოეწყოს სპორტული კუთხე და
ჩატარდეს კინეზოკორექციული სამუშაოები ოჯახურ პირობებში.
განხილულია ფიზიკური ვარჯიშები მათი აქტიურობის და
დატვირთვის ნიშანთვისებების მიხედვით; ინდივიდუალური
საკორექციო-განმავითარებელი სამუშაო გეგმები, ტანდეგობა
(აღნაგობა) და ხერხემლის მაკორეგირებული ვარჯიშები და ა.შ.
ვინაიდან მსოფლიოში წარმატებით ვითარდება საინვალიდო
(სარეაბილიტაციო) სპორტი, გარკვეული ადგილი დაეთმო

6 450

ადაპტური სპორტული წრთვნის მეთოდიკას, დღის რეჟიმს,
აუტოგენურ წრთვნას და მრავალ სხვა თემატიკას. წინამდებარე
ნაშრომი პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევს იმ ოჯახებს, სადაც
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იზრდებიან და ამ
საკითხით დაინტერესებულ პირებს. წიგნის ავტორები არიან
თეიმურაზ მიქიაშვილი (ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელი,
სპორტის დამსახურებული მუშაკი) და იგორ დოლიძე (ექიმი,
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი). პროექტის ბენეფიციარები
არიან ბავშვთა ცერებრული დამბლის, უსინათლობის, ყრუმუნჯობის, გონებრივი ჩამორენილობის მქონე ბავშვები და
მოზარდები.
33.

ააიპ „ხვამლი 2015“

თანადგომა მდგრადი

პროექტი განხორციელდება ცაგერის რაიონის სოფელ ტვიშში.

განვითარებისათვის

მოხდება ორგანიზაციის ბაზაზე არსებული სოციალური საწარმოს
მოდერნიზაცია. ამ დროისათვის პროექტში მონაწილეობისათვის
შერჩეულია 12 უშუალო ბენეფიციარი, აქედან 8 არის 18-დან 20
წლამდე, ხოლო 4 - სოფელ ტვიშის საჯარო სკოლის მე-11 და მე-12
კლასის მოსწავლეები, მათ შორის - 3 გოგონაა (2 მათგანი
იძულებით გადაადგილებული პირია). ახალგაზრდების
უმრავლესობა არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან.
ორგანიზაცია ბოლო ორი წელია აქტიურად აწარმოებს სოფლის
მეურნეობის პროდუქციას (2015 წელს დაიწყო ღია გრუნტში
კიტრისა და პომიდვრის, ასევე ნესვის მოყვანა); დაიხნა 1 ჰექტარი
მიწის ფართობი. ბოსტნის პარალელურად ჰყავთ 50 კურდღელი, 6
დედალი ღორი, 30 გოჭი. ხილის საშრობში, მზადდება
კარალიოკისა და შავი ქლიავის ჩირი. ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი არის სასოფლო კოოპერატივის მონაწილე,
რომელიც ფლობს 60 ოჯახ ფუტკარს. პროექტის ფარგლებში
მოხდება აუცილებელი აღჭურვილობისა და მასალების შეძენამონტაჟი (დაგეგმილია ღია გრუნტის გადახურვა სასათბურე მინის
კონსტრუქციით, რომელიც აღიჭურვება სარწყავი სისტემით),
შხამქიმიკატების, PTQ-244 მარკის ტრაქტორის შეძენა. მოეწყობა
მარტივი კონსტრუქციის ნაგებობა (10მ x 4მ), სადაც შესაძლებელი
იქნება ნედლეულის მიღება-დახარისხება, ასევე უკვე წარმოებული
პროდუქციის დახარისხება და ყუთებში ჩალაგება, ტექნიკისა და

16 100,08

შხამქიმიკატების შენახვა. მოეწყობა ერთი ოთახი, სადაც მოხდება
ახალგაზრდების დატრენინგება, პრეზენტაციების მოწყობა,
სპეციალისტებთან და რაიონის ხელმმძღვანელებთან შეხვედრების
ორგანიზება. პროექტის აგრონომიული კომპონენტი
ითვალისწინებს შემდეგ სამუშაოებს: ჩითილების გამოყვანა, ვაზის
მყნობა; ჩითილებისა და ნამყენი ვაზის გადატანა ღია გრუნტზე;
მებოსტნეობისა და ნამყენი ვაზისათვის საჭირო სამუშაოები
(კულტივაცია, შეწამვლა და ა.შ.); ტყლაპების, ხილის, სამკურნალო
მცენარეების შრობა; მწვანილის, ბოსტნეული კულტურების მოყვანა
სათბურში; ჰიბრიდული უხვმოსავლიანი სიმინდის დათესვა.
მოეწყობა ტრენინგების ციკლი ტვიშისთვის აქტუალურ
თანამედროვე აგროტექნოლოგიებზე. იგეგმება რამდენიმე
ახალგაზრდის გადამზადება ტრაქტორის მართვაში.
34.

ააიპ ,,სმენისა და
მეტყველების
დარღვევის მქონე

ხის საწარმო შშმ პირთა
სოციალური
ინკლუზიისთვის

პროექტის მიზანია ხის დამამუშავებელი სოციალური საწარმოს
შექმნა, ინტელექტის განმავითარებელი ხის სათამაშოების
წარმოება, შშმ პირთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმება.

ბავშვთა დახმარების

სათამაშოების ქსელი საქართველოში არის უცხოური,

ასოციაცია“

ძვირადღირებული და მიზნობრივი ჯგუფისთვის მიუწვდომელი.
საწარმოს ძირითადი მიზანი იქნება მოგების რეინვესტირება შშმ
პირთა თემში არსებული პრობლემების მოგვარებისა და
სოციალური მიზნების მისაღწევად. პროექტის ბენეფიციარებია 18
წლიდან 30 წლამდე შშმ პირები (20 ბენეფიციარი). სამიზნე ჯგუფი
შეირჩევა დღის ცენტრებიდან და გლდანი-ნაძალადევის რაიონის
სოც.მომსახურების სააგენტოდან. პროექტის ფარგლებში მოხდება
მუშა ჯგუფის შედგენა; თანამშრომელთა დაქირავება;
ბენეფიციართა შერჩევა; პროფესიული უნარების განვითარების
ტრეინინგის დაგეგმვა; საწარმო საშუალებების შეძენა სოციალური
საწარმოსთვის; ტრეინინგი შერჩეულ შშმ პირებთან;
პროფესიონალთა (სპეც.პედაგოგი, ფსიქოლოგი, სოციალური
თერაპევტი) მიერ მოხდება შერჩეული ბენეფიციარების
შესაძლებლობების შეფასება. მოხდება გადამზადებული შშმ
პირების ჩართვა სოციალურ საწარმოში. მომზადდება და
გავრცელდება საინფორმაციო ბუკლეტი შშმ პირთა დასაქმების
შესაძლებლობებზე (1000 ტირაჟი); მომზადდება სოციალური

20 969

ვიდეო-რგოლი: „დასაქმება სოც.საწარმოში-წარმატებული
მაგალითი“ და მოხდება მისი გაშვება საზოგადოებრივ
მაუწყებელზე, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების
დამოკიდებულების შეცვლას შშმ პირთა დასაქმების
შეუძლებლობაზე.
35.

