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შესავალი



უკ რა ი ნის, სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე თის და
რუ სე თის ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ექ სპერ ტთა
გა მოც დი ლე ბის სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე
გაც ვლის შე სა ხებ იძუ ლე ბით
გა და ად გი ლე ბულ პირ თა და
ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის თე მა ზე

ეს ბრო შუ რა – არის შე დე გი უკ რა ი ნა ში, სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხეთ-
ში სა მი სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტი სა იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ
პირ თა (იგპ) და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის თე მა ზე. მათ ში მო ნა-
წი ლე ო ბა მი ი ღო უკ რა ი ნის, სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე თის და რუ სე თის
ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 16-მა
წარ მო მად გე ნელ მა.

ვი ზი ტე ბი გა ი მარ თა 2017 წელს სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტის „დავ-
ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“ ექ ვსი დან ერ თ-ერ თი სა მუ შაო მი-
მარ თუ ლე ბის ფარ გლებ ში. პრო ექ ტის სა მუ შაო მი მარ თუ ლე ბა
„იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ა“ ერ თობ ლი ვად გა ნა ხორ-
ცი ე ლეს გერ მა ნულ მა არა კო მერ ცი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ DRA (დრა)
და პრო ექ ტის სამ მა პარ ტნი ორ მა: «Країна вільних людей» (უკ რა ი ნა),
კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ (სა ქარ თვე ლო) და
„სომ ხური კა რი ტა სი“ (სომ ხე თი).

აქ შეკ რე ბი ლი მა სა ლე ბი მკითხ ველს აც ნობს რო გორც ამ ვი ზი ტე ბის
ორ გა ნი ზა ტო რებს, მო ნა წი ლე ებს და მათ მუ შა ო ბას, ასე ვე იმ ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო, ორი გი ნა ლუ რი და წარ-
მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა მორ ჩე ულ მა გა ლი თებს, რომ ლე ბიც საქ მი-
ა ნო ბენ იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სფე რო ში სამ მას პინ-
ძელ ქვე ყა ნა სა და რუ სეთ ში, ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში.

იმე დი გვაქვს, რომ ჩვე ნი ბრო შუ რა სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ყვე ლას-
თვის, ვინც იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სფე რო ში მუ შა-
ობს, ან და ინ ტე რე სე ბუ ლია ამ თე მა ტი კით.

პრო ექ ტის
„დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“ შე სა ხებ

სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტი „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“ (2016
წლის აგ ვის ტო – 2019 წლის იან ვა რი) შე მუ შავ და და ჩა ტარ და გერ-
მა ნუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის „გერ მა ნულ -რუ სუ ლი გაც-
ვლა“ (Deutsch-Russischer Austausch, DRA/დრა) ხუ თი ქვეყ ნის - უკ რა ი ნის,
სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე თის, რუ სე თის და გერ მა ნი ის - შვიდ არა სამ-
თავ რო ბო (სა ზო გა დო ებ რივ) ორ გა ნი ზა ცი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბით -
გერ მა ნი ის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე-
რით.

პრო ექ ტის ძი რი თა დი მი ზა ნი – სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და-
ჭე რა სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის შე დე გად წარ მოქ მნი ლი კონ ფლიქ-
ტე ბის დაძ ლე ვა სა და ახა ლი კონ ფლიქ ტე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა ში -
გან სა კუთ რე ბით უკ რა ი ნა ში, სა დაც უწყ ვე ტი სა ო მა რი მოქ მე დე ბე-
ბის შე დე გად ბევ რი ამო ცა ნა სწრაფ გა დაჭ რას მო ი თხოვს. ასე ვე
სა ქარ თვე ლო ში, სომ ხეთ სა და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში, სა დაც არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აქ ტი უ რად აგ ვა რე ბენ ანა ლო გი ურ
პრობ ლე მებს.

დრა-ს და პარ ტნი ო რე ბის მი ერ ამ თე მა ტი კა ზე 2015-2016 წლებ ში
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი წი ნა პრო ექ ტი არის იმ რე გი ო ნე ბის სა ზო გა დო-
ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ცო ცხა ლი ურ თი ერ თო ბის პრო დუქ-
ტი უ ლო ბის დე მონ სტრი რე ბა, სა დაც იყო ან ახ ლა მიმ დი ნა რე ობს
სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბი1. ამას თან, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ჩვენ
კონ ფლიქ ტე ბის დაძ ლე ვის და მშვი დო ბის მყო ფე ლო ბის ცენ ტრა ლურ
ფაქ ტო რად მიგ ვაჩ ნია პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ყვე ლა ქვე ყა ნა ში2.



სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა ომით გან პი რო ბე ბუ ლი
პრობ ლე მე ბი სა და კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის თვის პრო ექ ტის ფარ-
გლებ ში ხორ ცი ელ დე ბა მრა ვა ლი ფორ მა ტით. ის მო ი ცავს შემ დეგს:

 კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლე ბე ლი სას წავ ლო კურ სე ბი მულ ტიპ-
ლი კა ტო რე ბი სა და ქვე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ექ ვსი მი მარ თუ ლე ბით
მო მუ შა ვე ადა მი ა ნე ბის თვის;

 სწავ ლე ბის მო ნა წი ლე თა მცი რე პრო ექ ტე ბის ფი ნან სუ რი და სა-
ექ სპერ ტო მხარ და ჭე რა;

 (პოს ტ)კონ ფლიქ ტუ რი რე გი ო ნე ბის არა სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო შეხ ვედ რე ბი, კონ-
ფე რენ ცი ე ბი, მრგვა ლი მა გი დე ბი და სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი-
ტე ბი;

 რე გი ონ თშო რი სი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბი;

 სპე ცი ა ლუ რი ლი ტე რა ტუ რის სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე ბის, მე თო-
დუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის და ბეჭ დვა.

თე მა ტუ რად პრო ექ ტი მო ი ცავს ექვს სა მუ შაო მი მარ თუ ლე ბას:

 მუ შა ო ბა სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტით გან პი რო ბე ბულ ტრავ მებ თან;

ომის შე დე გე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ-
დეგ მი მარ თუ ლი ქმე დე ბე ბის სტრა ტე გი ე ბი;

 მუ შა ო ბა დი ა ლო გი სა და კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი და რე გუ-
ლი რე ბის მიღ წე ვის თვის „ფო რუმ -თე ატ რის“ დახ მა რე ბით;

სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტით გან პი რო ბე ბუ ლი დის კრი მი ნა ცი ის სა წი  -
ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა;

 იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ა;

 სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა სო ცი ა ლ-
ურ  - ე კო ნო მი კუ რი კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის თვის.

პრო ექ ტის „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“ დაწ ვრი ლე ბით
აღ წე რას ნა ხავთ ამ გა მო ცე მის 206-215 გვერ დებზე და პრო ექ-
ტის სა იტ ზე (გერ მა ნულ, უკ რა ი ნულ, რუ სულ, ინ გლი სურ ენებ ზე):
www.overcome-war.org.

სა მუ შაო მი მარ თუ ლე ბა ზე
„იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ა“

პრო ექ ტის სა მუ შაო მი მარ თუ ლე ბას „იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ-
ტეგ რა ცი ა“ ერ თობ ლი ვად ახორ ცი ე ლებ და ოთხი ორ გა ნი ზა ცი ა:
გერ მა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია დრა - ეს არის არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა-
ნი ზა ცი ა, რო მელ საც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გერ მა ნულ -აღ-
მო სავ ლე თევ რო პუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის 25 წელ ზე მე ტი ხნის გა-
მოც დი ლე ბა აქვს ფარ თო თე მა ტუ რი დი ა პა ზო ნით. ხო ლო სა მი პარ-
ტნი ო რი უკ რა ი ნი დან, სა ქარ თვე ლო დან და სომ ხე თი დან - „Країна
вільних людей“, კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ და
„სომ ხური კა რი ტა სი“ - გა ნე კუთ ვნე ბა წამ ყვან ორ გა ნი ზა ცი ებს
იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის კუ თხით თა ვი ს ქვეყა ნა ში.

ამ ოთხი პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ის უფ რო დაწ ვრი ლე ბით და ხა სი ა-
თე ბას ეძღ ვნე ბა ჩვე ნი პუბ ლი კა ცი ის პირ ვე ლი ნა წი ლი.

სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტე ბის შე სა ხებ

პრო ექ ტის სა მუ შაო მი მარ თუ ლე ბის „იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ-
ტეგ რა ცი ა“ ფარ გლებ ში მთა ვარ ღო ნის ძი ე ბე ბად  იქ ცა სა მი შვიდ-
დღი ა ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო მოგ ზა უ რო ბა უკ რა ი ნა ში, სა ქარ თვე ლო-
სა და სომ ხეთ ში, აგ რეთ ვე რუ სე თის ჯგუფ ის მო ნა წი ლე ე ბის სა მუ-
შაო გა მოც დი ლე ბის პრე ზენ ტა ცია და შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე ამ
ბრო შუ რის შედ გე ნა.

პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლის მა რია სლე ზა ჩე კის კო ორ დი ნა ცი ით (DRA/
დრა, გერ მა ნი ა) სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტე ბის ორ გა ნი ზე ბა გა ა კე თეს
პარ ტნი ორ მა კო ორ დი ნა ტო რებ მა: უკ რა ი ნა ში -
(„Країна вільних людей“), სა ქარ თვე ლო ში -  და

 (კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“), სომ-
ხეთ ში -  („სომ ხური კა რი ტა სი“). ვი ზი ტე ბი ხელს
უწყობ და ს ხვა დას ხვა ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნელ თა იმ გა მოც დი ლე ბის
გა მო ყე ნე ბას და ნო უ- ჰა უს (რო გორც მსგავ სი, ასე ვე სპე ცი ფი კუ რი)
გან ხორ ცი ე ლე ბას, რაც და აგ რო ვეს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი-
ვის ტებ მა  სა ო მარ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ თუ ომის შემ დგომ სხვა დას-
ხვა რე გი ონ ში იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სფე რო ში.



ვი ზი ტებ ში მო ნა წი ლე ო ბის თვის ან კე ტუ რი გა მო კითხ ვის გზით შერ-
ჩე ულ იქ ნა ოთხ-ოთხი სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი - უკ რა ი ნი დან, სა-
ქარ თვე ლო დან, სომ ხე თი დან და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ი დან, რუ სე თი-
დან. ვი ზი ტე ბის მი ზა ნიც ეს ქვეყ ნე ბი იყო, რუ სე თის გა მოკ ლე ბით
(მო ნა წი ლე თა ქვეყ ნებს შო რის აქ ტუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის გა მო
ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში ვი ზი ტი არ შემ დგა რა).

ყვე ლა  16 მო ნა წი ლეს აქვს იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის
კუ თხით მუ შა ო ბის დი დი გა მოც დი ლე ბა. ისი ნი წარ მო ად გე ნენ ორ-
გა ნი ზა ცი ებს, რო მელ თაც თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში ერ თ-ერ თი წამ ყვა ნი
ად გი ლი უჭი რავთ ამ სფე რო ში. უნ და ით ქვას ისიც, რომ ამ ორ გა ნი-
ზა ცი ა თა შო რის ბევ რი იგ პ-ის მი ე რაა შექ მნი ლი. ამ გვა რად, თა ნამ-
შრომ ლებს ხში რად ომი სა და იძუ ლე ბუ ლი ემიგ რა ცი ის პი რა დი გა-
მოც დი ლე ბა გა აჩ ნი ათ.

თექ ვსმე ტი ვე მო ნა წი ლე ორ გა ნი ზა ცია წარ მოდ გე ნი ლია ჩვე ნი გა მო-
ცე მის მე ო რე ნა წილ ში.

უკ რა ი ნა ში, სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხეთ ში ვიზიტების დროს 16-მა ექ-
 სპერ ტმა მო ი ნა ხუ ლა მა ღა ლი პრო ფე სი უ ლი კომ პე ტენ ტუ რო ბის მქო-
ნე 10-12 ორ გა ნი ზა ცი ა. ეს იყო რო გორც სა ერ თა შო რი სო, ასე ვე რე-
გი ო ნუ ლი და უმე ტეს შემ თხვე ვა ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა.
მათ სა გულ და გუ ლოდ ირ ჩევ დნენ კო ორ დი ნა ტო რე ბი უკ რა ი ნი დან,
სა ქარ თვე ლო დან და სომ ხე თი დან, იქი დან გა მომ დი ნა რე, თუ რა თე-
მა ტუ რი ინ ტე რე სე ბი ჰქონ დათ მო ნა წი ლე ებს, რომ ლებ საც წი ნას წარ
ჩა უ ტარ დათ გა მო კითხ ვა, რა სა კითხ ზე უნ დო დათ პა სუ ხის მი ღე ბა
და, პირ ველ რიგ ში, რო მე ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის იდე ე ბი აინ-
ტე რე სებ დათ. კი დევ ერ თი კრი ტე რი უ მი: მას პინ ძე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის
გა მოც დი ლე ბა სა ინ ტე რე სო უნ და ყო ფი ლი ყო არა მხო ლოდ უცხო ე ლი
კო ლე გე ბის თვის, არა მედ ამა ვე ქვეყ ნის მო ნა წი ლე ე ბის თვი საც.

წარ მოდ გე ნი ლი იყო  იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის კუ-
თხით მუ შა ო ბის სხვა დას ხვა გა მოც დი ლე ბა და მი მარ თუ ლე ბა: სო-
ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა; სა გან მა ნათ ლებ ლო, ეკო ნო მი კუ რი, სა მე-
წარ მე ო, კულ ტუ რუ ლი, სო ცი ა ლუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი პრო ექ ტე ბი;
ძა ლა დო ბის პრო ფი ლაქ ტი კა; მუ შა ო ბა ახალ გაზ რდო ბას თან; სამ შვი-
დო ბო საქ მი ა ნო ბა და ბევ რი სხვა.

დას რუ ლე ბის თა ნა ვე მო ნა წი ლე ე ბი რთუ ლი ამო ცა ნის წი ნა შე დად-
გნენ: ნა ნახ -გა გო ნი ლი დან უნ და ამო ერ ჩი ათ იგ პ-თა და ლტოლ ვილ-
თა ინ ტეგ რა ცი ის სა მი გან სა კუთ რე ბით წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა
ყო ვე ლი ქვეყ ნი დან. უფ რო ობი ექ ტუ რი შე ფა სე ბის მი სა ღე ბად შე მუ-
შავ და ან კე ტა, რო მე ლიც შე ავ სო სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტის 16-ვე
მო ნა წი ლემ. თუმცა თი თო ე ულ ქვე ყა ნა ში მხო ლოდ სა მი ორ გა ნი-
ზა ცი ით შე მო ფარ გვლა რთუ ლი აღ მოჩ ნდა. უნ და ვა ღი ა როთ ისიც,
რომ ბევ რი კარ გი მა გა ლი თი აღ წე რის გა რე შე დარ ჩა.

წარ მოდ გე ნი ლია ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის სა მი მა გა ლი თიც. ვი ნა ი დან
იქ ჩას ვლა ვერ მო ხერ ხდა, მა გა ლი თე ბის აღ წე რა მოხ და მო ნა წი ლე
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა ო ბის მი ხედ ვით, რაც წა რედ გი ნა კო ლე გებს
და გან ხი ლულ იქ ნა ვი ზი ტე ბის დროს.

ოთხი ქვეყ ნის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის მა გა ლი თებს ამ ბრო შუ რის
მე სა მე დი უჭი რავს. ოთხ ნა წილს წინ უძღ ვის სი ტუ ა ცი ის მოკ ლე ანა-
ლი ზი ამ ქვეყ ნებ ში იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის მხრივ და
ინ ფორ მა ცია ჩვე ნი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში იქ გა მარ თუ ლი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო ვი ზი ტის შე სა ხებ.

სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტის 16  მო ნა წი ლე ამ ბობს, რომ ამ გა მოც დი-
ლე ბამ ბევ რი რამ შეს ძი ნა. ისი ნი ერ თმა ნეთს უამ ბობ დნენ თა ვი ანთ
მიღ წე ვებ ზე, გა ეც ნენ 30-ზე მე ტი ორ გა ნი ზა ცი ის მუ შა ო ბას, შე ის წავ-
ლეს და იმ სჯე ლეს სხვა დას ხვა მიდ გო მა ზე თა ვი ანთ სა ერ თო სა მუ შაო
სფე რო ში - იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ა, გა იღ რმა ვეს ცოდ-
ნა, შეკ რი ბეს იდე ე ბი და შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი. მათ ერ თმა ნეთს შო რის
და ამ ყა რეს მყარი კავ ში რე ბი, რა მაც გაც ვლის, კონ სულ ტა ცი ე ბი სა და
თა ნამ შრომ ლო ბის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი წარ მო ა ჩი ნა.

ქვეყ ნებს შო რის ბევ რი სა ერ თოც იქ ნა აღ მო ჩე ნი ლი და ბევ რი გან-
სხვა ვე ბაც. უკ რა ი ნა ში გან სა კუთ რე ბით შთამ ბეჭ და ვი იყო აქ ტი უ რი
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა. მან გა სა ო ცა რი სის წრა ფით მო ახ დი ნა
რე ა გი რე ბა სა ო მარ მოქ მე დე ბებ ზე თა ვის ქვე ყა ნა ში და - უამ რა ვი
მო ხა ლი სის წყა ლო ბით - ძა ლი ან სწრა ფად შექ მნა იგ პ-თა და ლტოლ-
ვილ თა მხარ და ჭე რის და ინ ტეგ რა ცი ის მრა ვალ ფე რო ვა ნი ფორ მა.

სა ქარ თვე ლო ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა მი ექ ცა სა კა ნონ-
მდებ ლო ზო მებს მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბის ინ ტეგ რა ცი ის თვის,



აგრეთვე წარ მა ტე ბულ სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტებს ახალ გაზ-
რდე ბის თვის და ლო ბი რე ბის მე თო დებს. უკ რა ი ნელ მა კო ლე გებ მა
ეს მე თო დე ბი და უ ყოვ ნებ ლივ გა ნა ხორ ცი ე ლეს თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში.
სომ ხეთ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ეკო ნო მი-
კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის უჩ ვე უ ლოდ ბევ რი წარ მა ტე ბუ ლი მე თო დი, მათ
შო რის ტუ რიზ მის სფე რო ში მცი რე და სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის
მხარ და ჭე რის ფორ მით. სა სარ გებ ლო იდე ე ბი იყო მი ღე ბუ ლი ბავ-
შვებ თან და მო ზარ დებ თან მუ შა ო ბის კუ თხი თაც. ჩრდი ლო ეთ კავ კა-
სი ელ მა კო ლე გებ მა წარ მო ად გი ნეს თა ვი ან თი რე გი ო ნის პრო ექ ტე-
ბი, რო მელ თა შო რის მო ნა წი ლე თა გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სი გა-
მო იწ ვია იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის
მრა ვალ წლი ან მა გა მოც დი ლე ბამ და წარ მა ტე ბულ მა პრაქ ტი კამ. სა-
მი ვე ქვე ყა ნა ში ვი ზი ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი-
ე ლი კო ლე გე ბი მი იწ ვი ეს სა ქარ თვე ლო სა და უკ რა ი ნა ში, რა თა ემო-
ცი უ რი გა დაწ ვის სა შიშ რო ე ბის მქო ნე აქ ტი ვისტ ქა ლებ სა და მა მა კა-
ცებს დრო სუ ლი ე რი ძა ლე ბის აღ დგე ნა ში გა ე ტა რე ბი ნათ. ამას თა ნა-
ვე სა ერ თო ტრე ნინ გე ბის ნა წი ლი მი ეძღ ვნათ რე ა ბი ლი ტა ცი ი სად მი.

ეს პუბ ლი კა ცია გა მო დის ოთხ ენა ზე – უკ რა ი ნულ, რუ სულ, სომ-
ხურ და ქარ თულ ენებ ზე. ვი მე დოვ ნებთ, რომ ვი პო ვით მკითხ ვე-
ლებს, რომ ლე ბიც გა ეც ნო ბი ან მუ შა ო ბის წარ მა ტე ბულ გა მოც დი-
ლე ბას იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის კუ თხით უკ რა ი ნა ში,
სა ქარ თვე ლო ში, სომ ხეთ სა და  ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში, რუ სეთ ში. ეს
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ერ თმა ნე თის გან გან სხვა ვე ბუ ლე ბი არი ან, მაგ რამ
ყვე ლას აერ თი ა ნებს სურ ვი ლი - და ეხ მა რონ იძუ ლე ბით გა და ად გი-
ლე ბულ პი რებს, ლტოლ ვი ლებს და სხვა ადა მი ა ნებს, რო მელ თაც ომი
შე ე ხო, ერ თად დაძ ლი ონ ომის შე დე გე ბი, და უბ რუნ დნენ ღირ სე ულ
ცხოვ რე ბას თა ვი ანთ ქვეყ ნებ ში და ყვე ლა ფე რი გა ა კე თონ სა ი მი სოდ,
რომ თა ვი დან აი ცი ლონ ახა ლი კონ ფლიქ ტე ბი.

ალ ლა გა მა ხა რია

მა რია სლე ზა ჩე კი

16 მო ნა წი ლე აქ ტი ვის ტის გა მოხ მა უ რე ბა, რაც ყო ვე ლი ვი ზი ტის და
მთე ლი ღო ნის ძი ე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ იკ რი ბე ბო და, სა გან მა ნათ-
ლებ ლო ვი ზი ტე ბის წარ მა ტე ბას მოწ მობს. მა გა ლი თად:

...სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზიტ ზე უკ რა ი ნა ში:

...სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზიტ ზე სა ქარ თვე ლო ში:

...სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზიტ ზე სომ ხეთ ში:



I. ორგანიზაციები
_

პარტნიორები



„გერ მა ნულ -რუ სუ ლი გაც ვლა“ DRA
(გერმანია)

გერ მა ნი ა, 13357, ქ. ბერ ლი ნი
ბად შტრა სე 44

+49 (0)30 44 66 80-0
info@austausch.org

austausch.org/ru
.com/draberlin

სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია DRA (დრა)
წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო არა კო მერ ცი-
ულ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მ ლის
ბა ზა არის ბერ ლინ ში. 1992 წელს ბერ ლინ-
ში „გერ მა ნულ -რუ სუ ლი გაც ვლის“ (Deutsch-
Russischer Austausch, DRA/დრა) სა ხე ლით შექ მნი-
ლი ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ო ბას შე უდ გა რუ სეთ ში
დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის და სა მო ქა ლა ქო
სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის  მიზ ნით. 1997
წლი დან დრა ახორ ცი ე ლებს პრო ექ ტებს უკ-
რა ი ნა სა და ბე ლა რუს ში. მოგ ვი ა ნე ბით - სა-
ქარ თვე ლო სა და სომ ხეთ ში. ამას თან ის მუდ-
მი ვად თა ნამ შრომ ლობს პარ ტნი ო რებ თან ამ
და სხვა ქვეყ ნებ ში, მათ შო რის პო ლო ნეთ ში,
უნ გრეთ ში, საფ რან გეთ ში, ჰო ლან დი ა ში, ბოს-
ნი ა ში.

2011 წელს DRA გახ და სა მო ქა ლა ქო ფო რუ მის
„ევ რო კავ ში რი- რუ სე თი“ (EU-Russia Civil Society
Forum, CSF) ერ თ-ერ თი ინი ცი ა ტო რი და ორ-
გა ნი ზა ტო რი. მას ში ამ ჟა მად 150-მდე ორ გა-
ნი ზა ცია შე დის. ამას გარ და, ორ გა ნი ზა ცია
გა მო ვი და, რო გორც ერ თ-ერ თი დამ ფუძ ნე-
ბე ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ღია ევ რო-
პუ ლი პლატ ფორ მი სა CivilM+, რო მე ლიც ხელს

უწყობს სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბის გა ერ თი ა ნე ბას და დონ ბა სის
აღ დგე ნას.

დრა-ს საქ მი ა ნო ბა ხორ ცი ელ დე ბა მხო ლოდ საპ რო ექ ტო გრან ტე ბის,
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი შე მო წი რუ ლო ბე ბის და სა წევ რო გა და სა ხა დე ბის
მეშ ვე ო ბით.

მი სია

ევ რო პუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა და გაძ ლი ე რე-
ბა და ევ რო პა ში ტრან სსა საზ ღვრო თა ნამ შრომ ლო ბის და სამ შვი დო-
ბო დი ა ლო გის შექ მნა.

ხედ ვა

და მო უ კი დე ბე ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, დის კურ სთა პლუ რა-
ლიზ მი, ადა მი ა ნის და მო ქა ლა ქის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა წარ მო-
ად გენს დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის მთა ვარ წი ნა პი რო ბას. მა-
თი შე ნარ ჩუ ნე ბა და გან ვი თა რე ბა ყო ველ თვის დარ ჩე ბა აქ ტუ ა ლურ
ამო ცა ნად, რო მე ლიც მო ი თხოვს კომ პე ტენ ტუ რი ქმე დე ბე ბის გა ერ-
თი ა ნე ბას სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. მრა ვალ რი ცხო ვან პარ ტნი ო-
რებ თან ერ თად DRA-ს წვლი ლი შე აქვს ამ მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში.

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

 ევ რო პუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სტრუქ ტუ რე ბის გაძ ლი-
ე რე ბა, გან სა კუთ რე ბით პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის ქვეყ ნებ ში

 მშვი დო ბის მყო ფე ლო ბა, კონ ფლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბა და პრე-
ვენ ცია

 ში და ეთ ნი კუ რი და კულ ტუ რათ შო რი სი ურ თი ერ თქმე დე ბა

 ინ ტეგ რა ცი ა, ინ კლუ ზია

 ადა მი ა ნის და მო ქა ლა ქის უფ ლე ბა თა დაც ვა

 სა მო ქა ლა ქო აქ ტიურო ბა და გა ნათ ლე ბა

 დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ებ რი ო ბა და თა ვი სუ ფა ლი მა სობ რი  ვი
სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბი

 კლი მა ტი სა და გა რე მოს დაც ვა



საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბი

 სწავ ლე ბა, ტრე ნინ გე ბი და სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტე ბი სა ზო-
გა დო ებ რი ვად აქ ტი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის და სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის კვა ლ ი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლებ-
ლად

 პლატ ფორ მის შექ მნა გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბი სა და კონ ტაქ-
ტე ბის დამ ყა რე ბის თვის აღ მო სავ ლეთ და და სავ ლეთ ევ რო პის
აქ ტი ვის ტებ სა და სპე ცი ა ლის ტებს შო რის: სა ერ თა შო რი სო კონ-
ფე რენ ცი ე ბი, მრგვა ლი მა გი დე ბი, პა ნე ლუ რი დის კუ სი ე ბი, ფეს-
ტი ვა ლე ბი

 მო ხა ლი სე ე ბი სა და სპე ცი ა ლის ტე ბის გაც ვლის პროგ რა მა აღ მო-
სავ ლეთ და და სავ ლეთ ევ რო პის სხვა დას ხვა ქვეყ ნი დან

 კონ ფლიქ ტის ზო ნებ ში სა მო ნი ტო რინ გო მი სია უკ რა ი ნა ში ადა მი-
ა ნის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვის კუ თხით

 ანა ლი ტი კუ რი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა, პუბ ლი კა ცი ე ბი

 კონ სულ ტა ცი ე ბი გერ მა ნუ ლი და და სავ ლე თევ რო პუ ლი ფონ დე-
ბის თვის, სა ზო გა დო ებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის-
თვის აღ მო სავ ლეთ ევ რო პას თან თა ნამ შრომ ლო ბის სა კი თხებ ზე



«Країна вільних людей» (უკ რა ი ნა)

უკ რა ი ნა, 84333, ქ. კრა მა ტორ სკი
ტრან სპორ ტის ქ. 20

+380 (99) 022 66 7
kvl.org.ua

.com/ngocfp

სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია «Країна вільних
людей» (თა ვი სუ ფა ლი ადა მი ა ნე ბის ქვე ყა ნა)
არის უკ რა ი ნა ში დრა-ს მთა ვა რი პარ ტნი ო რი
პრო ექ ტის „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ-
თად“ გან ხორ ცი ე ლე ბი სას.
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია «Країна
вільних людей» შე იქ ნა 2014 წლის აპ რილ ში
დონ ბა სის სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბის ძა ლე-
ბით. და ი წყო სამ კა ცი ა ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი
ინი ცი ა ტი ვი დან და გან ვლო გან ვი თა რე ბის
გზა ძლი ერ ორ გა ნი ზა ცი ამ დე, რო მელ მაც
სხვა დას ხვა სა ხის დახ მა რე ბა გა უ წია 47,5
ათას იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირს, 23
ათას ადა მი ანს საბ რძო ლო მოქ მე დე ბის ზო-
ნა ში. ამას გარ და, თა ნამ შრომ ლე ბის და მო ხა-
ლი სე ე ბის ძა ლე ბით, საბ რძო ლო მოქ მე დე ბის
ზო ნი დან ევა კუ ი რე ბულ იქ ნა 4,5 ათა სი ადა-
მი ა ნი, 5 ათას ზე მეტ მა ბავ შვმა მი ი ღო ფსი ქო-
სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რა. ორ გა ნი ზა ცია მუ-
შა ობს ფრონ ტის პი რა ტე რი ტო რი ე ბის 300-ზე
მეტ და სახ ლე ბულ პუნ ქტში, სთა ვა ზობს რა
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას მა ტე რი ა ლურ და
არა მა ტე რი ა ლურ დახ მა რე ბას.

მი სია

სა ო მა რი კონ ფლიქ ტის შე დე გე ბის მი ნი მი ზა ცია კონ სტრუქ ცი უ ლი
ურ თი ერ თქმე დე ბის და რე ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის გზით

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

 ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა და დრო ე ბი თი სა ცხოვ რებ ლის შე თა-
ვა ზე ბა

 სა ო მა რი კონ ფლიქ ტის შე დე გე ბის მი ნი მი ზა ცია და ად ვო კა ცია

 სა არ სე ბო სახ სრე ბის შე თა ვა ზე ბა და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა

 და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რა

 ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ რდო ბის დაც ვა და გან ვი თა რე ბა

 სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა

საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბი

 სა ბა ზი სო სა ჭი რო ე ბე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფა და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის თვის სა ბა ზი სო სურ სა თის,
არა სა სურ სა თო, სა მე დი ცი ნო, ფუ ლა დი დახ მა რე ბის გა ნა წი ლე-
ბის გზით

 კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბუ ლი ად გი ლე ბის შექ მნა და უზ რუნ ველ-
ყო ფა

 სა ზო გა დო ე ბის პო ტენ ცი ა ლის გაძ ლი ე რე ბა და სო ცი ა ლუ რი ერ-
თო ბის გაზ რდა სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის
გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით

 ად გი ლობ რი ვი თე მე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა პროგ რა-
მის „ვა უ ჩე რი სა მუ შა ოს თვის“ დახ მა რე ბით

 დახ მა რე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის აღ დგე ნა სა და გან ვი თა რე ბა ში
მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის და კო ო პე რა ტი ვე ბის მხარ და-
ჭე რის გზით



 ინ ფრას ტრუქ ტუ რის აღ დგე ნა (საპ რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცი ის
დამ ზა დე ბა, სკო ლე ბის კა პი ტა ლუ რი რე მონ ტი, სა ბავ შვო მო ედ-
ნე ბის მო წყო ბა სა ჯა რო ად გი ლებ ში)

 სა ად ვო კა ციო კამ პა ნი ე ბის ჩა ტა რე ბა, კა ნონ შე მოქ მე დე ბი თი საქ-
მი ა ნო ბა, უფა სო იუ რი დი უ ლი მი სა ღე ბის ორ გა ნი ზე ბა და ზა რა-
ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის თვის და იუ რის ტთა მო ბი ლუ რი გას ვლე-
ბი კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში, საპ რო ცე სო დო კუ მენ ტე ბის შედ გე ნა
და სა სა მარ თლო ებ ში თან ხლე ბა

 მუ შა ო ბა სა ო მა რი კონ ფლიქ ტე ბით გა მოწ ვე ულ ფსი ქო ლო გი ურ
ტრავ მებ თან, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და ჯგუ ფუ რი ფსი ქო ლო გი უ რი
დახ მა რე ბის გა წე ვა

 ხან დაზ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის, სო ცი ა ლუ რად არა კე თილ სა ი მე დო ოჯა-
ხე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ბავ შვე ბის და მშობ ლე ბის, მო სახ ლე ო ბის
სხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რა

 და ზა რა ლე ბულ მო სახ ლე ო ბას თან უკუ კავ ში რის უზ რუნ ველ ყო-
ფა „ცხე ლი ხა ზის“ ამოქ მე დე ბით და გა და მი სა მარ თე ბის მე ქა-
ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბით

 იგპ ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის, მიმ ღე ბი სა ზო გა დო ე ბის და
ან ტი ტე რო რის ტუ ლი ოპე რა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ბავ შვე ბის ინ ტეგ-
რა ცია სა რე ა ბი ლი ტა ციო ბა ნა კე ბის, თე მა ტუ რი, გან მა ვი თა რე-
ბე ლი, სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მო წყო ბით; გა მა ჯან სა ღე ბე-
ლი, სა ექ სკურ სიო გას ვლე ბი და ლაშ ქრო ბე ბი

 ახალ გაზ რდუ ლი კლუ ბე ბი - არა ფორ მა ლური გა ნათ ლე ბის და
სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბის შე თა ვა ზე ბით,
ახალ გაზ რდუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის პრო ექ ტე ბის მომ ზა დე ბა და და-
ნერ გვა

 თემ ში ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი ერ თგა გე ბის კულ ტუ რის გან ვი-
თა რე ბა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებს შო რის დი ა ლო-
გის სწავ ლე ბის გზით ღია ტო ლე რან ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბის თვის

 მუ შა ო ბა დი ა ლო გის მიღ წე ვი ს და კონ ფლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნი
მოგ ვა რე ბის კუ თხით



კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი
ფონ დი „სო ხუ მი“ (სა ქარ თვე ლო)

სა ქარ თვე ლო, 4600, ქ. ქუ თა ი სი
მგა ლობ ლიშ ვი ლის ქ. 6

+995 431 27 13 68
womansukhumi@gmail.com

fsokhumi.ge
.com/fsokhumi

ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია - კულ-
ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ შე-
იქ მნა 1997 წელს აფხა ზე თი დან იძუ ლე ბით გა-
და ად გი ლე ბუ ლი ქა ლე ბის მი ერ ქუ თა ის ში (და-
სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო).

ორ გა ნი ზა ცი ის პირ ვე ლად ამო ცა ნად ით ვლე-
ბო და აფხა ზე თი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე-
ბულ პირ თა (იგპ) პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი, ეკო-
ნო მი კუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი
რე ა ბი ლი ტა ცი ა. ეს ადა მი ა ნე ბი და ზა რალ დნენ
ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის  (1992 წლის
14 აგ ვის ტო - 1993 წლის 29 სექ ტემ ბე რი) შე-
დე გად და ცხოვ რობ დნენ ქუ თა ის ში. თან და თან
კი მუ შა ო ბა გავ რცელ და და სავ ლეთ სა ქარ თვე-
ლო ზე (ი მე რე თი, სა მეგ რე ლო, გუ რი ა, აჭა რა).

თა ვი დან ვე გა ნი საზ ღვრა ორ გა ნი ზა ცი ის საქ-
მი ა ნო ბის გენ დე რუ ლი ვექ ტო რი. ის იყო მი მარ-
თუ ლი ქა ლის კენ, უკავ შირ დე ბო და მის ყო ფას
და ძი რი თად სა ჭი რო ე ბებს, ცდი ლობ და შე ექ-
მნა შე საძ ლებ ლო ბე ბი მი სი მდგრა დი გან ვი თა-
რე ბის თვის, უკე თე სო ბის კენ შე ეც ვა ლა ქა ლის
მდგო მა რე ო ბა ოჯახ სა და სა ზო გა დო ე ბა ში.