ააიპ „ჰერეთის სახლი“

ჰერეთის ელექტრონული

პროექტი გამიზნულია ჰერეთის (საინგილოს) შესახებ

ბიბლიოთეკა, ჰერეთის
ელექტრონული არქივი,

საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი ელექტრონული ბაზის შექმნაზე,
რომელიც მოიცავს: 1) ჰერეთის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას

დოკუმენტური ფილმი

(ჰერეთის (საინგილოს) შესახებ, ფართო საზოგადოების სრული

კახის ეკლესიები

უმეტესობისათვის ხელმიუწვდომელი სამეცნიერო თუ
პოპულარულ ლიტერატურის, ამავე თემატიკის მხატვრული
ლიტერატურის, წყაროს და სხვა ტიპის მასალების
ბაზის/ელექტრონული ბაზის შექმნას); 2) ჰერეთის ელექტრონულ
არქივს (დოკუმენტების, ფოტო, ვიდეო, აუდიო, კარტოგრაფიული,
ბეჭდური მასალების მოძიება-თავმოყრას და ელექტრონული
ბაზაში განთავსებას); 3) საპრეზენტაციო დოკუმენტური ფილმის
„კახის ეკლესიები“ გადაღებას და წინამდებარე პროექტით
გამიზნულ ვებსაიტზე განთავსებას; 4) დედოფლისწყაროს რაიონის
ჰერელებით (ინგილოებით) დასახლებულ სოფელ სამთაწყაროს
სკოლაში მოპოვებული მასალების პრეზენტაციის გამართვას და
პროექტის შემსრულებელი სტუდენტი ახალგაზრდობის მიერ
სკოლის მოსწავლეებისათვის ჰერეთის (საინგილოს) შესახებ
საინტერესო ლიტერატურის გაცნობას; 5) ახალგაზრდების
მოზიდვას და ჩართვას ჰერეთის ელექტრონული ბიბლიოთეკის
შექმნის პროცესში. თანამედროვე რეალობაში, როგორც სკოლის
მოსწავლეების, ასევე სტუდენტებისა და ფართო საზოგადოების
წინაშე დგას მნიშვნელოვანი პრობლემა ჰერეთის (საინგილოს)
შესახებ არსებულ სამეცნიერო თუ პოპულარულ
ლიტერატურასთან, აგრეთვე, ამავე თემატიკის მხატვრულ
ლიტერატურასთან, წყაროს და სხვა ტიპის მასალებთან წვდომისა.
პროექტის განხორციელების პროცესში უშუალო სარგებელს
მიიღებენ: 1) პროექტის დამხმარე პერსონალი (ანუ დაქირავებული
დამხმარე პერსონალი, _ მაღალი აკადემიური მოსწრებით
გამორჩეული ჰერელი სტუდენტების ჯგუფი), რომლებიც, ჰერეთის
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ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ჰერეთის ელექტრონული
არქივის შექმნის პროცესში მიიღებენ უამრავ ინფორმაციას
(განათლებას) ჰერეთის (საინგილოს) ისტორიის, ეთნოგრაფიის,
კულტურის, ფოლკლორის, ლიტერატურის და სხვა საკითხების
ფარგლებში. 2) პროექტის დამხმარე პერსონალი მიერ მოწვეული
ახალგაზრდა მოხალისე დამხმარე-შემსრულებლები, რომლებიც
ზემოთ ჩამოთვლილიდან ცალკეულ მიმართულებებში (მათ მიერ
შესრულებული სამუშაოს ფარგლებში) მიიღებენ საინტერესო
ინფორმაციებს.
36.

ა(ა)იპ „ორგანიზაცია ჯი

სოციალური მეწარმეობის

პროექტის ფარგლებში მოხდება სოციალური მეწარმეობის

თი ეს“

ფოტოისტორია

მიმართულებით საქართველოში ბოლო წლებში

საქართველოში

განხორციელებული საქმიანობის ვიზუალური შეჯამება,
წარმატებული სოციალურ საწარმოების გადაღება (ფოტოგრაფ
გიორგი ცაავას მიერ), რომლებიც ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდის, სოციალური მეწარმეობის ცენტრისა, თუ
ევროპის ფონდის მიერ დაფინანსებულა. მხატვრული ფოტოები
ასახავს წარმატებულ ისტორიებს, სოციალური მეწარმეობის
მდგრად შედეგებს და ბენეფიციარებს. მოპოვებული მასალები
გაერთიანდება ქართულ-ინგლისურ ელექტრონულ ჟურნალში,
რომელიც ფართოდ გავრცელდება საზოგადოებაში, მცირე
ანოტაციებითა და ისტორიებით, ხოლო პროექტის ბოლოს
მოეწყობა მხატვრული ფოტოებისა და ანოტაციების გამოფენა,
როგორც სოცმეწარმეობის ფოტო ისტორია საქართველოში, სადაც
თავს მოიყრის ყველა წარმატებული სოციალური საწარმო –
ვიზუალური თუ შინაარსობრივი თვალსაზრისით. პროექტის
ფოტოგრაფირებისას, სოციალური საწარმოების მიმდინარეობის
ადგილზე მოხდება ვიდეორგოლების გადაღება, მოხდება
პროექტების განმახორციელებლების ჩაწერა, რომ შემდეგ
ბროშურისთვის მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იქნეს
გამოყენებული. ჩაწერილი შავი ვიდეომასალა კი მოეწოდება
ფონდს, რითაც შესაძლებელია სოცმეწარმეობის მდიდარი
ვიდეოარქივი შეიქმნას. პროექტის უშუალო ბენეფიციარები არიან
ის ორგანიზაციები, რომელთაც წარმატებით დაიწყეს სოციალური
მეწარმეობის მიმართულებით საქმიანობა და დღემდე აგრძელებენ.
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ეს იქნება მათთვის დამატებითი სტიმული, რომ მომავალში კიდევ
უფრო გააფართოვონ საწამოო პროცესი, გაიგონ ერთმანეთის
საქმიანობის შესახებ და დასახონ სამომავლოდ თანამშრომლობის
პერსპექტივები.
37.

ააიპ „რეგიონალური

ღია სივრცე (OPEN SPACE)

პროექტის „ღია სივრცე“ (OPEN SPACE) მიზანია, წყალტუბოში

განვითარების

შეიქმნას პირველი სოციალური კაფე ახლად დაარსებული

ახალგაზრდული
ფონდი“

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის,
სტარტაფებისა და თავისუფალი პროფესიონალებისთვის.
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ბენეფიციარად ითვლება ნებისმიერი დაინტერესებული ფიზიკური
პირი, ორგანიზაცია, საინიციატივო ჯგუფი, ახალგაზრდული
გაერთიანებები. პირველი ეტაპი მოიცავს სარემონტო სამუშაოების
ჩატარებას, შენობის აღჭურვას, სივრცის დიზაინს &
ინვენტარიზაციას; მეორე ეტაპი გულისხმობს გასაცნობი ხასიათის
შეხვედრებსა და პროექტის „ღია სივრცე“ (OPEN SPACE)
პრეზენტაციების ჩატარებას ღონისძებას პოტენციური
მომხმარებლებისთვის. იგეგმება სხვადასხვა საგანმანათლებლო,
კულტურული და სოციალური აქტივობების განხორციელება. ასევე
შეიქმნება საინფორმაციო კუთხე „Info desk“, რომელიც
დაინტერესებულ პირებს მიაწვდის ინფორმაციას სწავლის,
მოხალისეობის და დასაქმების შესახებ ინფორმაციას.
38.

ააიპ „არქეიდ“

არტისტების რეზიდენცია

იმერეთის სოფელ ობჩაში ყოფილი ღვინის ქარხნის

და საწარმო

ტერიტორიის მიმდებარე სახლში არქეიდი მოაწყობს
ტექსტილის სახელოსნოსა და საერთაშორისო არტისტულ
რეზიდენციას, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდები
გამოყენებით ხელოვნებას შეისწავლიან, ხოლო უცხოელი
ხელოვანები გრძელვადიან არტისტულ პროექტებზე
იმუშავებენ (ქუთაისის აეროპორტთან სიახლოვის
გათვალისწინებით). ინტენსიურ საზაფხულო
პროგრამას/ვორქშოპებს გაუძღვებიან ორგანიზაციასთან
ასოცირებული ტექსტილის არტისტები/დიზაინერები,
რომლებიც ღია კონკურსის შედეგად შერჩეულ რეგიონის
ახალგაზრდებს შეასწავლიან საყოფაცხოვრებო და
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გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების (ტანსაცმელი,
აქსესუარები, ბალიშები/საბნები...) დამზადებას. ნაკეთობები
განთავსდება პროექტის ფარგლებში შექმნილ ონლაინ
მაღაზიაში, რომელიც მუდმივად მოემსახურება
ახალგაზრდებს თავიანთი შემდგომი ნაკეთობების
პოპულარიზაციასა და ჯეროვან ფასად რეალიზაციაში.
პროექტის უცხოელი პარტნიორები იზრუნებენ სახლის
საერთაშორისო მნიშვნელობის არტისტულ რეზიდენციად
(არტი/კრაფტი) გადაქცევასა და ონლაინ პლატფორმის
პოპულარიზაციაზე. პროექტი გრძელვადიანია, რადგან
სახლი ახალგაზრდებისთვის მუდმივ არტისტულ
სახელოსნოდ იქცევა და ახალგაზრდები გადამზადდებიან.
39.

ყაზბეგის

მეკლდეურობის

პროექტის მიზანია ყაზბეგის რაიონში სოფელ არშაში საცოცად

ახალგაზრდული

განვითარება ყაზბეგის

ვარგისი კლდეების გაწმენდა და მარშრუტების მომზადება .

ცენტრი

რაიონში

კლდეზე ცოცვის ფესტივალის ჩატარება. მეკლდეურობის
განვითარება. ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩაბმა სპორტის ამ
სახეობაში . ადგილობრივი და საქართველოს სხვა დანარჩენი
მთამსვლელებისა და მეკლდეურების განვითარებისთვის
სავარჯიშო ადგილის მოწყობა. ექსტრემალური ტურიზმის ახალი
სფეროს შექმნა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია.
პროექტის ფარგლებში კლდეზე ცოცვის მარშრუტებს მოამზადებენ
,, საქართველოს მეკლდეურობის ეროვნული ფედერაციის '' და
,,საქართველოს მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციის
კვალიფიცირებული სპეციალისტები. პროექტის განხორციელების
შემდეგ , შექმნილი ინფრასტრუქტურა იარსებებს ათეულობით
წლები , რომლითაც ისარგებლებენ, როგორც ადგილობრივი
მეკლდეურები და მთამსვლელები, ასევე საქართველოს სხვადასხვა
კუთხის სპორტსმენები. კლდეზე ცოცვის მარშრუტების
მომზადების გარდა მოხდება მარშრუტებისთვის კატეგორიების
მინიჭება , დაიბეჭდება საინფორმაციო ბუკლეტები და მოხდება
მათი გავრცელება, ქვეყნის მასშტაბით, კლდეზე ცოცვის
დარბაზებიდან, ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებიდან და

10 500

სხვადასხვა დაწესებულებებიდან. ასევე კლდეების მიმდებარე
ტერიტორიაზე გზასთან ახლოს დამონტაჟდება დაფა, სადაც
მარშრუტებზე ინფორმაციასთან ერთად ასევე იქნება,
დაინტერესებული ტურისტებისთვის , შესაბამისი კვალიფიკაციის
მქონე ადგილობრივი ინსტრუქტორების საკონტაქტო ინფორმაცია.
ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ჩატარდება კლდეზე ცოცვის
ერთ დღიანი ფესტივალი, სადაც საქართველოს საუკეთესო,
დაახლოებით 30-35 მეკლდეურთან და მთამსვლელთან ერთად
მონაწილეობის მიღება შეეძლება ნებისმიერ მსურველს .
განხორციელდება პროექტის ამსახველი ინფორმაციის, ფოტო და
ვიდეო მასალის გავრცელება სოციალური ქსელით.
40.