მი სია

ქალ თა გა აქ ტი უ რე ბის ხელ შე წყო ბა და გან ვი თა რ ე ბა სა გან მა ნათ-
ლებ ლო, სა მარ თლებ რი ვი, ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ-
რუ ლი საქ მი ა ნო ბის გზით ქალ თა რო ლის ასა მაღ ლებ ლად სა ქარ-
თვე ლო ში დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის მშე ნებ ლო ბის თვის, კონ-
ფლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნი და რე გუ ლი რე ბის პრო ცეს ში.

ხედ ვა

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და მშვი დო ბის მიღ წე ვა

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

 ქა ლი და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა
 ქა ლი და მშვი დო ბის მყო ფე ლო ბა

 ქა ლი და არა ძა ლა დობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბა
 ახალ გაზ რდებ თან მუ შა ო ბა
 მუ შა ო ბა იგ პ-თან

საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბი

ორ გა ნი ზა ცი ის და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი ხორ ცი ელ დე ბა სა მო ქა ლა ქო გა ნათ-
ლე ბის, კვლე ვე ბის, ინ ფორ მი რე ბის და ად ვო კა ტი რე ბის მეშ ვე ო ბით:
 სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბა - ტრე ნინ გე ბი, ვორ კშო პე ბი, მას ტერ-

კლა სე ბი
 კვლე ვე ბი - გა მო კითხ ვა, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ, ფო კუს -

ჯგუ ფი, ანა ლი ზი
 ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა/ პრო პა გან და - სა ზო გა დო ებ რი ვი დე ბა ტე-

ბი, მრგვა ლი მა გი დე ბი, სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბი, ბეჭ დუ-
რი გა მო ცე მე ბი, სა მო ქა ლა ქო ფო რუ მე ბი, სო ცი ა ლუ რი კლი პე ბი,
რა დიო და ტე ლე გა და ცე მე ბი, რეკ ლა მე ბი, ფილ მე ბი, ფო რუმ -თე-
ატ რი, ჩრდი ლე ბის თე ატ რი

 კონ სულ ტა ცი ე ბი - იუ რი დი უ ლი, ფსი ქო ლო გი უ რი, რეპ რო დუქ-
ცი უ ლი



ფონდ „სო ხუმ ში“ და სავ ლეთ
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით მუ შა ობს:

 ცხრა ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი

 რვა ამომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბი

 ოთხი გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო

 ცხრა ახალ გაზ რდუ ლი კლუ ბი

 ფო რუმ -თე ატ რი

 ჩრდი ლე ბის თე ატ რი



„სომ ხური კა რი ტა სი“
(სომ ხე თი)

სომ ხე თის რეს პუბ ლი კა, 3118, ში რა კის პრო ვინ ცია
ქ. გი უმ რი 3118, ო. სარ გსი ა ნის ქ., მე -3 შე სახ ვე ვი, სახ ლი 8

+374 312 57 20 1
info@caritas.am,

caritas@caritasarmenia.org
caritas.am

.com/ArmenianCaritas

„სომ ხური კა რი ტა სი“ არის საქ ველ მოქ მე-
დო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე-
ლიც და არ სდა 1995 წელს სომ ხე თის კა თო-
ლი კუ რი ეკ ლე სი ის მი ერ. საქ ველ მოქ მე დო
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ტუ სით,
„სომ ხური კა რი ტა სის“ ძა ლის ხმე ვა კონ ცენ-
ტრი რე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი დაც ვის და თემ-
თა გან ვი თა რე ბის პროგ რა მებ ზე ცხოვ რე ბის
პი რო ბე ბის და გა ნათ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის
კუ თხით, გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი სო-
ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან-
მრთე ლო ბის, მიგ რა ცი ის და ინ ტეგ რა ცი ის
პროგ რა მებ ზე - დამ ბრუ ნე ბელ პირ თა რე ინ-
ტეგ რა ცი ის მდგრა დი ზო მე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბი სათ ვის, ჰუ მა ნი ტა რულ საქ მი ა ნო ბა სა და
მუ შა ო ბა ზე გან ვი თა რე ბის სფე რო ში. შექ მნის
დღი დან, „სომ ხურმა კა რი ტას მა“ უშუ ა ლო
დახ მა რე ბა გა უ წია ათა სო ბით ადა მი ანს სომ-
ხე თის 125 თემ ში, გა ნაგ რძობს თა ვი სი პროგ-
რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას მთელ სომ ხეთ ში.
მოქ მე დებს ში რა კის, ლო რეს, გე ღარ ქუ ნი-
ქის, არა რა ტის პრო ვინ ცი ებ ში და დე და ქა ლაქ
ერე ვან ში. ინ ტეგ რა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის ფარ-

გლებ ში 2000-ზე მეტ მა სი რი ელ მა სო მეხ მა ისარ გებ ლა დახ მა რე ბის
სხვა დას ხვა ფორ მით.

დღეს „სომ ხურ კა რი ტასს“ აქვს მყა რი ინ სტი ტუ ცი უ რი ბა ზა მკა ფი ოდ
გან საზ ღვრუ ლი მი სი ით და ხედ ვით, უამ რა ვი ად გი ლობ რი ვი და სა ერ-
თა შო რი სო პარ ტნი ო რით. „სომ ხური კა რი ტა სი“ არის კონ ფე დე რა ცი-
ის Caritas Interna onalis и Caritas Europe და Caritas-ის სა ერ თა შო რი სო ქსე-
ლის წევ რი - ქსელ ში 160-ზე მე ტი წევ რია და მთე ლი მსოფ ლი ოს ქვეყ-
ნებს გა და უ დე ბელ დახ მა რე ბას და მხარ და ჭე რას უწევს.

მი სია

ემ სა ხუ როს სხვა დას ხვა მოწყ ვლად ჯგუფს სიყ ვა რუ ლით და თა ნაგ-
რძნო ბით, პა ტი ვი სცეს თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის ღირ სე ბას.

ხედ ვა

გრძელ ვა დი ა ნი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბა ადა მი ან თა ცხოვ რე ბა ში სო-
ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო-
ბის გზით სომ ხეთ ში.

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

 ბავ შვთა სო ცი ა ლუ რი დაც ვა

 შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ადა მი ან თა სო ცი ა ლუ რი ჩა-
რ   თუ ლო ბა

 სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა და ხან დაზ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მოვ ლა

 უბე დურ შემ თხვე ვა თა რის კის შემ ცი რე ბა და რე ა გი რე ბა სა გან-
გე ბო სი ტუ ა ცი ებ ზე

 თემ თა გან ვი თა რე ბა

 მიგ რა ცია და ინ ტეგ რა ცია

 „სომ ხური კა რი ტა სის“ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი გან ვი თა რე ბა



საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბი

სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის თვის ძი რი თა დი სა ჭი რო ე ბე ბის, მოვ ლის და გან-
ვი თა რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის შე თა ვა ზე ბის გარ და, „სომ ხური კა რი ტა-
სი“ თა ვი სი ძა ლის ხმე ვის კონ ცენ ტრი რე ბას ახ დენს პრო პა გან დის-
ტულ საქ მი ა ნო ბა ზე და სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის გა და ხედ ვა ზე, რაც
მი მარ თუ ლია უფ რო მდგრა დი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის კენ:

 სხვა დას ხვა პრო ექ ტი სი რი ე ლი სომ ხე ბის თვის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი
დახ მა რე ბის გა სა წე ვად; ძი რი თა დად, დახ მა რე ბა მო ი ცავ და სი-
რი  ე ლი, გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი ლტოლ ვი ლე ბის ცხოვ რე-
ბი სე  უ ლი პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას;

 საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის, ჰი გი ე ნის სა შუ ა ლე ბე ბის, ზამ თრის ტან-
საც მლის, იჯა რის და კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის, მე დი კა მენ-
ტე ბის და სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი წო დე ბა, ენე ბის კურ სის
მხარ და ჭე რა, სი რი ი დან ლტოლ ვილ თა მო ნა წი ლე ო ბა ვა კან სი ე-
ბის ბაზ რებ სა თუ ბაზ რო ბებ ში;

 ვა კან სი ის, სა ცხოვ რე ბე ლი ფარ თის გა ქი რა ვე ბის, სკო ლე ბი სა და
უნი ვერ სი ტე ტე ბის, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის და ტრე ნინ გე-
ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ყვე ლა ბე ნე ფი ცი-
ა რის თვის;

 ღო ნის ძი ე ბე ბი სი რი ე ლი სომ ხე ბის ინ ტეგ რა ცი ის და სახ მა რებ-
ლად: ინ სტრუ მენ ტე ბის მი წო დე ბა პრო ფე სი უ ლი კურ სე ბის დას-
რუ ლე ბის შემ დეგ, ბიზ ნეს ტრე ნინ გე ბის ორ გა ნი ზე ბა;

 კრე დი ტე ბის გა ცე მა მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის თვის;

 ენე ბის კურ სე ბის ორ გა ნი ზე ბა;

იუ რი დი  უ ლი დახ მა რე ბის გა წე ვა.

ყვე ლა ქმე დე ბა მი მარ თუ ლია შე მო სავ ლის შექ მნი სა და მი ღე ბი სა კენ,
აგ რეთ ვე სი რი ე ლი სომ ხე ბის და საქ მე ბის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის-
კენ, რად გან ამ გა დამ წყვეტ ფაქ ტო რებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი ინ ტეგ-
რა ცი ის  წარ მა ტე ბა.



II. ორგანიზაციები

_

პროექტის მონაწილეები



უკ რა ი ნის

არა კო მერ ცი უ ლი

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი



საოლქო საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი
„ბავ შვის ღი მი ლი“

უკ რა ი ნა, 690365, ზა პო რო ჟიე
და მო უ კი დე ბე ლი უკ რა ი ნის ქ., 40 ა, ოფ. 14

+38 050 321 12 88, +38 093 323 47 73
childsmile.zp@gmail.com

childsmile.org.ua
.com/childsmilezp

ზა პო რო ჟი ეს საოლქო საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი
„ბავ შვის ღი მი ლი“ ოფი ცი ა ლუ რად და რე გის-
ტრირ და 2013 წლის 25 აპ რილს.

მი სია

სკო ლა -ინ ტერ ნა ტე ბის და სო ცი ა ლურ -ფსი-
ქო ლო გი უ რი სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტრე ბის,
სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვლა დი ოჯა ხე ბის ბავ შვე-
ბის, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის და
უკ რა ი ნის აღ მო სავ ლეთ ში კონ ფლიქ ტის შე დე-
გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ-
რი ადაპ ტა ცი ის და ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შე წყო ბა
კულ ტუ რა სა და სა ზო გა დო ე ბა ში  მიზ ნობ რი ვი
დახ მა რე ბის, კომ პლექ სუ რი პროგ რა მე ბი ს და
ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით.

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

ზა პო რო ჟი ე სა და დო ნეც კის ოლ ქებ ში (უკ რა-
ი ნის მთავ რო ბის კონ ტრო ლი რე ბად ნა წილ ში)
ფონ დი ახორ ცი ე ლებს პროგ რა მებს, რომ ლე-
ბიც ემ სა ხუ რე ბა ფსი ქო ლო გი უ რი და იუ რი-
დი უ ლი დახ მა რე ბის მი წო დე ბას, ხელ შე წყო ბას
და საქ მე ბა ში, ქეშ -გრან ტე ბის გა ცე მას, ეხ მა-

რე ბა  სო ცი ა ლურ მუ შა კებს. ზა პო რო ჟი ე სა და დო ნეც კის ოლ ქებ ში
აგ რეთ ვე მუ შა ობს ოჯა ხუ რი და ბავ შვთა გან ვი თა რე ბის პუნ ქტე ბი,
სა დაც ტარ დე ბა ოჯა ხის ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის კენ მი-
მარ თუ ლი კომ პლექ სუ რი მე ცა დი ნე ო ბე ბი.

2015 წლი დან სის ტე მა ტუ რად იმარ თე ბა სა ქა ლა ქო სა ო ჯა ხო ფეს ტი-
ვა ლი „მე გობ რე ბის წრე“, რომ ლის მი ზა ნია იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ა ად-
გი ლობ რივ თემ ში.

2016 წელს დახ მა რე ბა გა ე წია 20 609 ადა მი ანს.



საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი „ჩვე ნე ბუ რე ბი“

უკ რა ი ნა, 08681, კი ე ვის ოლ ქი,
ვა სილ კოვ სკის რა ი ო ნი, სოფ. როს ლა ვი ჩი

 შევ ჩენ კოს ქ., 18გ
+38 050 384 76

+38 (063) 233-09-91, +38 (066) 135 88 51
o.sukorukova@svoyi.com.ua

office@svoyi.com.ua
svoyi.com.ua/uk

.com/cf.svoyi

მი სია
და საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია - საქ ველ მოქ-
მე დო ფონ დი „ჩვე ნე ბუ რე ბი“ მო ხა ლი სე ე ბის
მი ერ 2014 წლის აგ ვის ტო ში შე იქ მნა დო ნეც კი-
სა და ლუ გან სკის ოლ ქე ბი დან და ყი რი მის ავ-
ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კი დან იგპ ადა მი ა ნე ბის
და სახ მა რებ ლად. თა ვი დან, რო ცა დი დი იყო იმ
ხალ ხის ნა კა დი, ვინც სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის
გა მო თა ვი სი სახ ლ-კა რი და ტო ვა, ფონ დი ცდი-
ლობ და უბე დუ რე ბას გა მოქ ცე უ ლი ადა მი ა ნე ბის
უზ რუნ ველ ყო ფას პირ ვე ლა დი მო თხოვ ნი ლე ბის
საგ ნე ბით - საკ ვე ბი, ტან საც მე ლი, სურ სა თი, სა-
ყო ფა ცხოვ რე ბო ნივ თე ბი, წამ ლე ბი. მა შინ ყვე-
ლას ეგო ნა, რომ ეს დრო ე ბი თი იყო და ადა მი ა-
ნე ბი თა ვი ანთ სახ ლებს და უბ რუნ დე ბოდ ნენ.

მაგ რამ გარ კვე უ ლი დრო ის შემ დეგ ნა თე ლი
გახ და, რომ იგ პ-თა დაბ რუ ნე ბა არც ისე მა ლე
მოხ დე ბა და ადა მი ა ნებს პირ ვე ლა დი მო თხოვ-
ნი ლე ბის ნივ თებ ზე არა ნაკ ლებ სჭირ დე ბათ
ახალ სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ რა ცი ა.

ფონ დის მო ხა ლი სე ებ მა ორ გა ნი ზე ბა გა უ კე თეს ტრე ნინ გებს, რომ-
ლე ბიც ეხ მა რე ბო და ადა მი ა ნებს სა მუ შა ოს მო ძებ ნა ში; და წყე ბი-
თი კომ პი უ ტე რუ ლი გა ნათ ლე ბის კურ სებ ს, სადაც უფ რო სი ასა კის
ადა მი ა ნე ბი სწავ ლობ დნენ ინ ტერ ნე ტის, მარ ტი ვი პროგ რა მე ბის და
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბას, რა მაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უ ად-
ვი ლა მათ სა მუ შა ოს, ყო ფის თვის სა ჭი რო ნივ თე ბის მო ძი ე ბა, მის ცა
ხელ მი საწ ვდო მო ბა იგ პ-თა მხარ დამ ჭე რი რე სურ სე ბი სად მი, ხელს
უწყობ და მთელ უკ რა ი ნა ში მი მო ფან ტულ ნა თე სავ -ახ ლობ ლებ თან
ურ თი ერ თო ბა ში.

ბავ შვებ საც ძა ლი ან უჭირ დათ ახალ სა ზო გა დო ე ბა ში შეს ვლა. საქ-
ველ მოქ მე დო ფონ დი „ჩვე ნე ბუ რე ბი“ ახორ ცი ე ლებ და პრო ექ ტებს
ად გი ლობ რივ თემ ში მა თი სო ცი ა ლი ზა ცი ი სა და ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის.

2015 წლის ზა ფხულ ში სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში მო ხა ლი სებ რივ ცენ-
ტრში მუ შა ობ და დღის სა ბავ შვო ბა ნა კი „ზა ფხუ ლი ფრო ლოვ სკა ი-
ა ზე“, რა მაც 250-მდე ბავშვს უკეთ გა აც ნო კი ე ვი, შე აყ ვა რა თა ვი-
სი ახა ლი ქა ლა ქი, მის ცა ინ ფორ მა ცია უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის
შე საძ ლებ ლო ბე ბის და ქა ლაქ ში მო თხოვ ნა დი პრო ფე სი ე ბის შე სა ხებ.

2015 წლის სექ ტემ ბრი დან მო ყო ლე ბუ ლი, იგპ ოჯა ხე ბის ბავ შვე ბის-
თვის მუ შა ობს შა ბა თის კლუ ბი „სა ხუ რავ ქვეშ“ - აქ არის სა ინ ტე რე-
სო მას ტერ კლა სე ბი, ეწყო ბა ექ სკურ სი ე ბი, მე ცა დი ნე ო ბე ბი ინ გლი-
სურ ენა ში. და მამ თავ რე ბე ლი კლა სე ბის მოს წავ ლე ებს სა შუ ა ლე ბა
აქვთ, მო ემ ზა დონ გა რე და მო უ კი დე ბე ლი შე ფა სე ბის თვის უკ რა ი-
ნულ ენა სა და ლი ტე რა ტუ რა ში, უკ რა ი ნის ის ტო რი ა ში. ბავ შვე ბის-
თვის წა მა ხა ლი სე ბე ლია ის, რომ შე უძ ლი ათ კლუბ ში მი იყ ვა ნონ თა-
ვი ან თი ახა ლი ად გი ლობ რი ვი მე გობ რე ბი. მო ზარ დთა კლუ ბის მე ცა-
დი ნე ო ბებ ში ჩარ თულ ნი არი ან რთულ ცხოვ რე ბი სე ულ პი რო ბებ ში
მყო ფი ად გი ლობ რი ვი ბავ შვე ბიც.

მო ხა ლი სებ რივ ცენ ტრში „ფრო ლოვ სკა ია 9/11“ რო მე ლიც ფონ დმა
2014 წლის აგ ვის ტო ში გახ სნა, კი ე ვე ლი მო ხა ლი სე ე ბის გვერ დით ყო-
ველ თვის იდ გნენ იგპ მო ხა ლი სე ე ბი. ადა მი ა ნე ბი მო დი ოდ ნენ დახ მა-
რე ბის მი სა ღე ბად და რამ დე ნი მე დღე ში ისევ ბრუნ დე ბოდ ნენ, რომ
უკ ვე სხვებს დახ მა რე ბოდ ნენ. ახ ლა ფონ დის მუდ მივ მო ხა ლი სე თა
შო რის 70% - იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი ა.



„სო ცი ა ლუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის
და პარ ტნი ო რო ბის ცენ ტრი“

უკ რა ი ნა, 18001, ჩერ კას კის ოლ ქი, ქ. ჩერ კა სი,
ბლა გო ვეს ტნა ი ას ქ. 170

+38 099 930 00 67, +38 099 342 91 12
csip.ngo@gmail.com

.com/CSIPngo

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

 იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა ინ ტეგ-
რა ცი ა

 ახალ გაზ რდუ ლი პრო ექ ტე ბი, მი მარ თუ ლი
სამ შვი დო ბო, ან ტი დის კრი მი ნა ცი ის, სო-
ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბის სფე რო ში ახალ გაზ-
რდუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბი სა და
მხარ და ჭე რი სა კენ

 არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის პრო ექ ტე ბი
გა მოც დი ლე ბის სა ერ თა შო რი სო გაც ვლი სა
და თა ნამ შრომ ლო ბის სფე რო ში

 ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა და მა თი სო ცი ა-
ლი ზა ცია

 სა ზო გა დო ე ბის შე კავ ში რე ბის კენ მი მარ თუ-
ლი პრო ექ ტე ბი

ამას გარ და, სო ცი ა ლუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის და
პარ ტნი ო რო ბის ცენ ტრის წარ მო მად გენ ლე ბი
გა მო დი ოდ ნენ ორ გა ნი ზა ტო რე ბად, რომ ლე ბიც
ატა რებ დნენ მრგვალ მა გი დებს ად გი ლობ რი ვი
მთავ რო ბის  და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ორ გა ნო-
ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან იგ პ-თა უფ ლე ბე ბის
და თა ვი სუფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მათ
არა ერ თხელ მი უ ღი ათ მო ნა წი ლე ო ბა ტე ლე ე-
თერ ში დევ ნილ თა თე მა ზე - სტე რე ო ტი პე ბის

უარ ყო ფი სა და მიმ ღებ თემ სა და იგპ-ს შო რის და ძა ბუ ლო ბის შემ ცი-
რე ბი სათ ვის.

გან მარ ტე ბი თი მუ შა ო ბა და ახალ ად გილ ზე იგ პ-თა ცხოვ რე ბის გა შუ-
ქე ბა, ურ თი ერ თქმე დე ბა მიმ ღებ თემ თან, სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბის
ჩა ტა რე ბა და უბ რა ლო ურ თი ერ თო ბე ბი ხელს უწყობს სტე რე ო ტი პე-
ბი სა და ვა რა უ დე ბის მსხვრე ვას იგ პ-ზე და, რო გორც შე დე გი, ამ ცი-
რებს და ძა ბუ ლო ბას სა ზო გა დო ე ბა ში, იძულებით გადაადგილებულ
პირებს კი აძ ლევს ძა ლას და სა ჭი რო აღი ა რე ბას ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის
იმ სა ზო გა დო ე ბა ში, რო მე ლიც იძუ ლე ბით თუ სა კუ თა რი სურ ვი ლით
აირ ჩი ეს ახალ სა მო სახ ლოდ.



საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია -
საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი
„დაც ვის უფ ლე ბა“

უკ რა ი ნა, 04071, კი ე ვი
შე კა ვიც კა ი ას ქ. 55

+38 044 337 17 62
a.galkin@r2p.org.ua

r2p.org.ua
.com/right2protec on

„დაც ვის უფ ლე ბა“ არის საქ ველ მოქ მე დო ფო-
ნ  დი, რო მე ლიც იცავს თავ შე საფ რის მა ძი ე-
ბელ თა, ლტოლ ვილ თა, მო ქა ლა ქე ო ბის და სა-
ბუ თე ბის არ მქო ნე პირ თა, ქვეყ ნის შიგ ნით გა-
და ად გი ლე ბულ და კონ ფლიქ ტის შე დე გად და-
ზა რა ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბებს (შემ დგომ ში –
ბე ნე ფი ცი ა რე ბი).

საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი „დაც ვის უფ ლე ბა“ –
უკ რა ი ნა ში სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რის აღი ა-
რე ბუ ლი ლი დე რია მიგ რა ცი ის სფე რო ში. ჩვენს
ბე ნე ფი ცი ა რებს აქვთ უსაფ რთხო და ღირ სე უ-
ლი ცხოვ რე ბის ყვე ლა პი რო ბა.

მი სია

ჩვენ ვის წრაფ ვით იმის კენ, რომ ბე ნე ფი ცი ა-
რებს შე ვუმ სუ ბუ ქოთ მა სობ რი ვი კონ ფლიქ ტე-
ბის, რეპ რე სი უ ლი რე ჟი მის თუ ბუ ნებ რი ვი კა-
ტაკ ლიზ მე ბის ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბი. საქ ველ-
მოქ მე დო  ფონ დი „დაც ვის უფ ლე ბა“ იცავს ბე-
ნე ფი ცი ა რე ბის უფ ლე ბებს, დახ მა რე ბას უწევს
მათ და ხელს უწყობს ახა ლი უსაფ რთხო და
ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის შე ნე ბას.

ხედ ვა

ჩვენ შეგ ვაქვს წვლი ლი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო-
ბის და უსაფ რთხო ე ბის ზრდა ში უკ რა ი ნა სა და მთელ მსოფ ლი ო ში.

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

 ვი ცავთ ბე ნე ფი ცი არ თა უფ ლე ბებს პირ და პი რი სა მარ თლებ რი ვი
დახ მა რე ბის შე თა ვა ზე ბით.

 ვა ტა რებთ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვის
მდგო მა რე ო ბის რე გუ ლა რულ მო ნი ტო რინგს.

 ხელს ვუ წყობთ ცვლი ლე ბებს სა ად ვო კა ციო ინ სტრუ მენ ტე ბის
მეშ ვე ო ბით, მათ შო რი საა - სტრა ტე გი უ ლი სა სა მარ თლო საქ მე-
ე ბის წარ მარ თვა ეროვ ნულ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე და კა-
ნონ შე მოქ მე დე ბით საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა.

 წვლი ლი შეგ ვაქვს სა ზო გა დო ე ბის და ჩვე ნი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ში სა მიგ რა ციო სა კი თხებ სა და თა ვი ან-
თი უფ ლე ბე ბის ცოდ ნის მხრივ.

 ვეხ მა რე ბით სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში მო მუ შა ვე სპე ცი ა-
ლის ტებს პრო ფე სი უ ლი პო ტენ ცი ა ლის გაძ ლი ე რე ბა ში და ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბე ბის კუ თხით ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ში სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და სატ რე ნინ გო პროგ რა მე ბის მეშ ვე ო ბით.

 უკ რა ი ნის სა ზო გა დო ე ბას ვაც ნობთ ჩვე ნი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის
პრობ ლე მებს.

 ვა ვი თა რებთ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას, მხარს ვუ ჭერთ აქ ტი-
ვის ტთა ინი ცი ა ტი ვებს, ხელს ვუ წყობთ მათ ინ სტი ტუ ცი ურ და
პრო ფე სი ულ ზრდას ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბის და ნერ გვი სათ ვის
ჩვე ნი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის დახ მა რე ბის სფე რო ში.

 ჰუ მა ნი ტა რულ დახ მა რე ბას ვთა ვა ზობთ მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ზე
მოწყ ვლად ჯგუ ფებს.



სა ქარ თვე ლოს

არა კო მერ ცი უ ლი

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი



ასო ცი ა ცია
„მშვი დო ბი ა ნი და საქ მი ა ნი კავ კა სი ა“

სა ქარ თვე ლო, 4600, ქუ თა ი სი
გუ გუ ნა ვას ქ. №1

+995 043 12 65 106
alu.gamakharia@mail.ru

apbc.ge

ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა ობს 30 ადა მი ა ნი.

მი სია

კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი ტრან სფორ მა-
ცი ა- მოგ ვა რე ბის ხელ შე წყო ბა;

უმუ შევ რო ბის და სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბა სა-
ზო გა დო ე ბის მოწყ ვლად ნა წილ ში

ამო ცა ნე ბი

 სა ზო გა დო ე ბის მოწყ ვლა დი ნა წი ლის, უპი-
რა ტე სად, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი
პი რე ბი სა და მიგ რან ტე ბი სათ ვის სა არ სე ბო
წყა როს თან წვდო მის ხელ შე წყო ბა

 და პი რის პი რე ბულ მხა რე ებს შო რის ნდო ბის
ამაღ ლე ბის და კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა-
ნი ტრან სფორ მა ცი ის მხარ და ჭე რა

გე ოგ რა ფია

იმე რე თი, სა მეგ რე ლო, აფხა ზე თი, სამ ხრეთ
ოსე თი, ქარ თლი

სა ვე ლე ოფი სე ბი: სოფ. ხურ ჩა (ზუგ დი დის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტი), სოფ. პე რე ვი (სა ჩხე რის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტი)

საქ მი ა ნო ბა

ქარ თულ -ა ფხა ზურ, ქარ თულ -ო სურ მხა რე ებს შო რის ნდო ბის ამაღ-
ლე ბის და მხა რე თა და ახ ლო ე ბის მხარ და ჭე რა. კონ ფლიქ ტე ბით და-
ყო ფილ თე მებს შო რის სო ცი ა ლურ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და ეკო ნო მი კურ -
საქ მი ა ნი კავ ში რე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა.

მუ შა ო ბის მე თო დე ბი

ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მო ძი ე ბა ხდე ბა აფხა ზეთ ში და სამ ხრეთ ოსეთ ში
პარ ტნი ო რე ბი სა და  სა ვე ლე ოფი სე ბის  მეშ ვე ო ბით.

მიღ წე ვე ბი იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კი თხებ ში

2014 წელს შექ მნილ „ბიზ ნე სინ კუ ბა ტორ ში“, უპი რა ტე სად, იძუ ლე-
ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მა ძი ე ბე ლი ახალ გაზ რდე ბის სტა-
ჟი რე ბა და და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბა.



ასო ცი ა ცია „ი მე დი“ - დევ ნილ
ქალ თა მოძ რა ო ბა მშვი დო ბი სათ ვის

სა ქარ თვე ლო, 2100, ზუგ დი დი,
შო თა რუს თა ვე ლის ქ. 92

+0415 25 20 29, +995 599 91 93 22
imedi-info@yandex.ru

Kris na-kilanava@yandex.ru
.com/infoimedi

ორგანიზაციაში მუ შა ობს 19 ადა მი ა ნი (4 ადა-
მი ა ნი შტატ ში, 15 - კონ ტრაქ ტით)

მი სია და ამო ცა ნე ბი

ქალ თა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შე წყო ბა კონ-
ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბი სა და მშვი დო ბის მშე ნებ-
ლო ბის პრო ცეს ში, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე-
ბულ პირ თა ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი  და  ეკო ნო მი-
კუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია

გე ოგ რა ფია

სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნი, ზუგ დი დი

საქ მი ა ნო ბა

ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა, ინ ფორ მი რე ბა, ქა-
ლე ბი სა და გო გო ნე ბის არა ფორ მა ლუ რი გა-
ნათ ლე ბა, ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ა,
მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბა, იძუ ლე ბით გა და ად-
გი ლე ბულ პირ თა პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე-
ბა, ზრუნ ვა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სათ ვის,
ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა

მუ შა ო ბის მე თო დე ბი

ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის სტრა ტე გი ის გან საზ ღვრა, ბე ნე ფი ცი-
არ თა მო ძი ე ბა, სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა, ად ვო კა ტი რე ბის კამ-
პა ნი ის წარ მარ თვა, სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა

მიღ წე ვე ბი იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კი თხებ ში

 იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თე მის
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის ხელ-
შე წყო ბა (სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი, აქ ცი ე ბი, კულ ტუ რუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი და სხვა)

 სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის ქალ თა სამ შვი დო ბო ქსე ლი (ად გი-
ლობ რი ვი და დევ ნი ლი ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით)



იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა
ინ ტეგ რა ცი ი სა და ხელ შე წყო ბის ცენ ტრი

სა ქარ თვე ლო, 5900, ხო ნი,
სამ ხედ რო და სახ ლე ბა 85/26

+995 598 35 03 62

ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა ობს 6 ადა მი ა ნი.

მი სია

იგ პ-თვის დახ მა რე ბის გა წე ვა ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის და პრინ ცი პუ-
ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის ად ვო კა ტი რე ბა ში

გე ოგ რა ფია

ხო ნი, სამ ხედ რო და სახ ლე ბა, დევ ნილ თა კო ლექ ტი უ რი და სახ ლე ბა

საქ მი ა ნო ბა

 სა სა მარ თლო პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, დევ ნილ თა ინ ტე რე სე-
ბის დაც ვის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე

 მო ნა წი ლე ო ბა დამ კვირ ვებ ლე ბად ყვე ლა დო ნე ზე - სა პარ ლა მენ-
ტო თუ ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ ში

მუ შა ო ბის მე თო დე ბი

თა ვი დან, ძი რი თა დად, ჩვენ გავ დი ო დით დევ ნილ თა და სახ ლე ბა ში,
გა მო კითხ ვით ვეც ნო ბო დით მათ პრობ ლე მებს. შემ დეგ იწყე ბო და
პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე ბა სხვა დას ხვა დო ნე ზე. ამ ჟა მად დევ ნი-
ლე ბი თა ვად მოგ ვმარ თა ვენ და ერ თობ ლი ვად ვწყვეტთ მა თი პრობ-
ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის სა კი თხებს.

მიღ წე ვე ბი იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კი თხებ ში

 პრობ ლე მა, რო მე ლიც პრე ზი დენ ტის დო ნემ დე მი ვი ტა ნეთ: დევ-
ნილ თა და სახ ლე ბის 17 კორ პუ სი დან 5 კორ პუ სი ამო ღე ბუ ლი იყო
რე მონ ტე ბის სი ი დან და მი ვაღ წი ეთ მათ გა რე მონ ტე ბას.

 დევ ნილ თა კომ პაქ ტურ და სახ ლე ბა ში წყალ მო მა რა გე ბის პრობ-
ლე მის მოგ ვა რე ბა -  ამ ჟა მად უზ რუნ ველ ყო ფი ლია წყლის 24-სა-
ა თი ა ნი მი წო დე ბა

 მოგ ვარ და გა ზი ფი ცი რე ბის პრობ ლე მა, და მონ ტაჟ და გა მათ ბო-
ბე ლი, მოხ და გზის გაყ ვა ნა და სხვა.



სე ნა კის

სა თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტრი

სა ქარ თვე ლო, სე ნა კი, 4100, სამ ხედ რო და სახ ლე ბა
წა ლენ ჯი ხა, ჯვა რი, ან დრია პირ ველ წო დე ბუ ლის 141

+0413 273 200;
+995 577 57 66 55

senaki.cec@gmail.com

ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა ობს 35 ადა მი ა ნი (მათ შო რის 8 მუდ მი ვი თა ნამ-
შრო მე ლი).

მი სია

არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა, და საქ მე ბა და სა ზო გა დო ე ბის მოწყ ვლა დი ფე ნის სო ცი ა ლუ-
რი ინ ტეგ რა ცია

მიზ ნე ბი

 დევ ნი ლი და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ახალ გაზ რდე ბის, ქა ლე-
ბის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადა მი ა ნე ბის სა ზო-
გა დო ებ რი ვი და სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შე წყო ბა პრო-
ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბი სა და და საქ მე ბის გზით;

 სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბე ბი სა და ინი ცი ა ტი ვე ბის, თე მის გან ვი თა-
რე ბის პრო ცე სე ბის მხარ და ჭე რა;

 მე წარ მე ო ბი სა და მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის  ხელ შე წყო ბა;

 გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის ხელ შე წყო ბა;

 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის და დე მოკ რა ტი უ ლი
პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა

გე ოგ რა ფია

სე ნა კის, ხო ბის, აბა შის, ჩხო რო წყუს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი

საქ მი ა ნო ბა

არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა

მუ შა ო ბის მე თო დე ბი

გა მო კითხ ვა, ბე ნე ფი ცი არ თა მო ბი ლი ზე ბა და მო ტი ვა ცი ის ამაღ ლე ბა

მიღ წე ვე ბი იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კი თხებ ში

 2010-2017 წწ. სტა ჟი რე ბა გა ი ა რა 13 268 ბე ნე ფი ცი არ მა, მათ შო-
რის 9 824 იგპ

 და საქ მე ბუ ლია 1 356 ადა მი ა ნი, მათ შო რის  983 იგპ



სომ ხე თის

არა კო მერ ცი უ ლი

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი



თემის გან ვი თა რე ბის ფონ დი
„ბრო წე უ ლის თეს ლი“

სომ ხე თი, 1301-1304,
გე ღარ ქუ ნი ქის რე გი ონი, ქ. ჭამ ბა რა კი

+374 093 07 24 75
nunemir@mail.ru

მი სია
და საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

2014 წელს და არ სე ბუ ლი ფონ დის მი სი აა სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი, კულ ტუ რულ -სა განა-
მა  ნა თ ლებ ლო გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა,
ინ  ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა, სა ზო გა დო ე ბის
წევ რთა ინ ტეგ რა ცია ჭამ ბა რა კის და მე ზო ბე-
ლი 14 სა სოფ ლო თე მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბა ში.
ჭამ ბა რა კის ოლ ქი საზ ღვრის პი რა და სახ ლე-
ბა ა. აქ იმ ყო ფე ბა აზერ ბა ი ჯა ნი დან და არ წვა-
შე ნის ან კლა ვი დან ლტოლ ვილ თა დი დი ნა კა დი.
ფონ დის პრო ექ ტებ ში ჩვენ მათ, ძი რი თა დად,
სა მიზ ნე ჯგუ ფად ვირ ჩევთ და ხელს ვუ წყობთ
ინ ტეგ რი რე ბას თე მის ცხოვ რე ბა ში.