ააიპ „რეგიონული კინოს

სოციალური არტ კაფე

პროექტის მიზნად ისახავს სოციალური საწარმოს შექმნას

ასოციაცია“

ბოლნისში

ბოლნისში. ეს სივრცე კაფესთან ერთად საგანმანათლებლო,
კულტურული და სამოქალაქო აქტივიზმის ცენტრი იქნება.
ბოლნისის მრავალეთნიკური მოსახლეობა და მისი ახალგაზრდობა
შეძლებს მიიღოს თანამედროვე კულტურულ-საგანმანათლებლო
ორგანიზაციისა და კაფის სერვისები ერთ სივრცეში. პროექტში
დასაქმდება და კვალიფიკაციას აიმაღლებს რამდენიმე ეთნიკური
ჯგუფის წარმომადგენელი ახალგაზრდა. ამ საწარმოს ამუშავებით
ბოლნისის ცენტრში წლების მანძილზე მიტოვებულ საჯარო
შენობაში თანამედროვე და მულტიფუნქციური სივრცის
განვითარების პროცესი დაიწყება. პროექტის პირველადი
ბენეფიციარები იქნებიან კაფეში დასაქმებული ეთნიკურად
ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი საქართველოს მოქალაქე
ახალგაზრდები. კანდიდატების საბოლოო შერჩევამდე,
გამოსაცდელი ვადით შეირჩევა სულ თორმეტი შესაძლო
კანდიდატი და ყველას ერთად ჩაუტარდება ტრენინგი
კულინარიასა და კვების სერვისის მენეჯმენტში, რითაც შერჩეული
ოთხი საუკეთესო თანამშრომლის გარდა მივიღებთ კიდევ რვა
ადამიანს, რომელსაც უკეთ შეეძლება მოემზადოს ამ სფეროში
დასაქმებისთვის. აღნიშნული ამოცანებიდან გამომდინარე
პროექტის აქტივობებია: 1. გარემონტდება აღნიშნული შენობის
მთავარი დარბაზი; 2. მოხდება “სოციალური არტ კაფის”
რეკლამირება და პრეზენტაცია, როგორც ადგილობრივი, ასევე
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ცენტრალური მედიის საშუალებით; 3. საჯაროდ გამოცხადებული
კონკურსის მეშვეობით შევარჩევთ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის
წარმომადგენელ ადგილობრივ ახალგაზრდებს (სულ თორმეტ
ახალგაზრდას) და ჩატარდება მათი კვალიფიკაციის ამაღლების
ტრენინგი კვების ობიექტის მენეჯმენტისა და მომსახურების
სეგმენტში და საბოლოოდ შეირჩევა მათგან ოთხი ეთნიკური
ჯგუფის (ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი) წარმომადგენელი,
რომელთაგან საუკეთესო აირჩევა ტრენერის მიერ გაცემული
რეკომენდაციის მიხედვით. ტრენინგის ორგანიზების კომპონენტს
უზრუნველყოფს პროექტის პარტნიორი ორგანიზაცია “ქვემო
ქართლის ეთნოშორისი ერთობა”; 4. კულტურულსაგანმანათლებლო და გასართბი ღონისძიებების ორგანიზებას
უზრუნველვყოფთ სისტემატიურად. მინიმუმ კვირაში ერთხელ
მოეწყობა ფილმის ჩვენება და დისკუსია. მოეწყობა საჯარო
ლექციებისა და დისკუსიების ჩვენება, ისტორიული ფოტო და
ვიდეო ქრონიკებისა გამოფენა, ვიდეოარტისა და სხვა ცოცხალი
პიესების კითხვა და სხვა შემოქმედებითი ღონისძიებები; 5.
საწარმოს მოგებიდან მიღებული შემოსავლით სტაბილურად
განვავითარებთ შენობის ყველა ნაწილს. გამგეობასთან
კონსულტაციითა და თანამშომლობით სივრცეებს დაიკავებენ
გამგეობის დაფინანსების ქვეშ შემავალი ორგანიზაციები და
შემოქმედებით-საგანმანათლებლო გაერთიანებები. პროექტი
განხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონში. პროექტის
პარტნიორი ორგანიზაციებია: ქვემო ქართლის ეთნოშორისი
ერთობა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.
41.

ააიპ „პანკისის

სოციალური კაფე და

პროექტი გულისხმობს პანკისის ხეობაში სოციალური კაფეს გახსნას 29 582,50

ახალგაზრდული

სასწავლო კურსები

და არაფორმალური განათლების კურსების ორგანიზებას

ცენტრი“

პანკისის ხეობაში

ახალგაზრდა პანკისელი ქალებისა და შშმ პირებისათვის.
სოციალური კაფე იქნება მრავალმხრივი დატვირთვა, აქ მოხდება
საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება და ცხობა, მოეწყობა
ლიტერატურული და ჟურნალ-გაზეთების კუთხე.ხელმისაწვდომი
იქნება wi-fi კავშირი. სოციალურ კაფეში დასაქმდებიან
ადგილობრივი ახალგაზრდები მათ შორის მზარეულის თანაშემწის
პოზიციაზე დასაქმდება ერთი შშმ პირი. ჭრა კერვისა და

კულინარიის არაფორმალური განათლების კურსებზე ცოდნას
მიიღებენ და პროფესიულ უნარებს გაიუმჯობესებენ ახალგაზრდა
პანკისელი ქალები და შშმ პირები. პროექტის საბოლოო მიზანია
პანკისის ხეობის სოციალურ-ეკონომიკური რეაბილიტაცია,
პანკისელი ახალგაზრდების ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის
სპეციფიური მიზნებია: ა) პანკისელი ახალგაზრდებისათვის
არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობა ბ) შშმ პირების
არაფორმალური განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობა გ)
პანკისელი ახალგაზრდების დასაქმება დ) პანკისის
მოსახლეობისათვის საჭირო სერვისების მიწოდება ე) პანკისის
ხეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა.
პროექტის სამიზნე ჯგუფი, უშუალო ბენეფიციარები არიან პანკისის
ხეობის ახალგაზრდა გოგონები და შშმ პირები. ძირითადი
აქტივობები იქნება ორიენტირებული შემდეგ მიმართულებებზე. 1.
ჭრა- კერვის კურსების ბენეფიციარი -12 , მათ შორის სამი უკვე
დასაქმებული სოციალურ საწარმოში 2. კულინარიის კურსების
ბენეფიციარი - 12 , მათ შორის 4 შშმ პირი (ერთი დასაქმდება), 1შშმ
პირი და 1 წარმატებული მოსწავლე სულ 2 ახალგაზრდა გოგონა
დასაქმდება კაფეში 3. საქართველოს კულინარიის
აკადემია,ბენეფიციარი - 2 , დატრენინგდებიან, ჩაატარებენ
კულინარიის კურსებს და დასაქმდებიან კაფეში. არაფორმალურ
განათლებას მიიღებს სულ 26 ახალგაზრდა პანკისელი გოგო,
რომელთაგან მინიმუმ 4 დასაქმდება. 1. პროექტის ფარგლებში
მოხდება ჭრა-კერვის კურსების ორგანიზება. ეს იქნება გაგრძელება
და გნვითარება ფონდის მიერ 2015 წელს დაფინანსებული
სოციალური საწარმოს „პანკისის სამკერვალო“. ავიყვანთ ორ
სპეციალისტს. ერთი მათგანი იქნება სამკერვალო დარგის ინჟინერტექნიკოსი, რომელიც შეასწავლის კონსტრუირებას, ტექნოლოგიას
და ზოგადად თეორიულ ნაწილს. ხოლო მეორე არის პრაქტიკოსი,
რომელიც იმუშავებს ყველა კვანძის დამუშავებასა და ქსოვილზე
გადატანაზე. გარდა ამისა დაქირავებული იქნება მექნიკოსი,
რომელიც თანამედროვე მანქანა-დანადგარების მოვლა, გამოყენებას
უკეთ შეასწავლის. აღნიშნულ კურსებს გაივლის 12 ახალგაზრდა
ქალი. 2. 2 ახალგაზრდა საქართველოს კულინარიის აკადემიაში

გაივლის 8 დღიან პროფესიულ კურსს „საკონდიტრო ნაწარმი და
ცხობა“. ეს ორი ახალგაზრდა იქნება გამოყენებული კულინარიული
კურსების ტრენერად და კაფეში უზრუნველყოფენ საკონდიტრო
ნაწარმის ცხობას.
42.