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ჭამ ბა რა კის ოლ-
ქი წარ მო ად გენს აზერ ბა ი ჯან თან მო საზ ღვრე
და სახ ლე ბას და აქ სი ღა რი ბის დო ნე მა ღა ლი ა,
ჩვე ნი ფონ დი ხელ მძღვა ნე ლობს სა ზო გა დო ე ბის
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის, სი-
ღა რი ბის შემ ცი რე ბის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის
დაც ვის და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში თე მის
ყვე ლა წევ რის ინ ტეგ რა ცი ის პრი ო რი ტე ტე ბით.
ფონ დის პრო ექ ტე ბის მეშ ვე ო ბით ჩვენ ვეხ მა-

რე ბით ლტოლ ვი ლებს ენობ რი ვი ბა რი ე რე ბის გა და ლახ ვა ში, ხელს
ვუ წყობთ ქალ თა სო ცი ა ლი ზა ცი ას სომ ხუ რი ტრა დი ცი უ ლი ხე ლო-
ბის გზით (ხელ საქ მე, ხა ლი ჩე ბის ქსო ვა და სხვა). ამით და საქ მე ბის
პრობ ლე მე ბიც გვარ დე ბა და სო ცი ა ლუ რი სირ თუ ლე ე ბის დაძ ლე ვაც
ხდე ბა.

ჩვე ნი ფონ დის ერ თ-ერ თი მი ზა ნია ჭამ ბა რა კის ახალ გაზ რდო ბის
ჩარ თვა მო ხა ლი სებ რივ და სა მო ქა ლა ქო საქ მი ა ნო ბა ში. მიგ ვაჩ ნი ა,
რომ სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბა ში ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის თვის
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი მო ნა წი ლე ო ბა სა ზო გა დო ე ბის მარ თვი სა და
ბი უ ჯე ტის კონ ტრო ლის პრო ცეს ში. ამ მიზ ნის მიღ წე ვას ემ სა ხუ-
რე ბო და პრო ექ ტი „სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სე ბის სა ჯა რო ო ბის და გამ-
ჭვირ ვა ლო ბის შე ფა სე ბა და თე მის წევ რთა მო ნა წი ლე ო ბა ამ პრო ცე-
სებ ში“. პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის თვის გა ი მარ თა მრგვა ლი მა გი დე-
ბი, მთავ რო ბის ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბი სა და  თემ თა მცხოვ რებ-
ლე ბის შეხ ვედ რე ბი.

ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის თვის არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ცხო-
ვ  რე ბის ჯან სა ღი წე სის და მა თი შვი ლე ბის უზ რუნ ვე ლი ბავ შვო ბის
უზ რუნ ველ ყო ფა. ამის თვის პრო ექ ტის „ა ხალ გაზ რდა მო ხა ლი სე ე ბი
თემ თან თა ვის თვის“ ფარ გლებ ში სოფ ლებ ში მარ ტუ ნი სა და თთუ-
ჯურ ში მო ე წყო სა ბავ შვო მო ედ ნე ბი.



არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცია
„ქა ლე ბი გან ვი თა რე ბი სათ ვის“

სომ ხე თი, 3118, გი უმ რი
შა ხი ნი ა ნის ქ., 6ა, ბი ნა16

+374 312 33 00 7   +374 933 90 87 2
goharmark@gmail.com

wfd.am
.com/pages/Women-For-Development-NGO

არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცია „ქა ლე ბი გან-
ვი თა რე ბი სათ ვის“ შე იქ მნა 1997 წელს სომ ხე-
თის რეს პუბ ლი კის ქა ლაქ გი უმ რი ში.

მი სია

დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის, სი ღა რი ბის
შემ ცი რე ბის, გან ვი თა რე ბის პრო ცე სე ბის ხელ-
შე წყო ბა სომ ხეთ ში.

ხედ ვა

სომ ხე თის ქა ლა ქე ბი სა და სოფ ლე ბის თე მებს
შო რის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის
მხრივ  სხვა ო ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა და რე-
გი ონ ში მშვი დო ბის ხელ შე წყო ბა.

საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი სფე რო ე ბი

 მშვი დო ბი სა და კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის
სწავ ლე ბა

 სა სოფ ლო თე მე ბის გან ვი თა რე ბა

 ქალ თა უფ ლე ბე ბი

ტარ დე ბა შემ დე გი მუ შა ო ბა:

 პრო ექ ტი „მშვი დო ბი სა და კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის სწავ ლე ბა
სომ ხე თის სკო ლებ ში“ (2002 წლი დან)

 ტრე ნინ გე ბი კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მოგ ვა რე ბის სა კი-
თხებ ზე მოს წავ ლე ე ბის, მშობ ლე ბი სა და სკო ლე ბის კო ლექ ტი ვე-
ბის თვის

 მშვი დო ბის სწავ ლე ბის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია სომ ხე თის სკო-
ლებ ში (2015 წლი დან)

 მშვი დო ბის ნა ხა ტე ბის ყო ველ წლი უ რი გა მო ფე ნე ბი (2015 წლი-
დან)

 მშვი დო ბის ახალ გაზ რდუ ლი სა ზა ფხუ ლო ბა ნა კი ში რა კის თე მებ-
ში (2017 წ.)

 პარ ტნი ორ თა გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა (2014 წლი დან)

 მშვი დო ბის მყო ფე ლო ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პლატ ფორ მა (2017
წლი დან)

 კონ ფე რენ ცია სამ შვი დო ბო სა კი თხებ ზე (2007-2017)

სწავ ლე ბა გა ი ა რა 100 000-ზე მეტ მა მოს წავ ლემ და 6 000-მა მას წავ ლე-
ბელ მა სომ ხე თის 850 სკო ლი დან (სომ ხე თის  სკო ლე ბის 60%-ზე მე ტი).

 პრო ექ ტი „სოფ ლის სა თე მო გან ვი თა რე ბა და მშვი დო ბის მყო ფე-
ლო ბა მშვი დო ბის სწავ ლე ბის მეშ ვე ო ბით“

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ და 23 სო ცი ა ლუ რი და ორი
ბიზ ნეს პრო ექ ტი.

სა მო მავ ლო გეგ მე ბი

მშვი დო ბის მყო ფე ლო ბის პრაქ ტი კუ ლი მე თო დე ბის გან ვი თა რე ბა
რე გი ონ ში მშვი დო ბის სწავ ლე ბის მეშ ვე ო ბით და პარ ტნი ო რებ თან
ერ თად კონ სტრუქ ცი უ ლი ერ თობ ლი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი-
ე ლე ბა.



სა თე მო ცენ ტრი „ლი უ ტი ან თუ ნი“

სომ ხე თი, ქ. გი უმ რი
ლი უ ტი ან თუ ნი, სა თე მო ცენ ტრი

+374 093 62 04 55
liutjan-tun@mail.ru

„ლი უ ტი ან თუ ნი“ (დოვ ლა თის სახ ლი) – ეს
არის სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე-
ლიც და არ სდა 2003 წლის 16 აპ რილს.

მი სია და საქ მი ა ნო ბის
მი მარ თუ ლე ბე ბი

ორ გა ნი ზა ცი ის ამო ცა ნაა თე მის ინ ტე რე სე ბის
დაც ვა, რე სურ სე ბის კონ სო ლი და ცია და თა-
ნამ შრომ ლო ბა ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. მრა ვალ ფუნ ქცი უ რი ქმე-
დე ბე ბით ორ გა ნი ზა ცია თე მის პრობ ლე მე ბის
რე ა ლი ზე ბას ახ დენს.

„ლი უ ტი ან თუნ მა“ გა ნა ხორ ცი ე ლა
შემ დე გი პრო ექ ტე ბი:

 „თე მის მი სა ღე ბი“ – და ა ფი ნან სა ორ გა ნი ზა-
ცი ამ „სომხური კა რი ტა სი“

 „დე მოკ რა ტია და ბავ შვთა სა ზო გა დო ე-
ბა“ – სომ ხეთ ში ამე რი კის შეერთებული
შტატების სა ელ ჩოს ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე-
რით

 „ბრძო ლა არა ლე გა ლუ რი მიგ რა ცი ი სა და ტრე ფი კინ გის წი ნა აღ-
მდეგ სომ ხეთ ში“ – და ა ფი ნან სა ორ გა ნი ზა ცი ამ „სომხური კა რი-
ტა სი“ – პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა 2015 წლი დან. პრო ექ ტის მი ზა-
ნი ა, გა აც ნოს გი უმ რის სკო ლე ბის უფ როს კლა სე ლებს, ახალ გაზ-
რდო ბას და სოფ ლის თე მე ბის მცხოვ რებ ლებს მიგ რა ცი ას თან და
ევ რა ზი ის ეკო ნო მი კურ კავ შირ თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ-
ლო ბა.



სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია -
სომ ხე თის ერ თო ბის ჯვა რი

სომ ხე თი, 1101, ქ. ეჩ მი ა ძი ნი
შა უ მი ა ნის ქ. 36
+374 231 45 610

info@cau.am
cau.am

.com/CAUNGO?fref=ts

1991 წელს სომ ხე თის ერ თო ბის ჯვა რი (Cross of
Armenian Unity) ოფი ცი ა ლუ რად და რე გის ტრირ-
და და ის იყო პირ ვე ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ-
გა ნი ზა ცია სომ ხე თის და მო უ კი დე ბელ რეს პუბ-
ლი კა ში.

სომ ხე თის ერ თო ბის ჯვარს თა ვის უპირ ვე ლეს
მიზ ნად მი აჩ ნია გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის
რო ლი მო ზარ დი თა ო ბის პი როვ ნულ ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა ში და თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის მან ძილ-
ზე ახორ ცი ე ლებს უამ რავ კულ ტუ რულ -აღ-
მზრდე ლო ბით, სას წავ ლო, სო ცი ა ლურ, შე მეც-
ნე ბით პროგ რა მას, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია
და ინ ტე რე სე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის და მა თი ოჯა-
ხე ბის კე თილ დღე ო ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბი სა კენ,
ამ საქ მი ა ნო ბა ში ბავ შვთა ოჯა ხე ბის და თემ თა
წევ რე ბის ჩარ თვით, რაც ამაღ ლებს პროგ რა-
მე ბის ნა ყო ფი ე რე ბას.

2003 წლი დან სომ ხე თის ერ თო ბის ჯვარ მა და-
ი წყო ხე ლოვ ნე ბის მეშ ვე ო ბით გა ნათ ლე ბის მე-
თო დის გა მო ყე ნე ბა და გეგ მავს გა ნაგ რძოს ამ
მე თო დის გა მო ყე ნე ბა, უფ რო სრულ ყო ფილს
ხდის და აფარ თო ებს საქ მი ა ნო ბის სფე როს.

ხაზს უს ვამს რა ბავ შვის პი როვ ნე ბის გა მოვ ლე ნის და გან ვი თა რე ბის
პრო ცესს, სომ ხე თის ერ თო ბის ჯვარს სურს თა ვი სი აღ საზ რდე ლი
არა მხო ლოდ და ე უფ ლოს ხე ლოვ ნე ბა სა თუ ხე ლო ბას, არა მედ მი სი
სა ხით იხი ლოს აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო პო ზი ცი ის და პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის მქო ნე მო ქა ლა ქე.

მი სია

გა ნათ ლე ბუ ლი, კომ პე ტენ ტუ რი, პატ რი ო ტი მო ქა ლა ქის აქ ტი უ რი
სა მო ქა ლა ქო პო ზი ცი ის მხარ და ჭე რა, ეროვ ნუ ლი და ზო გად სა კა-
ცობ რიო ღი რე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მო ქა ლა ქე თა მდგო მა-
რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, მო სახ ლე ო ბის მოწყ ვლად ჯგუ ფებ ზე ყუ რა-
დღე ბის გა მახ ვი ლე ბით. სამ შობ ლო სა და დი ას პო რის აქ ტი უ რი კავ-
ში რე ბის გამ ყა რე ბის ხელ შე წყო ბა.

საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბი

 ხე ლოვ ნე ბის სკო ლა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი და შეზ ღუ დუ ლი
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შვე ბი სათ ვის;

 გა ნათ ლე ბა ხე ლოვ ნე ბის მეშ ვე ო ბით ეჩ მი ა ძი ნის რე გი ონ ში და
ჭამ ბა რა ქის საზ ღვრის პი რა რე გი ონ ში, სა დაც ცხოვ რო ბენ
აზერ ბა ი ჯა ნი დან ლტოლ ვი ლი და არ წვა შე ნი დან იძუ ლე ბით გა-
და ად გი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი;

 პრო ექ ტე ბი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის თვის ეჩ მი ა ძინ სა  და ჭამ-
ბა რა ქის რე გი ონ ში;

 პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უწყობს ქა ლე ბის თვის სა მუ შაო
ად გი ლე ბის შექ მნას ჭამ ბა რა ქის რე გი ონ ში.



ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის

არა კო მერ ცი უ ლი

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რუ სე თი



და ღეს ტნის სო ცი ა ლუ რად
ორი ენ ტი რე ბუ ლი რე გი ო ნუ ლი
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია
„ოქ ტა ვა“

დაღესტნის რესპუბლიკა
ქ. მახაჩყალა

+792 850 74 058
rsbs3@mail.ru

oktava-roo@mail.ru

და ღეს ტნის სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი
რე გი ო ნუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია
„ოქ ტა ვა“ და არ სდა 2000 წელს.

საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი სა ხე ე ბი

 დახ მა რე ბის გა წე ვა სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე-
ბის, ეკო ლო გი უ რი, ტექ ნო გე ნუ რი და სხვა სა-
ხის კა ტას ტრო ფის; სო ცი ა ლუ რი, ეროვ ნუ ლი,
რე ლი გი უ რი კონ ფლიქ ტე ბის შე დე გად და ზა-
რა ლე ბულ თათ ვის, ლტოლ ვილ თა და იძუ ლე-
ბით გა და ად გი ლე ბულ თათ ვის;

 მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რა და
დაც ვა;

 მო სახ ლე ო ბის სა მარ თლებ რი ვი გა ნათ ლე ბა,
საქ მი ა ნო ბა ადა მი ა ნი სა და მო ქა ლა ქის  უფ ლე-
ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვი სათ ვის;

 საქ მი ა ნო ბა გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ-
ტუ რის, ხე ლოვ ნე ბის, მო ქა ლა ქე თა ჯან დაც-
ვის და პრო ფი ლაქ ტი კის სფე რო ში, ჯან სა ღი
ცხოვ რე ბის წე სის პრო პა გან და, მო ქა ლა ქე თა
მო რა ლურ -ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბის
გა უმ ჯო ბე სე ბა;

 ოჯა ხის, დე დო ბის, ბავ შვო ბის და მა მო ბის დაც ვა;

 სა ბავ შვო და ახალ გაზ რდუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი მოძ რა ო ბის
გან ვი თა რე ბა და მხარ და ჭე რა;

 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბა;

 ობოლ ბავ შვთა, მშობ ლე ბის მე ურ ვე ო ბის გა რე შე დარ ჩე ნილ და
რთულ ცხოვ რე ბი სე ულ პი რო ბებ ში მყოფ ბავ შვთა სო ცი ა ლუ რი
რე ა ბი ლი ტა ცი ა;

 ეროვ ნე ბათ შო რი სი თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბა, რუ სე თის
ფე დე რა ცი ის ხალ ხთა თვით მყო ფა დო ბის, კულ ტუ რის, ენე ბი სა
და ტრა დი ცი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და დაც ვა.

სა ერ თო ამო ცა ნე ბი

 ბავ შვებ სა და ახალ გაზ რდებ ში შემ დე გი თვი სე ბე ბის აღ ზრდა: პა-
ტი ვის ცე მა და შემ წყნა რებ ლო ბა სა კუ თა რი თუ სხვა ეროვ ნე ბის,
კულ ტუ რის, სარ წმუ ნო ე ბის მი მართ; ლმო ბი ე რე ბა და ყუ რა დღე-
ბი ა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა მოყ ვა სის მი მართ;

 პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ებ ში იმ შე საძ ლებ ლო ბის გან ვი თა რე ბა,
რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, გა არ კვი ოს და შე ე წი ნა აღ მდე გოს
ფსი ქო ლო გი უ რი და მუ შა ვე ბის და მა ნი პუ ლა ცი ის მცდე ლო ბებს;
შეძ ლოს სა კუ თა რი (რაც ზოგ ჯერ გან სხვავ დე ბა იმ ჯგუ ფის გავ-
ლე ნის გან, რო მელ შიც მო ცე მულ მო მენ ტში იმ ყო ფე ბა მო ნა წი ლე)
მო საზ რე ბის ღი ად და ფიქ სი რე ბა და დაც ვა.

სა მიზ ნე აუ დი ტო რია

 ახალ გაზ რდე ბი, მო ზარ დე ბი, მშობ ლე ბი

 ქა ლა ქი სა და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა, ჩა მო სუ ლი ადა მი ა ნე ბი და
მა თი ბავ შვე ბი, ლტოლ ვი ლე ბი

პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც ამ ჟა მად ხორ ცი ელ დე ბა

 „რა დი კა ლიზ მი სა და ექ სტრე მიზ მის პრო ფი ლაქ ტი კა ახალ გაზ-
რდებს შო რის“

 „სი კე თის ძა ლა“



ჩეჩ ნე თის რე გი ო ნუ ლი
სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ ველ მოქ მე დო
ორ გა ნი ზა ცია
„ქალ თა რე სურს ცენ ტრი“

რუ სე თი, ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა
ქ. გროზ ნო, ტრო შე ვის ქ. 73, ბი ნა 6
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ჩეჩ ნე თის რე გი ო ნუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ-
ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია „ქალ თა რე სურს
ცენ ტრი“ 2006 წელს შე უდ გა საქ მი ა ნო ბას  ჩეჩ-
ნე თის რეს პუბ ლი კა ში.