ააიპ „ახალგაზრდები

დასაქმება და

პროექტის მიზანია სამეგრელოს ახალგაზრდების ჩართულობის

სამეგრელოს

არაფორმალური

გაზრდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, თვითრეალიზაციის

განვითარებისთვის“

განათლება სამეგრელოს
ახალგაზრდებისთვის

ხელშეწყობა და კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური
განათლების მეთოდებით. პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ
სოციალურად დაუცველი, დევნილი, ოკუპირებული
ტერიტორიების მიმდებარედ დასახლებულ პუნქტებში მცხოვრები
ახალგაზრდები. პროექტის განსახორციელებლად ჩამოყალიბდება
საორგანიზაციო ჯგუფი, რომლის წევრები იქნებიან სამეგრელოს 8
რაიონიდან ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც
პასუხისმგებელი იქნებიან დაუკავშირდნენ უნივერსიტეტებს,
პროფესიულ სასწავლებლებს და ახალგაზრდებს მთელი რეგიონის
მასშტაბით. მოხდება აღნიშნულ ახალგაზრდებთან შეხვედრების
ორგანიზება, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების
გაცნობის მიზნით. გამოცხადდება რეგისტრაცია, რეგისტრაციის
შესახებ ინფორმაცია განთავსდება ორგანიზაციის ფეისბუქ
გვერდზე, უნივერსიტეტების სტენდებზე და ვებ-გვერდებზე. სულ
შეირჩევა 200 ბენეფიციარი რომლებსაც ჩაუტარდებათ ტრეინინგები
შემდეგ თემებზე: 1. ლიდერობა/პრეზენტაციის უნარჩვევები/გუნდის მართვა 2. დამსაქმებელთან ეფექტური
კომუნიკაციის მეთოდები 3. CV-სა და სამოტივაციო წერილის
ეფექტურად მომზადების ხერხები 4. პროექტის მენეჯმენტის
საფუძვლები. საჯარო უწყებებთან დატრეინინგებული
ახალგაზრდებისაგან ჩამოყალიბდება საინიციატივო ჯგუფები,
რომელთათვისაც გამოცხადდება კონკურსი მცირე ბიუჯეტიანი
პროექტების მიღებაზე, რომლის მიზანია ტრეინინგებზე მიღებული
ცოდნისა და უნარების პრაქტიკაში რეალიზება. მიღებულ
პროექტებს შეაფასებს კომისია და გამარჯვებული პროექტების
ორგანიზებას უზრუნველყოფს საინიციატივო ჯგუფი, ფინანსურ
მხარეს ორგანიზებას გაუწევს ორგანიზაცია. პროექტის დასასრულს
გაიმართება შემაჯამებელი კონფერენცია. საინიციატივო ჯგუფები
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წარმოადგენენ განხორციელებულ პროექტებს. ბენეფიციარებს
გადაეცემათ სერტიფიკატები და შეფასების ფორმები.
43.

ააიპ „ჰელფინგ ჰენდ“

სოციალური სახელოსნო

პროექტი მინზნად ისახავს ბორჯომში მცხოვრები ახალგაზრდებისა

ბორჯომში

და შშმ პირებისათვის სოციალური საწარმოს (სოციალური სტამბა
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სახელოსნო) გახსნას. ბორჯომში არ არსებობს დღის ცენტრი,
რომელიც შშმ პირებს მოემსახურება და შშმ პირები ჩაკეტილ
სივრცეში ცხოვრობენ. ადგილობრივი გამგეობა მხარს დაუჭერს
პროექტის განხორციელებას. სოციალური სტამბის მსგავსი მოდელი
უკვე არსებობს თბილისში და მსაგვი პრაქტიკა საკმაოდ
აპრობირებულია. სტამბა სახელოსნოში მოხდება შშმ პირთა
შრომითი თერაპიაც. პროექტის ბენეფიციარებია: 10 შშმ პირი
პირველ ეტაპზე; ბორჯომელი მოხალისეები - 20 ახალგაზრდა; შშმ
პირთა მშობლები - 20 მშობელი; პროექტის ფარგლებში მოხდება
სოციალური მინი სტამბის აწყობა და გახსნა - ბორჯომში
სპეციალური ფართის მოძიება ადგილობრივ გამგეობასთან
თანამშრომლობითა და დახმარებით; მინი სახელოსნოსათვის
სპეციალური აღჭურვილობის შეძენა და აწყობა - თბილისის
სოციალურ თერაპიის სახლთან კონსულტაციებით შესაბამისი
აღჭურვილობის შეძენა; სტამბაში მომუშავე პირების ტრენინგი სტამბის სამი თანამშრომელი გაივლის სოციალური თერაპიის კურს
თბილისში; 20 ბორჯომელი მოხალისისათვის 3 დღიანი ტრენინგის
ჩატარება - შრომითი თერაპიისა და შშმ პირთა სპეციალური
საჭიროებების შესახებ; სტამბა სახელოსნოს გახსნა, შშმ პირთა
შერჩევა და 10 შშმ პირის დასაქმება ცენტრში/შრომით თერაპიაში
ჩართულობა; პროდუქციის შექმნა და რეალიზება, შეკვეთების
მიღება, შექნილი პროდუქტების რეკლამირება. მინი სტამბაში
შეიქმნება შემდეგი პროდუქტი: ბლოკნოტი, რვეული, მისალოცი
ბარათი, სატიტულე ფურცელი, ტრიპლეტი, სავიზიტო ბარათი,
კონვერტი, მენიუ, სერთიფიკატი/სიგელი/დიპლომი, სტიკერი,
აფიშა, მეორადი ქაღალდების გადამუშავება და ა.შ. პროექტის
მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით მოხდება სატელევიზიო
გადაცემების მომზადება. ბორჯომის ტელეკემპანიასთან
თანამშრომლობით გაშუქდება სახელოსნოს საქმიანობა
44.

ააიპ „ფარი 2009“

ახალგაზრდებს შორის

მუხურის თემის ტერიტორიაზე მდებარე "შურუბუმუ"-ს კანიონის
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ჯანსაღი ცხოვრების წესის

მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა ტურისტული

დამკვიდრების მიზნით

ინფრასტრუქტურა. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად

"შურუბუმუ"-ს კანიონის

შეკეთდება ბონდის ხიდი, გასუფთავდება საფეხმავლო ბილიკები,

მიმდებარე ტერიტორიაზე

ტერიტორიაზე განთავსდება სანაგვე ურნები, ჩაიდგმება

ვიზიტორთა

საპირფარეშოები და მოწესრიგდება ტურისტული ზონის სასმელი

თავშესაფრების
კეთილმოწყობა და

წყლით მომარაგების საკითხი. მოხდება ტურისტული
თავშესაფრების კეთილმოწყობა, შეძენილ იქნება ტურისტული

ტურისტული ინვენტარით

კარვები, საძილე ტომრები და სხვა საჭირო ინვენტარ-

მათი უზრუნველყოფა

მოწყობილობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტურისტების
აქტიურ დასვენებას. ვიზიტორტათვის ორგანიზებულ იქნება
ლაშქრობები, სხვადასხვა სპორტული ტურნირები (ჭადრაკი, შაში,
ბადმინტონი, მენჩურუა(წყალჭიდი) და სხვა). ასევე ორგანიზებულ
იქნება კულტურული ღონისძიებებიც. ყოველივე ზემოაღნიშნული
მოემსახურება ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრებას.
პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები იქნებიან
ვიზიტორები(ტურისტები, შშმ პირები, სოციალურად დაუცველი
პირები წლიურად დაახლოებით 12 000), ადგილობრივი
მოსახლეობა. შშმ და სოციალურად დაუცველი პირების
ჩართულობას პროექტში უზრუნველყოფენ პროექტის
ორგანიზატორები. პროექტის გამახორციელებლი პარტნიორი
ორგანიზაცია არის ააიპ საქართველოს მწვანეთა
მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო

45.

ააიპ „ახალგაზრდები

სოციალური

პროექტის ზოგადი მიზანია წვლილი შეიტანოს საქართველოში

მომავლისა და

საწარმო"თუშეთი"

შრომითი ინტეგრაციის სოციალური საწარმოების განვითარებაში.

ცვლილებებისთვის“

კონკრეტულად პროექტის საზოგადოებრივი მიზანია, სოფ.ქვემო
ალვანში მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 10
ახალგაზრდა ქალის ეკონომიკური და სოციალური ინკლუზიის
ხელშეწყობა,დასაქმება და სამუშაო უნარების განვითარება.
დასაქმებულები შეისწავლიან ცხვრის მატყლის დამუშავებას, თექის
და ფარდაგის ნაწარმის შექმნას, დამუშავების ინოვაციურ
მეთოდებს და დასაქმდებიან ამ სოციალურ საწარმოში. საწარმოო
საშუალებები პროექტის დასრულების შემდეგ მათ დარჩებათ.
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სოციალურ სახელოსნოში დასაქმებული ქალების ნამუშევრების
რეკლამირებისათვის სოციალურ ქსელებში შეიქმნება გვერდი.
პროექტში მოწვული პედაგოგი და ტრენერები მასტერკლასებით და
ონლაინ ვიდეო კურსებით ქალებს შეასწავლიან თუშური ცხვრის
ჯიშის მატყლის დამუშავებას და შემდგომ ამ მატყლის საშუალებით
თუშურ ხელსაქმეს -თექის სუვენირები, პანოები, თექის თოჯინა,
ფარდაგი, ნაბადი, წინდა, ჩითები ქუდი ,შარფი, ტახტის
ნაბდები,თუშური არქიტექტურის მატყლის მაკეტები,ხურჯინები
და სხვა.ყველა ამ ნაწარმს ექნება თუშ ქალთა სოციალ;ური საწარმოს
სასაქონლო ნიშანი. პროექტის უშუალო ბენეფიციარია
სოფ,ქ/ალვანში მცხოვრები ცხრა სოციალურად დაუცველი და ერთი
შშმ.პირი. პროექტის ძირითადი აქტივობებია: 1.1ნედლეულით
მომარაგება და ხელშეკრულებების დადება მომწოდებლებთან
1.2საწარმო საშუალებების შეძენა და სამუშაო სივრცის /სახელოსნოს
აღჭურვა 1.3ნაწარმის პროდუქციის გასაღება გაყიდვის დაგეგმვა და
ხელშეკრულების დადება შემსყიდველთან. 1.4 პროდუქციის
რეკლამის და საწარმოს გაყიდვებისნ გაფართოების გრძელვადიანი
გეგმა/სტრატეგიის შედგენა. 2. 1სამუშაო ადგილზე წვრთნატრენინგი 2.2შრომის სტიმულირება და შრომისადმი დადებითი
დამოკიდებულების გამომუშავება. პროექტი განხორციელდება
კახეთის რეგიონში, სოფ. ალვანში.
46.

ააიპ „საქართველოში

ნექტარი

პროექტის მიზანია მეფუტკრეობის დარგის განვითარების გზით

მცხოვრებ ქისტ ქალთა

პანკისის ხეობაში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება,

საქველმოქმედო ფონდი

მოზარდი თაობის ადგილობრივად დასაქმება. ორგანიზაციის

მარშუა კავკაზ“

სურვილია სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის
მოყვანით, შექმნას უწყვეტი საწარმოო ჯაჭვი რომელიც
ჯანმრთელობისთვის უვნებელი, ხარისხიანი პროდუქციის
დამკვიდრების მთლიანი ციკლის განვითარებას უზრუნველყოფს.
ამისათვის მოხდება 20 ოჯახ სკის, ხოლო ფუტკრის
ტრანსპორტირებისათვის სპეციაური მისაბმელის შესყიდვა.
დასაქმდება 15 ახალგაზრდა, რომელთაც ჩაუტარდებათ
ტრენინგები, თბილისიდან მოწვეული სპეციალისტების მიერ.
მაისის თვეში სკები მოთავსდება ეზოში. აგვისტოს თვეში მოხდება

21 300

თაფლის ამოღება.
47.