მი სია
და საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი აა ქალ თა მდგო მა რე ო ბის
გა უმ ჯო ბე სე ბა ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა ში სხვა-
დას ხვა გზით:

 საქ ველ მოქ მე დო დახ მა რე ბა ქა ლებს, მშობ-
ლე ბის ან ერ თი მშობ ლის მე ურ ვე ო ბი ს გა რე შე
დარ ჩე ნილ ბავ შვებს, მო სახ ლე ო ბის სხვა სო ცი-
ა ლუ რად და უც ველ  კა ტე გო რი ებს;

 ხელ შე წყო ბა სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის
ორ გა ნო ებს სა ზო გა დო ებ რი ვად სა სარ გებ-
ლო საქ მი ა ნო ბა ში ქალ თა და მო სახ ლე ო ბის
სხვა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ფე ნის ჩარ თვის
მხრივ;

 მა ტე რი ა ლუ რი და სხვა სა ხის დახ მა რე ბა ქა-
ლებს, სო ცი ა ლუ რად და უც ველ და მოწყ ვლა დი
პი რე ბის კა ტე გო რი ებს, ეროვ ნე ბის, მო ქა ლა-
ქე ო ბის, აღ მსა რებ ლო ბის მი უ ხე და ვად;

 სა ზო გა დო ე ბა ში ოჯა ხის პრეს ტი ჟი სა და რო ლის  გაძ ლი ე რე ბის
ხელ შე წყო ბა;

 დე დო ბი სა და ბავ შვო ბის დაც ვის ხელ შე წყო ბა

ორ გა ნი ზა ცია შედ გე ბა მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი თა ნამ შრომ ლე ბის გან,
რო მელ თაც აქვთ მუ შა ო ბის მრა ვალ წლი ა ნი წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც დი-
ლე ბა ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის (მსჯავ რდე ბუ ლი, სას ჯელ მოხ დი ლი და
მძი მე ცხოვ რე ბი სე ულ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი) მდგო მა რე ო ბის შეც-
ვლის ხელ შე წყო ბის კუ თხით - რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის და რე ა ბი ლი ტა ცი ის
კომ პლექ სუ რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით, რაც მო ი ცავს
შემ დეგს:

 მსჯავ რდე ბულ ქალ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვე ბის
შემ ცი რე ბის ხელ შე წყო ბა მსჯავ რდე ბულ ქა ლებ თან უშუ ა ლო
კონ ტაქ ტში მყოფ პე ნი ტენ ცი ა ლუ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბის თა ნამ-
შრომ ლებ თან ურ თი ერ თო ბით

 ქა ლე ბის/გო გო ნე ბის თვის (მსჯავ რდე ბუ ლი, სას ჯელ მოხ დი ლი და
მძი მე ცხოვ რე ბი სე ულ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი) ფსი ქო ლო გი უ რი
მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე თა ვა ზე ბა

 ქალ თა და გო გო ნა თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა და მხარ და ჭე რა

 ქალ თა/ გო გო ნა თა ეკო ნო მი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხის
შემ ცი რე ბა

 შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის
სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა

 მსჯავ რდე ბულ ქალ თა მი მართ ძ ა ლა დო ბის და სა ზო გა დო ე ბა ში
მა თი მი უ ღებ ლო ბის პრობ ლე მის გა შუ ქე ბა მას მე დი ა ში

„ქალ თა რე სურს ცენ ტრი“ ერ თა დერ თი ორ გა ნი ზა ცი აა ჩრდი ლო-
ეთ კავ კა სი ის ფე დე რა ლურ ოლ ქში, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს ქალ თა
რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის პროგ რა მას და, აგერ უკ ვე 10 წე ლი ა, ქმე დით
დახ მა რე ბას უწევს მსჯავ რდე ბულ, სას ჯელ მოხ დილ და სა საზ ღვრო
სი ტუ ა ცი ა ში მყოფ ქა ლებს უფ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რა სა და ცხოვ რე-
ბი სე უ ლი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში.

ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის შე სა ხებ იხ. გვ. 188-189



რე გი ონ თშო რი სი
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია
„კავ კა სიური ინი ცი ა ტი ვის ცენ ტრი“

რუ სე თი, 105062, მოს კო ვი
პოკ როვ კის ქ. 30
+798 548 74 78 0

+495 625 06 63
hadbad2012@gmail.com

მი სია
და საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ  ლე ბე ბი

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და სიტყ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი რე-
გი ონ თშო რი სი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა-
ცია „კავ კა სიური ინი ცი ა ტი ვის ცენ ტრი“ არის
რუ სე თის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კვლე ვის ცენ-
ტრის წევ რი და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში ახორ-
ცი ე ლებს უფ ლე ბა დამ ცველ, სო ცი ა ლურ და სა-
ინ ფორ მა ცი ო- სა გა მომ ცემ ლო პრო ექ ტებს.

კერ ძოდ, რე გი ონ თშო რი სი სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ორ გა ნი ზა ცია „კავ კა სი ური ინი ცი ა ტი ვის
ცენ ტრი“ არის პირ ვე ლი კავ კა სი უ რი და მო უ-
კი დე ბე ლი ჟურ ნა ლის - „დო შის“ («ДОШ») დამ-
ფუძ ნე ბე ლი და და მა არ სე ბე ლი. ჟურ ნა ლი 2003
წლი დან აშუ ქებს ვი თა რე ბას ჩრდი ლო ეთ კავ-
კა სი ის რეს პუბ ლი კებ ში და აქ ცენტს აკე თებს
რე გი ონ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვებ-
ზე. ჟურ ნა ლი მკითხ ველს უამ ბობს ჩრდი ლო ეთ
კავ კა სი ის რე გი ო ნებ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის
დარ ღვე ვებ ზე, სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი ტი კურ
მდგო მა რე ო ბა ზე, აქ ტუ ა ლურ სო ცი ა ლურ -

ეკო ნო მი კურ პრობ ლე მებ ზე, პრობ ლე მებ ზე მე დი ცი ნის, გა ნათ ლე-
ბის, ეკო ლო გი ის სფე რო ში.

ამას გარ და, „კავ კა სი ური ინი ცი ა ტი ვის ცენ ტრი“ ჩრდი ლო ეთ კავ-
კა სი ა ში ატა რებს სო ცი ო ლო გი ურ კვლე ვებს: სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ-
რის გა მო კითხ ვა აქ ტუ ა ლურ სა კი თხებ ზე, სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე-
ბის მო ნი ტო რინ გი მე დი ცი ნის, გა ნათ ლე ბის, ეკო ლო გი ის სფე რო ში,
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პრობ ლე მებ ზე და შე დე გებს აქ ვეყ-
ნებს ჟურ ნალ „დოშ ში“.

2012 წლის აპ რილ ში „კავ კა სიური ინი ცი ა ტი ვის ცენ ტრმა“ გროზ ნო-
ში გახ სნა რე სურს ცენ ტრი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და
და მო უ კი დე ბე ლი სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბის თვის.

იმა ვე წლის ივ ლის ში „კავ კა სი ური ინი ცი ა ტი ვის ცენ ტრმა“ პარ ტნი-
ორ ორ გა ნი ზა ცი ას თან - სარე სურსო ცენტრ „სინ თემ თან“ ერ თად
და ი წყო ჟურ ნალ „ქა ლის სიტყ ვის“ გა მო ცე მა.

ჟურ ნალ „დო შის“ წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის შე სა ხებ იხ. გვ. 186-187
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ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი: ინ ნა აი რა პე ტი ა ნი

რე გის ტრა ცი ის თა რი ღი:  2005 წლის 14 თე ბერ ვა ლი

ძი რი თა დი მი ზა ნი

ფარ თო სპექ ტრის ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი მომ სა-
ხუ რე ბის გა წე ვა სხვა დას ხვა კონ ფლიქ ტის და
ეკო ლო გი უ რი კა ტას ტრო ფის შე დე გად და ზა-
რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის თვის.

საქმიანო ბის ძი რი თა დი სა ხე ე ბი

 სო ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცია

 სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბა

 სა მარ თალ დამ ცა ვი საქ მი ა ნო ბა

 სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა

2005 წლი დან სა რე სურ სო სო ცი ა ლურ -ფსი ქო-
ლო გი ურ მა ცენ ტრმა „სინ თემ მა“ გა ნა ხორ ცი-
ე ლა 30-ზე მე ტი სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტი დე დე-
ბის გა უ ნათ ლებ ლო ბის ლიკ ვი და ცი ის, სამ ხრეთ
კავ კა სი ის ახალ გაზ რდებს შო რის კულ ტუ რათ-
შო რი სი დი ა ლო გის, ძა ლა დო ბი სა გან და ზა რა-

ლე ბუ ლი დე დე ბი სა და შვი ლე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუ თხით, გენ-
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით და სხვ. ქალ თა
არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პო ტენ ცი ა ლის გაძ ლი ე რე ბის
გზით 16-მა ორ გა ნი ზა ცი ამ მი ი ღო მცი რე გრან ტი ჩვე ნი ორ გა ნი ზა-
ცი ის მეშ ვე ო ბით და შეძ ლო დახ მა რე ბო და დრო ე ბი თი გან სახ ლე ბის
პუნ ქტებ ში მცხოვ რებ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი რებს. ყვე ლა
ორ გა ნი ზე ბუ ლი პრო ექ ტი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი იყო, რად გან იგ პ-
თა პირ და პირ დაკ ვე თებს პა სუ ხობ და.

დღე ი სათ ვის კო ლექ ტივს წარ მო ად გენს 12 პრო ფე სი ო ნა ლი, უმაღ-
ლე სი გა ნათ ლე ბით და 10-20-წლი ა ნი სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბით.

პროგ რა მე ბის რე ა ლი ზე ბა ში 2005 წლი დან აგ რეთ ვე მო ნა წი ლე ო ბას
იღებ დნენ მოწ ვე უ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი, რომ ლე ბიც დღეს პრო ფე-
სი ო ნალ თა პარ ტნი ო რულ ქსელს წარ მო ად გე ნენ. ქსელ ში შე ვიდ ნენ
შემ დე გი სპე ცი ა ლის ტე ბი: პე და გო გე ბი, მწვრთნე ლე ბი, მეც ნი ე რე ბა-
თა კან დი და ტე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი, ექი მე ბი, სა ხელ მწი ფო აპა რა ტის
ჩი ნოვ ნი კე ბი, არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე  ბის მუ შა კე ბი, მუ სი-
კო სე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი. დღე ი სათ  ვის ქსელ ში 150-ზე მე ტი წევ რი ა.

ასე ვე შე იქ მნა მო ხა ლი სე თა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ქსე ლი სტუ დენ ტე ბის,
არა მო მუ შა ვე ახალ გაზ რდე ბი სა და უფ როს კლა სე ლე ბის გან. ყო ველ-
წლი უ რად, 40-ზე მე ტი ახალ გაზ რდა მო ნა წი ლე ობს ორ გა ნი ზა ცი ის
სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბა ში, ერ თვე ბა სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა-
ში, პო უ ლობს ახალ კონ ტაქ ტებს, იძენს სა ზო გა დო ე ბა ში გა მო სა დეგ
ცხოვ რე ბი სე ულ უნარ -ჩვე ვებს.

ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრომ ლე ბი მუდ მი ვად ცდი ლო ბენ თვით გა ნათ-
ლე ბას, იმაღ ლე ბენ პრო ფე სი ულ კომ პე ტენ ტუ რო ბას - სე მი ნა რებ ში,
კონ ფე რენ ცი ებ ში, მრგვალ მა გი დებ სა და სხვა პრო ექ ტებ ში მო ნა წი-
ლე ო ბით, გა დი ან სტა ჟი რე ბას, მას ტერ კლა სებს.

ჩვენ ვმუ შა ობთ ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა ში, აგ რეთ ვე ვთა ნამ შრომ-
ლობთ მე ზო ბელ ჩრდი ლო ეთ და სამ ხრეთ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კებ-
თან, ვცდი ლობთ და ვამ ყა როთ თა ნამ შრომ ლო ბა რუ სე თის მთელ ტე-
რი ტო რი ა ზე და გა ვი დეთ პარ ტნი ო რო ბის სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე.

ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის შე სა ხებ იხ. გვ. 182-183
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სი ტუ ა ცი ის მოკ ლე ანა ლი ზი
უკ რა ი ნა ში იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა
ინ ტეგ რა ცი ის მხრივ

რუ სე თის მი ერ აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი ნა ში 2014 წელს ინი ცი რე ბულ მა
სა ო მარ მა მოქ მე დე ბებ მა და ყი რი მის ანექ სი ამ დო ნეც კის და ლუ გან-
სკის ოლ ქე ბის და ყი რი მის რეს პუბ ლი კის მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი
გა და სახ ლე ბა გა მო იწ ვია. გა და სახ ლე ბულ თა რა ო დე ნო ბამ 1,5 მი ლი-
ონს მი აღ წი ა.

ამის გა მო გაჩ ნდა, ერ თი მხრივ, ამ ადა მი ა ნე ბის ად გი ლობ რივ სა ზო-
გა დო ე ბა ში ადაპ ტა ცი ის და ინ ტეგ რა ცი ის და, მე ო რე მხრივ, გარ კვე-
უ ლი დრო ის შემ დეგ იგ პ-თა და მიმ ღე ბი თე მე ბის წი ნა შე წა მოჭ რი ლი
სირ თუ ლე ე ბის დაძ ლე ვის სა კი თხი.

შექ მნი ლი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს მხრი-
დან პრობ ლე მა ზე დაგ ვი ა ნე ბუ ლი და არა საკ მა რი სი რე ა გი რე ბის გა-
მო, უკ რა ი ნის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა შე ი მუ შა ვეს ინი ცი-
ა ტი ვე ბი გა და სახ ლე ბულ თა ადაპ ტა ცი ის თვის ად გი ლობ რივ მო სახ-
ლე ო ბას თან კო ო პე რა ცი ი სას.

უკ რა ი ნა ში სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტის პირ ველ წლებ ში წარ მოქ მნი ლი
ეკო ნო მი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბის, იგ პ-თა და ად გი ლობ რივ მო სახ-
ლე ო ბას შო რის სო ცი ა ლუ რი და ძა ბუ ლო ბის გა მო, გა და სახ ლე ბულ-
თა ინ ტეგ რა ცი ის და ადაპ ტა ცი ის პრობ ლე მე ბი ძა ლი ან მწვა ვედ იდ-
გა და კონ ფლიქ ტე ბის წყა როს წარ მო ად გენ და. დროს თან ერ თად,
სა ზო გა დო ე ბამ და იგ პ-თა მიმ ღებ მა თე მებ მა მთე ლი რი გი ტრან-
სფორ მა ცია გა ი ა რეს,  სირ თუ ლე ე ბი დაძ ლი ეს, აა გეს ურ თი ერ თო ბე-
ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ახა ლი მო დე ლე ბი. მაგ რამ, ამა ვე დროს,
წარ მო იშ ვა ახა ლი პრობ ლე მე ბი, ზო გი ერ თი კი, მა გა ლი თად, სა ბი ნაო
სა კი თხი, დარ ჩა და უკ ვე წლე ბი ა, ჭი ა ნურ დე ბა.

ერ თ-ერ თი პრობ ლე მა, რო მე ლიც ახ ლაც აქ ტუ ა ლუ რია ახალ სა-
ცხოვ რე ბელ ად გი ლებ ში დარ ჩე ნილ თა ერ თი ნა წი ლის თვის - ეს არის
რთუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, რის გა მოც  არ არი ან უსაფ-
რთხოდ, თავს არ მი იჩ ნე ვენ ახა ლი ქა ლა ქის სრულ ფა სო ვან მცხოვ-

რებ ლე ბად, რო გორც მა ნამ დე, რო ცა სახ ლ-კა რიც ჰქონ დათ და სამ-
სა ხუ რიც. ახა ლი კავ ში რე ბის და სა ნაც ნო ბო წრის გან ვი თა რე ბაც
წი ნა აღ მდე გო ბად იქ ცა იგ პ-თა სრუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის თვის. მაგ რამ
ამ შემ თხვე ვა ში შე საძ ლებ ლო ბა მე ტია ამ მი მარ თუ ლე ბით მო მუ შა-
ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და პრო ექ ტე ბის სიმ რავ ლის
წყა ლო ბით. სამ წუ ხა როდ, ეს უფ რო ეხე ბა დიდ ქა ლა ქებს და ნაკ ლე-
ბად - ქა ლა ქის ტი პის და სახ ლე ბებს, პა ტა რა ქა ლა ქებს. ცალ კე სა კი-
თხია სოფ ლე ბი, სა დაც მსგავ სი პროგ რა მე ბი პრაქ ტი კუ ლად არ სად
არ არის წარ მოდ გე ნი ლი.