ააიპ „გავაძლიეროთ

TRAVEL SVANETI

პროექტის მიზანია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში

სოფლად
ახალგაზრდები“

სოციალური მეწარმეობის
ხელშეწყობა

დაარსდეს სოციალური ტურისტული ცენტრი, რომელიც
ორიენტირებული იქნება ვიზიტორთა მოზიდვაზე, რაც ხელს

12 519,50

შეუწყობს თემში მოსახლეობის დასაქმებას, ტურისტული
ინფრასტრუქტურის მოწყობას, ახალგაზრდების დაინტერესებას
ბიზნეს საქმიაობით, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სოფლად
დაკავებას. ცნობადი უნდა გახდეს ისეთი სოფლების ტურისტული
პოტენციალი,რომლებიც არ არიან ჩართული ტურისტულ
მარშრუტებში. ტურ-ცენტრი სვანეთში ჩამოსულ ვიზიტორებს
შესთავაზებს მომსახურებას ეკო და კულტურული ტურიზმის
კუთხით, მთაში საცხენოსნო და საფეხმავლო ტურებით,
ისტორიული და კულტურული ადგილების მონახულებას,
ულამაზესი ლანდშაფტების ნახვას. შეიქმნება კატალოგი,რომელიც
ტურისტს საშუალებას მისცემს თავად აირჩიოს სასურველი
მარშრუტი. ასევე გამყოლ-გიდების ორგანიზებული სისტემა.
შეიქმნება მცირე ტურისტული ცენტრი, რომელიც
ორიენტირებული იქნება მარშრუტების გაყიდვაზე. შეიქმნება
ტურისტული მარშრუტების კატალოგი,როგორც ელექტრონული
ასევე ბეჭდური სახით,რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება
ტურისტისთვის. დაიდგმება ბილინგვური ბანერები,რაც ხელს
შეუწყობს პროექტის საქმინობის ცნობადობას. გაკეთდება
ელექტრონული საიტი,სადაც განთავსდება ინფორმაცია ტურების
შესახებ. გადამზადდება ახალგაზრდები,ისინი შეისწავლიან
ბიზნესის მარკეტინგულ მართვას რაც სამომავლოდ მათ დასაქმებას
და წარმატებულ კერძო ბიზნესის შექმნას შეუწყობს ხელს.
პროექტის ბენეფიციარები არიან მესტიის მუნიციპალიტეტის
სოფ.ფარის და მის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ადამიანები,
რომელთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 232 ადამიანს.
48.

ააიპ „რაჭის

რაჭის ახალგაზრდები

პროექტი ითვალისწინებს: რაჭის სკოლის მოსწავლეებისათვის და

ახალგაზრდული

მასობრივი სპორტის

ახალგაზრდებისთვცის საჯარო ლექცია-სემინარების ორგანიზება

კავშირი“

განვითარებისთვის

ცხოვრების ჯანსარი წესის თემაზე, ტრენინგები თანასწორთა

16 945

განმანათლებლების გადამზადება რომლებიც შემდგომში იმუშავებ
საკუთარ თანატოლებთან. სპორტული ტურნირების ორგანიზება
რაჭის 3 რაიონში (ონი, ამბროლაური, ცაგერი) და მასში რეგიონის
ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა. სპორტული
კლუბების ჩამოყალიბება სკოლებში და რაიონებში ინფორმაციის
გავრცელება მოხდება სოციალური ქსელის მეშვეობით. ონლაინ
რეგისტრაცია გამოცხადდება ფეისბუქის მეშვეობით ორგანიზაციის
გვერდზე სკოლის მოსწავლეებისაათვის და ახლგაზრდებისათვის,
დაინტერესებული პირების რეგისტრაცია ~განხორციელდება
საინფორმაციო შეხვედრებზეც რაიონებში, რომელიც გაიმართება
სკოლებში წინასწარ დაანონსებული თარიღით, დესწრებიან
მოსწავლეები და ადგილობრივი ახალგაზრდობა. ტრეინინგების
მიზანია ახალგაზრდების ინფორმირება ცხოვრებსი ჯანსაღი წესის
შესახებ შესახებ და აგრეთვე მათთვის სათანადო უნარ-ჩვევების
განვითარება თუ როგორ გაავრცელონ მათივე თანატოლებში
ტრეინინგებიდან მიღებული ცოდნა და ინფორმაცია.
ტრეინინგებისათვის შეირჩევა 30 კაციანი ჯგუფი თითო
რაიონიდან მათი მოტივაციისა და უნარების მიხედვით რომლებიც
მომავალში ჩაერთვებიან ჩვენი ორგანიზაციის მიერ დაგეგმის
სპორტულ ღონისძიებებში. სპორტულ ღონისძიებებში
ბენეფიციარები ჩაერთვებიან მათი სპორტული გამოცდილებისა და
სურვილის მიხედვით. ტურნირების ორგანიზება მოხდება
ოლიმპიური სისტემით: ფეხბურთის ტურნირში ჩაერთვება 10
გუნდი - 60 ახალგაზრდა მთლიანად რაჭის რეგიონიდან.
ღონისძიებების დასრულების შემდგომ ჩამოყალიბდება სპორტული
კლუბები რაიონებში და სკოლებში რომელშიც გაწევრიანდებიან
ახალგაზრდები, სამომავლოდ თვითონ დაგეგმავენ და
განახორციელებენ პროექტებს. ტრეინინგში მონაწილე
ახალგაზრდებს გადაეცემათ სერტიფიკატები, ტრენერები
მოწვეულები იქნებიან თბილისიდან. პროექტს ეყოლება პირდაპირი
ბენეფიციარი 150 ახალგაზრდა.
49.

ააიპ „ახალგაზრდების

იტალიური ეზოს

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მასშტაბური სახელოვნებო

ინტეგრაციის,

ფესტივალი

ფესტივალის მოწყობა, ტრადიციის განახლება და იტალიური

24788,70

განათლების და

ეზოებისთვის ახალი ფუნქციის შეძენა, რომელიც ერთის მრივ ხელს

კულტურული

შეუწყობს თბილისის კულტურული ცხოვრების

განვითარების

გამრავალფეროვნებას, ახალგაზრდების ჩართულობას, მეორე მხრივ

ასოციაცია“

კი წვლილს შეიტანს თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების და ახალგაზრდა
თაობის ცნობიერების ამაღლებაში. პროექტის სპეციფიკური
სამიზნე აუდიტორია ახალგაზრდა თაობაა, ასევე პროექტის
ბენეფიციარები არიან ღონისძიებაში ჩართული ხელოვანები:
მუსიკოსები და მწერლები (12 ხელოვანი). პროეტის ფარგლებში
დაგეგმილია 4 უფასო ღონისძიების ჩატარება თბილისის ე.წ.
იტალიურ ეზოებში. წინასწარ შეირჩევა ოთხი სხვადასხვა ლოკაცია,
რომელიც სპეციალურად მოეწყობა ღონისძიებისთვის (აივნიდან
გადმოფენილი ხალიჩები, სკამები, განათება, ინსტრუმენტები,ა.შ.),
ცოცხალი მუსიკა, პოეზიის და პროზის ფონზე. მონაწილეობას
მიიღებენ გამორჩეული ქართველი მუსიკოსები და
მწერლები/პოეტები, რომლებიც სპეციალურად პროექტისთვის
შექმნიან ერთობლივ მუსიკალურ და ლიტერატურულ ნამუშევრებს
და წარუდგენენ აუდიტორიას. თითო დღე თითო მუსიკალურ
მიმართულებას დაეთმობა: კლასიკა, ჯაზი,
ფოლკლორი/(ქალაქური), საოპერო არიები. სავარაუდო
მონაწილეები: ბექა გოჩიაშვილი, დათო ევგენიძე, ნატალია
ქუთათელაძე, ხატია ბუნიათაშვილი, გაგა ნახუცხრიშვილი, დათო
ტურაშვილი, რატი ამაღლობელი, მიხეილ ჯავახიშვილი, ნიკოლოზ
მაჩაიძე, ოპერის მომღერლები და აკაპელას გუნდი. პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილია წინასწარი მასშტაბური პიარ კამპანია,
რომელიც ხელს შეუწყობს მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიის
მოზიდვას. მოხდება ყველა ღონისძების სრული ვიდეო
დოკუმენტირება, სრული ვიდეო არქივაცია. ფესტივალის სახელით
ვიდეოები გავრცელდება ტელეკომპანია „არტარეას“ სამაუწყებლო
არხის, ინტერნეტ ტელევიზიის და სოციალური მედიის
საშუალებით. ვიდეოების და ფესტივალის ძირითადი სლოგანი
მიმართული იქნება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
საკითხებში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდისკენ.

50.

ააიპ „ასოციაცია ქალი,

ველოტანდემი

პროექტი „ველოტანდემი უსინათლო და მცირემხედველი შშმ

ბავშვი და სოციუმი“

უსინათლო და

პირებისათვის“ მიზნად ისახავს უსინათლო ადამიანებისათვის

მცირემხედველი შშმ

საერთაშორისოდ აღიარებული პარაოლიმპიური სპორტის ერთ-

პირებისათვის“

ერთი სახეობის - ველოტანდემის დანერგვას საქართველოში, რათა
მოხდეს უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების განვითარება,
მათი აქტიურ სპორტულ ცხოვრებაში ჩაბმა, საზოგადოებაში
ინტეგრაცია და მათი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური
რეაბილიტაცია. პროექტის ფარგლებში შეძენილი იქნება 4 ტანდემი.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ამოცანების
ეტაპობრივად განხორციელება: უსინათლო და მცირემხედველ
ადამიანებთან საინფორმაციო შეხვედრები; ველოტანდემის
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დაინტერესებული პირებისათვის;
ველოტანდემის ინსტრუქტორის შერჩევა და დატრენინგება; მცირე
მხედველი კონსულტანტის მიერ საკუთარი გამოცდილების
გაზიარება და ასევე მისი ჩართულობა პროექტის მიმდინარეობის
ნებისმიერ ეტაპზე; უსინათლოთა კავშირის რაიონულ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; ველოტანდემების შერჩევა
საერთაშორისო ბაზარზე; ველოტანდემებისა და საჭირო
ინვენტარის შეკვეთა-შეძენა- და საქართველოში ტრანსპორტირების
უზრუნველყოფა; მოხალისეების შერჩევა, დატრენინგება რათა
შეძლონ უსინათლო სპორტსმენებს გაუწიონ ასისტენტობა;
ველოტანდემის წესებისა და სტანდარტების თარგმნა, და
დასურათებული ტრიპლეტის გამოცემა მათი დეტალური აღწერით;
ბრაილით ბეჭდვა. განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსათვის, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციისათვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
სამინისტროსათვის, პარაოლიმპიური კომიტეტისათვის
რეკომენდაციების მომზადება და შეთავაზება; მედიასთან
თანამშრომლობა, სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციის მიზნით.
თანამშრომლობა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის
სამსახურის ურბანული მართვისა და განვითარების ჯგუფთან;
ინსტრუქტორი შეასწავლიან უსინათლო და მცირემხედველ პირებს
ტანდემის მართვასა და მასთან დაკავშირებულ ყველა დეტალს;
პროექტის დასასრულს გაიმართება დატრენინგებული პირების
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მიერ საჩვენებელი ველოგარბენი და პროექტის პრეზენტაცია.
პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ის პირები, ვინც
უშუალოდ გამოიყენებს ველოტანდემს. კონკრეტულად სამიზნე
ჯგუფს განეკუთვნებიან უსინათლოები, მცირემხედველები, მათი
ოჯახის წევრები, მეგობრები, სხვა შეზღუდვის მქონე შშმ პირები
მათ შორის ბავშვები, მათი თანამგზავრები და ასისტენტები.
51.

ააიპ „ახალგაზრდები

ახალგაზრდული ცენტრი

პროექტი ითვალისწინებს მესტიის მუნიციპალიტეტში

მთისთვის“

ბეთქილი

ახალგაზრდულ კლუბ „ბეთქილის“ აღდგენას და ფუნქციონირებას.
ახალგაზრდული ცენტრის განახლება ხელს შეუწყობს
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მცხოვრები და სტუმრად ჩამოსული
ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდას სხვადასხვა შემეცნებით,
გასართობ და კულტურულ აქტივობებში. ახალგაზრდულ კლუბ „
ბეთქილში “ განთავსდება კინოთეატრი სადაც მოეწყობა სხვადასხვა
დოკუმენტური, შემეცნებითი, მხატვრული, სათავგადასავლო და
ანიმაციური ფილმების ჩვენება. მოეწყობა თემატური კვირეულები
(მაგ: მუნჯური ფილმების ჩვენება, ისტორიული ფილმები და ა .შ.),
აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება ნაწილობრივ გადაჭრის
მუნიციპალიტეტში კინოთეატრის არ არსებობის პრობლემას.
ჩვენებები იქნება უფასო. პროექტის ფარგლებში გაიმართება
კულტურული ღონისძიებები, რაც გულისხმობს პოეზიის
საღამოებს, გამოფენებს, წიგნის პრეზენტაციებს, შეხვედრებს
საზოგადო მოღვაწეებთან და ა.შ. ჩატარდება ქართული ხალხური
პოეზიის საღამოები, მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღება
მიექცევა სვანური პოეზიის საღამოებს, რაც ნაწილობრივ ხელს
შეუწყობს სვანური ენის პოპულარიზაციას და ახალგაზრდებში
გაზრდის მოტივაციას მის შესასწავლად. ჩატარდება 4 თემატური
ტრენინგი, რომელიც მოიცავს: გარემოს დაცვა, კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვა–შენარჩუნება, პროექტების მართვის ციკლი
და მასტერ–კლასი ფერწერაში. კინოთეატრი ექვსი თვის
განმავლობაში ყოვედღიურად უმასპინძლებს 50 ბენეფიციარს,
პროექტით ისარგებლებს დაახლოებით 9000 ბენეფიციარი.
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