ბევ რმა იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ მა პირ მა და ა ფუძ ნა თა ვი სი სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც მუ შა ობს კონ ფლიქ ტის
სხვა დას ხვა შე დეგ ზე, ქა ლა ქე ბი სა და თე მე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. აქ-
ტი ურ მა მე წარ მე ებ მა გა ნაგ რძეს თა ვი ან თი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა,
ან გახ სნეს ახა ლი, რაც რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კურ ზრდას უწყობს
ხელს. პა რა ლე ლუ რად, მიმ დი ნა რე ობს სო ცი ა ლურ და ძა ბუ ლო ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე სე ბი, რო ცა ჩა მო სუ ლი სპე ცი ა ლის ტე-
ბი, გან სა კუთ რე ბით დიდ ქა ლა ქებ ში, კონ კუ რენ ცი ას უწე ვენ ად გი-
ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას, ან პი რი ქით, დიდ ხანს იმ ყო ფე ბი ან მუდ მი ვი
შე მო სავ ლის გა რე შე და ამით აძ ლი ე რე ბენ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ
და ძა ბუ ლო ბას. 2018 წლის მარ ტის მდგო მა რე ო ბით, იგ პ-თა მხო ლოდ
48%-ს გა აჩ ნია მუდ მი ვი სა მუ შა ო. მიგ რა ცი ის სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით, მის მი ერ გა მო კი თხულ იგ პ-თა 80%-მა
გა ნა ცხა და, რომ სირ თუ ლე ებს აწყ დე ბო და სა მუ შა ოს ძი ე ბის დროს
(ვა კან სი ა თა არარ სე ბო ბა, მო უ ხერ ხე ბე ლი სა მუ შაო გან რი გი, და-
ბა ლი ხელ ფა სი). ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში
ვერ შეძ ლეს სა მუ შა ოს პოვ ნა და არ ჰქონ დათ ბი ნის ქი რის გა დახ დის
სა შუ ა ლე ბა, იძუ ლე ბუ ლე ბი გახ დნენ, დაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვნენ თა ვი ანთ
სახ ლებ ში, უკ რა ი ნის არა კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე.

თუ ვი ლა პა რა კებთ იგ პ-თა პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის რეალიზე ბა-
ზე, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში არ ჩევ ნე ბის
დროს ად გი ლი აქვს შეზ ღუდ ვებს და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბის არ ქო ნას.



მი უ ხე და ვად ყვე ლა იმ სირ თუ ლი სა, რო მე ლიც დაძ ლე უ ლი იყო ოთხი
წლის გან მავ ლო ბა ში, მო ცე მუ ლი მო მენ ტის თვის ამ მი მარ თუ ლე ბით
მიმ დი ნა რე მუ შა ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ის ყვე-
ლა პრობ ლე მა არ არის მოგ ვა რე ბუ ლი. უკ რა ი ნის სა ზო გა დო ე ბის
წი ნა შე დგას ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა იგ პ-თა
უფ რო სრულ და სის ტე მურ ინ ტეგ რა ცი ას მიმ ღებ თე მებ ში. შემ-
დგომ ში აუ ცი ლე ბე ლია არა ძა ლა დობ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის, შე რი-
გე ბი სა და დი ა ლო გის, სა ერ თო მიზ ნე ბის და მა თი მიღ წე ვის ინ სტრუ-
მენ ტე ბის ძი ე ბის კენ მი მარ თუ ლი მე ტი პროგ რა მის და ნერ გვა, ყვე-
ლას თვის თვი სობ რი ვად უკე თე სი მო მავ ლის აშე ნე ბის მიზ ნით.

ნა დეჟ და ხო მენ კო

სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტი
უკ რა ი ნა ში

პრო ექ ტის „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“ სა მუ შაო მი მარ თუ-
ლე ბის „ქვეყ ნის შიგ ნით გა და ად გი ლე ბულ თა და ლტოლ ვილ თა ინ-
ტეგ რა ცი ა“ ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა მი სა ერ თა შო რი სო
სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტი დან პირ ვე ლი გა ი მარ თა 2017 წლის 19-26
მა ისს უკ რა ი ნა ში.

იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კი თხი უკ რა ი ნის თვის გან-
სა კუთ რე ბით მწვა ვედ დგას ბო ლო წლებ ში, აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი ნა-
ში ომის და წყე ბის შემ დეგ. ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცეს  ში მნიშ ვნე ლო ვან
როლს ას რუ ლე ბენ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. რო გორც
სხვა პოს ტსაბ ჭო თა კონ ფლიქ ტურ  რე გი ონ ში, მა თაც დი დი გა მოც-
დი ლე ბა შე ი ძი ნეს იმ ტი პუ რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის კუ თხით,
რომ ლე ბიც ჩნდე ბა ახალ გა რე მო ში გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი სა და
ლტოლ ვი ლე ბის ინ ტეგ რა ცი ის დროს და მუდ მი ვად შე ი მუ შა ვე ბენ სა-
კუ თარ ეფექ ტურ მე თო დებს. უკ რა ი ნის, სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე თის
და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ-
მო მად გენ ლებს ვი ზიტ მა შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა, ერ თად შე ეს წავ ლათ
უკ რა ი ნუ ლი გა მოც დი ლე ბა, ერ თმა ნე თის თვის გა ე ზი ა რე ბი ნათ იგ პ-
თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის ეფექ ტუ რი მე თო დე ბი და ოთხი
ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შე ე მუ შა ვე ბი ნათ ერ თობ ლი ვი
წი ნა და დე ბე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის საქ მი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის.

უპირ ვე ლე სად, მო ნა წი ლე ებ მა მი ი ღეს უკ რა ი ნის კონ ფლიქ ტის და
იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ის უკ რა ი ნუ ლი გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზი, რა მაც
მის ცა შე საძ ლებ ლო ბა, გარ კვე უ ლიყ ვნენ არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ში, გა-
მო ე ტა ნათ დას კვნე ბი და შე ე ფა სე ბი ნათ წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა.
უკ რა ი ნის ოლ ქში შემ დგო მი შვიდ დღი ა ნი ვი ზი ტის დროს მო ნა წი ლე-
ე ბი გა ეც ნენ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ თა ინ ტეგ რა ცი ის, ადაპ ტა-
ცი ის და დახ მა რე ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბას.

მგზავ რო ბის მარ შრუტ მა მო იც ვა კი ე ვის, ხარ კო ვის, დო ნეც კის, ჩერ-



კას კის და ოდე სის ოლ ქე ბი - რე გი ო ნე ბი, რომ ლებ მაც ბო ლო სა მი
წლის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა ზე მე ტი რა ო დე ნო ბის იძუ ლე ბით გა და-
ად გი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნი მი ი ღო. მთლი ა ნო ბა ში, მო ნა წი ლე ე ბი ეს ტუმ-
რნენ 11 სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ას და შეხ ვდნენ ათე უ ლო ბით
აქ ტი ვისტს. მას პინ ძე ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი იყ ვნენ:
„დო ნეც კი დან და უკ რა ი ნის აღ მო სავ ლე თი დან ლტოლ ვილ თა სა ზო-
გა დო ე ბა“ (ჩერ კა სი), „სტუ მარ თმოყ ვა რე ო ბის ცენ ტრი“ (ჩერ კა სი),
დონ ბა სი დან იგ პ-თა დახ მა რე ბის შტაბი „თა ნა მე გობ რო ბა“ (ო დე-
სა), „სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო ბა“ (ო დე სა), მო ხა ლი სებ რი ვი ცენ ტრი
„სად გუ რი ხარ კო ვი“ (ხარ კო ვი), „უკ რა ი ნის საზ ღვრე ბი“ (ხარ კო ვი),
საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი „კა რი ტა სი კრა მა ტორ სკი“ (კრა მა ტორ-
სკი), «Країна вільних людей» (კრა მა ტორ სკი), „დონ ბა სი SOS“ (კი ე ვი),
„დაც ვის უფ ლე ბა“ (კი ე ვი), «Центр зайнятості вільних людей» (კი ე ვი).

ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა კო ლე გე ბის თვის ჩა ა ტა-
რეს შეხ ვედ რე ბი და პრე ზენ ტა ცი ე ბი. მოხ სე ნე ბე ბი, მსჯე ლო ბე ბი და
დის კუ სი ე ბი სა ერ თო იყო ყვე ლას თვის და ასა ხავ და მუ შა ო ბას შემ-
დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით: იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ თა ინ ტეგ რა-
ცი ა, ადაპ ტა ცი ა, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის (საკ ვე ბი პრო დუქ ტე-
ბი, ტან საც მე ლი, მე დი კა მენ ტე ბი) ორ გა ნი ზე ბა, ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი
მხარ და ჭე რა, ახალ ჩა მო სულ თა გან სახ ლე ბა, ფრონ ტის პი რა ტე რი-
ტო რი ებ ზე მცხოვ რებ თათ ვის დახ მა რე ბის გა წე ვა, იძუ ლე ბით გა-
და ად გი ლე ბულ თა სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ რე ბა და მა თი უფ ლე ბე ბის
დაც ვა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში მი მარ თვის დროს, კულ ტუ რუ-
ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა, კვა ლი ფი კა ცი ის
შეც ვლა და დახ მა რე ბა შრო მით მო წყო ბა ში.

პრაქ ტი კუ ლად, ყვე ლა პრობ ლე მა, რომ ლებ ზეც შე იტყ ვეს სა ქარ-
თვე ლო დან, სომ ხე თი დან და რუ სე თის ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ი დან
ჩა მო სულ მა მო ნა წი ლე ებ მა, სა ერ თო იყო მათ ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ
პრობ ლე მებ თან, თუმ ცა აქ ან იქ ისი ნი სხვა დას ხვაგ ვა რად და გან-
სხვა ვე ბუ ლი სიმ წვა ვით ვლინ დე ბო და.

სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის სა ბო ლოო პუნ ქტად იქ ცა კი ე ვი - ქა-
ლა ქი, რო მელ მაც ომის და წყე ბის დღი დან ყვე ლა ზე მე ტი იძუ ლე ბით
გა და ად გი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნი მი ი ღო. მო ნა წი ლე აქ ტი ვის ტებ მა აქ მო-
ი ნა ხუ ლეს ბო ლო სა მი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა, შე ა ჯა მეს

ვი ზი ტის შე დე გე ბი, ერ თმა ნეთს გა უ ზი ა რეს გა მოც დი ლე ბა ქვეყ ნის
შიგ ნით გა და ად გი ლე ბულ თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ი სა და
დახ მა რე ბის კუ თხით.

უცხო ელ მა სტუმ რებ მა აღ ნიშ ნეს უკ რა ი ნის აქ ტი ვის ტე ბის და მო-
ხა ლი სე თა მოძ რა ო ბე ბის უნი კა ლუ რო ბა, რომ ლე ბიც, არ სე ბო ბის
მცი რე დრო ის მი უ ხე და ვად, მო ი ცა ვენ და არე გუ ლი რე ბენ ქვე ყა ნა ში
ომის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი სო ცი ა ლუ რი და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი პრობ-
ლე მე ბის შთამ ბეჭ დავ მო ცუ ლო ბას.

შე უმ ჩნე ვე ლი არ დარ ჩე ნი ლა უკ რა ი ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ-
შრომ ლე ბის და მო ხა ლი სე ე ბის დატ ვირ თუ ლო ბა, პრო ფე სი უ ლი და
ფსი ქო ლო გი უ რი გა დაწ ვის («burn-out») რის კი - ისი ნი სა მი წე ლია
ნონ- სტო პის რე ჟიმ ში წარ მარ თა ვენ თა ვი ანთ სა ზო გა დო ებ რივ საქ-
მი ა ნო ბას. ეს ხაზს უს ვამს პრო ფე სი უ ლი მხარ და ჭე რის მნიშ ვნე ლო-
ბას, მათ შო რის სუ პერ ვი ზი ის ფორ მა ტით; რო გორც ამას სთა ვა ზო-
ბენ კლი ნი კუ რი სუ პერ ვი ზო რე ბი, რომ ლებ მაც გა ი ა რეს უკ რა ი ნა ში
პირ ვე ლი სა თა ნა დო სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა1 ჩვე ნი პრო ექ ტის
„დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“ მე ო რე სა მუ შაო მი მარ თუ ლე-
ბის („მუ შა ო ბა სა ო მა რი კონ ფლიქ ტე ბით გა მოწ ვე ულ ტრავ მებ თან“)
ფარ გლებ ში.2 ისე თი შეხ ვედ რე ბი, რო გო რი ცაა ჩვე ნი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო ვი ზი ტი სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, პრო ფე სი უ ლი გა დაწ ვის
თა ვი დან  აცი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, რად გან ეხ მა რე ბა და
მხარს უჭერს უკ რა ი ნელ კო ლე გებს პრო ფე სი უ ლი გაც ვლის შე საძ-
ლებ ლო ბით და ამ გვა რად ხელს უწყობს მათ აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე-
მე ბის მოგ ვა რე ბა სა და ახალ სა მუ შაო გა მოწ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბა ში.

სა გა ნ მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტის შე დე გე ბის შე ჯა მე ბი სას მო ნა წი ლე ებ მა
აარ ჩი ეს სა მი ორ გა ნი ზა ცი ის, მა თი აზ რით, წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც-
დი ლე ბა იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ის კუ თხით: საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი „კა-
რი ტა სი კრა მა ტორ სკი“, „სად გუ რი ხარ კო ვი“ და „დონ ბა სი SOS“.





უკ რა ი ნა ში იგ პ-თა და

ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის

წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბი
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დი რექ ტო რი: ვა სი ლი ივა ნი უ კი

მი სია და საქ მი ა ნო ბა

საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი „კა რი ტა სი კრა მა-
ტორ სკი“ - არის საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა-
ცი ა, რომ ლის მი ზა ნია საქ ველ მოქ მე დო დახ მა-
რე ბა სა ზო გა დო ე ბის და მო სახ ლე ო ბის ცალ კე-
უ ლი კა ტე გო რი ე ბის ინ ტე რე სე ბის მი ხედ ვით.

აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი ნა ში, კონ ფლიქ ტის და წყე-
ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, „კა რი ტა სი კრა მა ტორ-
სკმა“ თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის ფო კუ სი რე ბა მო ახ-
დი ნა ქვეყ ნის შიგ ნით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა
და ბუ ფე რუ ლი ზო ნის მცხოვ რებ თა ჰუ მა ნი-
ტა რუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა ზე. 2015
წლი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია ათო ბით პრო ექ-
ტი: საკ ვე ბი და ჰი გი ე ნის პრო დუქ ტე ბის დის-
ტრი ბუ ცი ი დან - შე რი გე ბის მიზ ნით რე ა ლი ზე-
ბულ პრო ექ ტე ბამ დე.

„კა რი ტა სი კრა მა ტორ სკის“ გუნ დი 60-ზე მეტ პრო ფე სი ო ნალს ით-
ვლის სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით: სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი, ფსი ქო ლო-
გე ბი, ლო გის ტე ბი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის
წარ მარ თვის ექ სპერ ტე ბი, ანი მა ტო რე ბი, პე და გო გე ბი და სხვ. ეს ადა-
მი ა ნე ბი ყო ველ დღი უ რად მი იჩ ქა რი ან მათ კენ, ვი საც მა თი დახ მა რე ბა
სჭირ დე ბა, რად გან კა რი ტა სი გულ მო წყა ლე ბა და სიყ ვა რუ ლი ა.

სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა

ორ გა ნი ზა ცი ამ ბევ რი რამ გა ა კე თა სა ზო გა დო ე ბის სტა ბი ლი ზა ცი ის
და ად გი ლობ რივ თემ ში იგ პ-თა ეფექ ტუ რი ინ ტეგ რა ცი ის სფე რო ში.
ის მხარს უჭერს იგ პ-ებს ომის შე დე გე ბის დაძ ლე ვა ში, ას წავ ლის რა
კონ ფლიქ ტე ბის არა ძა ლა დობ რი ვი გზით გა დაჭ რას. დე ვი ზით „ა და მი-
ან თა გა ერ თი ა ნე ბა მშვი დო ბი სათ ვის: გან კურ ნე ბი დან - თა ნამ შრომ-
ლო ბამ დე“. დი დი მუ შა ო ბა მიმ დი ნა რე ობს სოფ ლის თე მე ბის თვის.

„გრან ტე ბი კერ ძო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მხარ და სა ჭე რად“ - სოფ ლის
მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის გზით ხელს უწყობს სოფ ლად მცხოვ რებ
იგ პ-სა და ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას სა არ სე ბო წყა როს აღ დგე ნა ში.



„შინ მოვ ლა იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის თვის კრა მა-
ტორ სკში“ - მი მარ თუ ლია  სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რე ბის (მათ შო რის:
მარ ტო ხე ლა, მძი მედ და ა ვა დე ბუ ლი, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბის მქო ნე, ხან დაზ მუ ლი ადა მი ა ნე ბი) ჯან მრთე ლო ბის ფი ზი ო ლო გი-
უ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბის და ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის
გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ.

„კა რი ე რა ახა ლი ცხოვ რე  ბის თვის“ - მი სი მი ზა ნია იგ პ-თა და იმ ად-
გი ლობ რივ მო სახ ლე თა და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბა, რომ ლებ მაც კონ-
ფლიქ ტის შე დე გად და კარ გეს შე მო სავ ლის ძი რი თა დი წყა რო.

„სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა დო ნეც კი სა და ლუ გან სკის ოლ ქებ ში კონ-
ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვლად მო-
სახ ლე ო ბას“ - ემ სა ხუ რე ბა იმას, რომ უკ რა ი ნის ხე ლი სუფ ლე ბის
მი ერ კონ ტრო ლი რე ბა დი ტე რი ტო რი ე ბის გას წვრივ სოფ ლებ სა და
ქა ლა ქის გა რე უბ ნებ ში მცხოვ რებ ხან დაზ მულ, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნებს, მარ ტო ხე ლა დე დებს და ბავ შვებს
უფ რო მე ტად მი უწ ვდე ბო დეთ ხე ლი პირ ვე ლად სა მე დი ცი ნო- სა ნი-
ტა რულ დახ მა რე ბა ზე.

„დო ნეც კი სა და ლუ გან სკის ოლ ქე ბის ბუ ფე რუ ლი ზო ნის მცხოვ რებ-
თა მომ ზა დე ბა ზამ თრის თვის“ - მი მარ თუ ლია ბუ ფე რუ ლი ზო ნის
მო სახ ლე ო ბის სა ზამ თრო სამ ზა დი სის კენ, კერ ძოდ - გა ყინ ვის, და-
ა ვა დე ბე ბის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა, ზამ თრის პე რი ო დის-
თვის სა ცხოვ რებ ლის მომ ზა დე ბა.

წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

ეს „კა რი ტა სი კრა მა ტორ სკის“ გუნ დის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მას-
შტა ბუ რი პრო ექ ტია ჰუ მა ნი ტა რულ კრი ზის ზე სწრა ფი რე ა გი რე ბის
მხრივ.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ბე ნე ფი ცი ა რებს მი ე წო დე ბათ რო გორც ჰუ-
მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა, ასე ვე დახ მა რე ბა სა არ სე ბო სა შუ ა ლე ბე-
ბის აღ დგე ნა ში:

კვე ბის პრო დუქ ტე ბის და ჰი გი ე ნუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის დის ტრი ბუ-
ცი ა;

რე გუ ლა რუ ლი გა და სა ხა დე ბი მო სახ ლე ო ბის სა ბა ზი სო მო თხოვ-
ნი ლე ბე ბის (საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი, ჰი გი ე ნუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი,
ტან საც მე ლი) უზ რუნ ველ ყო ფის თვის;

სათ ბო ბის დის ტრი ბუ ცია სა ცხოვ რე ბე ლი ნა გე ბო ბე ბის გასათ ბო-
ბად დო ნეც კის ოლ ქის ბუ ფე რუ ლი ზო ნის მო სახ ლე ო ბის თვის;

სა მე დი ცი ნო მხარ და ჭე რა და დახ მა რე ბა მე დი კა მენ ტე ბის შე ძე-
ნა სა და გა მოკ ვლე ვებ ში;

მო სახ ლე ო ბის ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბა და ფსი ქო სო ცი ა ლუ-
რი მხარ და ჭე რა;

გრან ტე ბი სა კუ თა რი საქ მის აღ დგე ნის/გან ვი თა რე ბის თვის;

ახა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის გა დამ ზა დე ბა/ მი ღე ბა;

თან ხა სა მუ შა ოს თვის (Cash for work) – პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე -
ბის მი  ღე ბა.

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში დახ მა რე ბა მი ი ღო 26 000-
ზე მეტ მა იგ პ-მა და  ბუ ფე რუ ლი ზო ნის მცხოვ რებ მა.



ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მა გა ლი თე ბი

ეკა ტე რი ნა, კრა მა ტორ სკი

2016 წლის ზა ფხულ ში პრო ექტს „ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გრან ტე ბი გა-
დამ ზა დე ბის თვის“ მი მარ თა ეკა ტე რი ნამ – გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი-
რო ე ბე ბის და ცოდ ნის მი ღე ბის დი დი სურ ვი ლის მქო ნე ადა მი ან მა.
წლის ბო ლომ დე მან უკ ვე და ამ თავ რა კურ სე ბი „პერ სო ნა ლუ რი კომ-
პი უ ტე რის ოპე რა ტო რი“ და თა მა მად შე ი ტა ნა გან ცხა დე ბა საქ ველ-
მოქ მე დო ფონდ „კა რი ტა სი კრა მა ტორ სკში“ კომ პი უ ტე რუ ლი და კა-
ბა დო ნე  ბის კურ სებ ზე. გა სა უბ რე ბის შემ დეგ მი ი ღო გრან ტი სწავ-
ლის თვის. ორი თვის შემ დეგ და საქ მე ბის გუნ დი მი ვი და ეკა ტე რი-
ნეს გა მო საშ ვებ სა ღა მო ზე, სა დაც მან წარ მო ად გი ნა თა ვი სი ხე ლით
და კა ბა დო ნე ბუ ლი გა ზე თი. მან გა ამ ხი ლა სა მო მავ ლო გეგ მე ბიც -
მიზ ნად აქვს, და ე უფ ლოს ფო ტოგ რა ფი ი სა და ვი დე ო მონ ტა ჟის ხე-
ლოვ ნე ბას. დახ მა რე ბის ასე თი შე დე გე ბი ჩვე ნი მუ შა ო ბის ყვე ლა ზე
სა სი ა მოვ ნო ნა წილს წარ მო ად გენს.

ალექ სან დრე, კრა მა ტორ სკი

ალექ სან დრე ობო ლი ა. ცხოვ რობს კრა მა ტორ სკში, სა ერ თო სა ცხოვ-
რე ბელ ში. არ მუ შა ობს, არ გა აჩ ნია ცხოვ რე ბის თვის სა ჭი რო სახ-
სრე ბი, არ ჰყავს ახ ლო ნა თე სა ვე ბი.

2017 წლის ივ ლის ში ალექ სან დრე მოხ ვდა ტრავ მა ტო ლო გი ის გან ყო-
ფი ლე ბა ში - თა ვის და ში ნა გა ნი ორ გა ნო ე ბის ძლი ე რი ტრავ მე ბი თა
და და ზი ა ნე ბე ბით. გარ კვე უ ლი ხა ნი კო მა ში იმ ყო ფე ბო და. გა მო ჯან-
მრთე ლე ბის შან სი მცი რე იყო, მაგ რამ ექი მებ მა გა ა კე თეს ყვე ლა ფე-
რი, რაც შე ეძ ლოთ და ექ ვსი ოპე რა ცი ის შემ დეგ ალექ სან დრე სა ა-
ვად მყო ფო დან გა მო წე რეს.

დახ მა რე ბის თხოვ ნას გა მო ეხ მა ურ ნენ „კა რი ტა სი კრა მა ტორ სკის“
კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის თა ნამ შრომ ლე ბი. ალექ სან დრე ჩარ თეს ქე-
ის -მე ნეჯ მენ ტის პროგ რა მა ში, რომ ლის დრო საც მას გა მო უყ ვეს
საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი, და ა რე გის ტრი რეს ქა ლა ქის სა ა ვად მყო ფო-
ში, გა სა სინ ჯად მო იწ ვი ეს ვიწ რო სპე ცი ა ლის ტე ბი, ჩა უ ტა რეს ლა ბო-
რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვლე ვე ბი და და უდ გი ნეს ინ ვა ლი დო ბის ჯგუ ფი.
აგ რეთ ვე დახ მა რე ბა გა ე წია სა ყო ფა ცხოვ რე ბო პი რო ბე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბა ში (მას შეზ ღუ დუ ლი აქვს მოძ რა ო ბა): შე უ ძი ნეს სა წო ლი ორ-

თო პე დი უ ლი ლე ი ბით, ჭურ ჭე ლი, სურ სა თი, ტან საც მე ლი და სხვ. ის
გა სინ ჯა პრო ფე სორ მა- რე ა ბი ლი ტო ლოგ მა და მის ცა რე კო მენ და ცი-
ე ბი სწრა ფი გა მო ჯან მრთე ლე ბის თვის.

ალექ სან დრე ახ ლა უკე თა ა, თუმ ცა მუ შა ო ბა გრძელ დე ბა და გა სა კე-
თე ბე ლი ჯე რაც ბევ რი ა.



მო ხა ლი სებ რი ვი ინი ცი ა ტი ვა
„სად გუ რი ხარ კო ვი“

უკ რა ი ნა, 61052, ქ. ხარ კო ვი
დმიტ რი ე ვის ქ., 20

sta on.kharkiv@gmail.com
080 030 29 11 (ცხე ლი ხა ზი)

sta on.kharkov.ua
.com/Sta on.Kharkov

იუ რი დი უ ლად გა ფორ მე ბუ ლია რო გორც ორი
არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა: საქ ველ მოქ-
მე დო ორ გა ნი ზა ცია „საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი
„სად გუ რი ხარ კო ვი“ (გამ გე ო ბის ხელ მძღვა ნე-
ლი – ) და სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ორ გა ნი ზა ცია „მო ხა ლი სებ რი ვი ინი ცი-
ა ტი ვა „სად გუ რი ხარ კო ვი“ (გამ გე ო ბის ხელ-
მძღვა ნე ლი – ).

„სად გუ რი ხარ კო ვი“ – არის მო ხა ლი სებ რი ვი
ინი ცი ა ტი ვა, რო მე ლიც ხარ კოვ ში შე იქ მნა 2014
წლის მა ის ში (შექ მნის ოფი ცი ა ლურ თა რი ღად
მი იჩ ნე ვა 1 ივ ნი სი). ამ და მო უ კი დე ბე ლი არა-
სამ თავ რო ბო არა კო მერ ცი უ ლი საქ ველ მოქ მე-
დო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნია
- გა ჭირ ვე ბა ში მყო ფი ადა მი ა ნე ბის თვის აქ ტუ-
ა ლუ რი დახ მა რე ბის ეფექ ტუ რი  შე თა ვა ზე ბა.

„სად გუ რი ხარ კო ვი“ ეხ მა რე ბა მხო ლოდ მშვი-
დო ბი ან მო ქა ლა ქე ებს.

მი სია და ამო ცა ნე ბი

„მო ხა ლი სებ რივ ინი ცი ა ტი ვას „სად გუ რი ხარ კო ვი“ თა ვი სი წვლი ლი
შე აქვს სა მარ თლი ა ნი, სო ლი და რუ ლი, აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა ში და ეხ მა რე ბა ადა მი ა ნებს, რა თა და უბ-
რუნ დეთ სა კუ თა რი თა ვის, ერ თმა ნე თის რწმე ნა. პრი ო რი ტე ტე ბი ა:
უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვა, თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბის რე ა ლი ზე ბა,  დის კრი მი ნა ცი ის სხვა დას ხვა სა ხის პრე ვენ ცი ა.

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

 სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცია და ადაპ ტა ცი ა;

 ფსი ქო ლო გი უ რი მხარ და ჭე რა;

 სას წავ ლო კურ სე ბის ჩა ტა რე ბა;

 გა დამ ზა დე ბა და დახ მა რე ბა და საქ მე ბა ში;

 საქ ველ მოქ მე დო და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა;

 კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა და თა ვი სუ ფა ლი დრო-
ის ორ გა ნი ზე ბა.

წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

2014 წლის ზა ფხუ ლის და სა წყის ში შე იქ მნა დახ მა რე ბის პირ ვე ლი
პუნ ქტი. ეს იყო იმ დრო ის თვის ერ თა დერ თი პუნ ქტი ხარ კოვ ში, სა-
დაც ადა მი ა ნებს ყი რი მის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კი დან და დონ ბა-
სი დან შე ეძ ლოთ მი ე ღოთ გუ ლის ხმი ე რი ხარ კო ვ ე ლე ბის მო ტა ნი ლი
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა.

2014 ივ ლი სის ბო ლოს - აგ ვის ტოს და სა წყის ში შე იქ მნა „მო ხა ლი სებ-
რი ვი ინი ცი ა ტი ვა „სად გუ რი ხარ კო ვი“, სადაც წარმოდგენილი იყო
სა კონ სულ ტა ციო დახ მა რე ბა. ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო კვე ბა, ჰუ მა ნი ტა-
რუ ლი დახ მა რე ბა პირ ვე ლა დი მო თხოვ ნი ლე ბის ნივ თე ბის თუ საგ-
ზლად გამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის ნაკ რე ბის სა ხით, სა ჭი რო ე ბის
შემ თხვე ვა ში ხდე ბო და ადა მი ა ნე ბის დრო ე ბი თი გან სახ ლე ბა. სულ ამ
პუნ ქტში, მი ახ ლო ე ბი თი გა ან გა რი შე ბით, დახ მა რე ბა გა ე წია 30 ათას-
ზე მეტ ადა მი ანს.



თან და თან, 2014 წლის აგ ვის ტო ში მო ხა ლი სებ რივ ინი ცი ა ტი ვას შე უ-
ერ თდნენ სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რე ბი - უკ რა ი ნის სა გან გე ბო სი ტუ ა-
ცი ე ბის სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რი და ხარ კო ვის და საქ მე ბის ცენ ტრი,
რო მელ თა ნაც „სად გუ რი ხარ კო ვი“ დღემ დე აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ-
ლობს (დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლები „სად გუ რი ხარ კო ვის“
მოხალისებრივ პუნქტში მორიგეობენ კვირაში ორჯერ).

2015 წელს „სად გუ რი ხარ კო ვის“ მუ შა ო ბის ფარ გლებ ში გა იხ სნა
ოთხი რე გი ო ნუ ლი პუნ ქტი, რომ ლე ბიც ამ გვარ დახ მა რე ბას ახორ-
ცი ე ლებ დნენ ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რებ ლე ბის თვის. დღე ი სათ ვის რე-
გი ო ნუ ლი პუნ ქტი მხო ლოდ კუ პი ან სკ-უზ ლო ვო ი ში დარ ჩა.

ორ გა ნი ზა ცი ის და ფი ნან სე ბის ძი რი თად წყა როს წარ მო ად გენს შე-
მო წი რუ ლო ბე ბი უკ რა ი ნის მო ქა ლა ქე ე ბის გან, საზ ღვარ გა რეთ მყო-
ფი უკ რა ი ნუ ლი დი ას პო რის წარ მო მად გენ ლე ბის, უცხო ქვეყ ნის მო-
ქა ლა ქე ე ბი სა და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან. „სად გუ რი ხარ კო ვი“
თა ნამ შრომ ლობს სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რულ და სა მარ თალ დამ-
ცველ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რომ ლე ბიც სთა ვა ზო ბენ ჰუ მა ნი ტა რულ
დახ მა რე ბას და ინ სტი ტუ ცი ურ მხარ და ჭე რას ნე იტ რა ლი ტე ტის, და-
მო უ კი დებ ლო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და თა ნა ბა რი პარ ტნი ო რო ბის
პი რო ბე ბით. ქველ მოქ მედ თა შე მო წი რუ ლო ბე ბი ხორ ცი ელ დე ბო და
რო გორც საქ ველ მოქ მე დო ფონდ „სად გუ რი ხარ კო ვის“ ან გა რიშ ზე,
ასე ვე კონ კრე ტუ ლი ადა მი ა ნე ბის და ოჯა ხე ბის მი სა მარ თით - ფუ-
ლის, სა ქონ ლის, ტან საც მლის, მომ სა ხუ რე ბის სა ხით. დო ნო რე ბის
გრან ტე ბი წარ მოდ გე ნი ლი იყო კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ-
რის შე სა ბა მი სად - სო ცი ა ლუ რი ადაპ ტა ცი ა, შრო მი თი და საქ მე ბა,
გა დამ ზა დე ბა, „სად გუ რი ხარ კო ვის“ რე გი ო ნუ ლი პუნ ქტე ბის მო-
წყო ბა და სხვა.

პრო ექ ტი „სა მე წარ მეო ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა და გან ვი თა რე-
ბა“ (კერ ძო დამ საქ მე ბელ თა ასო ცი ა ცი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბით).
პრო ექ ტის მი ზა ნი იყო იგ პ-თვის მა ტე რი ა ლუ რი დახ მა რე ბა სა კუ თა-
რი ბიზ ნე სის ორ გა ნი ზე ბის და ოჯა ხის მა ტე რი ა ლუ რი უზ რუნ ველ-
ყო ფის მცდე ლო ბა ში. პრო ექ ტში, ძი რი თა დად, ის ადა მი ა ნე ბი მო-
ნა წი ლე ობ დნენ, რომ ლებ მაც ად რე უკ ვე მი მარ თეს „სად გურ ხარ-
კოვს“ და მი ი ღეს გარ კვე უ ლი სა ხის დახ მა რე ბა.

„ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის, იუ რი დი უ ლი და ფსი ქო სო ცი ა-

ლუ რი დახ მა რე ბის გა ფარ თო ე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა ქა ლაქ ხარ კოვ-
სა და ხარ კო ვის ოლ ქში“ - ეს რე გი ო ნუ ლი პრო ექ ტი ემ სა ხუ რე ბო და
„სად გუ რი ხარ კო ვის“ სა თაო და რე გი ო ნუ ლი პუნ ქტე ბის ფუნ ქცი ო-
ნი რე ბას იგ პ-თა დახ მა რე ბის თვის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და ადაპ ტა ცი ის
კუ თხით.

პრო ექ ტი „უკ რა ი ნა ში იგ პ-თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა“ მი მარ თუ ლი იყო
იგ პ-თა მხარ და ჭე რის კენ, მათ შო რის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის
მხრივ. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში იჯა რით იქ ნა აღე ბუ ლი ჰოს ტე ლი
იმ ადა მი ან თა დრო ე ბი თი გან სახ ლე ბის თვის, რომ ლებ მაც სულ ახ-
ლა ხან და ტო ვეს ან ტი ტე რო რის ტუ ლი ოპე რა ცი ის ზო ნა. და ქი რა ვე-
ბუ ლი იქ ნა შე ნო ბა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქონე ბავ შვთა
ადაპ ტა ცი ის ცენ ტრის თვის. ჩა ტარ და იუ რი დი უ ლი და ფსი ქო ლო გი-
უ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი. მათ დახ მა რე ბას უწევ დნენ სა ცხოვ რებ ლის
პოვ ნა სა და და ქი რა ვე ბა ში. მუ შა ობ და სა დღე ღა მი სო ცხე ლი ხა ზი.

ჩა ტარ და მთე ლი რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო-
ე ბე ბის მქო ნე 18 წლამ დე ბავ შვთა სო ცი ა ლი ზა ცი ი სა და რე ა ბი ლი ტა-
ცი ის თვის. პრო ექ ტის ყვე ლა მო ნა წი ლის თვის (120 ბავ შვი) შე ძე ნილ
იქ ნა შემ დგო მი და მო უ კი დე ბე ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის შემ სუ ბუ ქე ბის-
თვის სა ჭი რო ნივ თე ბი.



მიზ ნობ რი ვი დახ მა რე ბის პროგ რა მა „სად გუ რი მხარ და ჭე რა“
მთლი ა ნად მო ხა ლი სებ რი ვი ა. არ სე ბო ბის მან ძილ ზე, 2014 წლის აგ-
ვის ტო დან, ფი ნან სუ რად არ იყო მხარ და ჭე რი ლი საგ რან ტო პრო ექ-
ტე ბით, ყვე ლა თან ხა შეგ როვ და ფან დრა ი ზინ გის გზით და მი ღე ბუ-
ლი იყო უკ რა ი ნა სა და მსოფ ლი ოს სხვა ქვეყ ნებ ში მცხოვ რე ბი კერ ძო
პი რე ბი სა და სა წარ მო ე ბის გან. აგ რეთ ვე ხში რად ვპო უ ლობთ კერ ძო
დო ნორს, რო მე ლიც მიზ ნობ რივ დახ მა რე ბას უწევს კრი ტი კულ სი-
ტუ ა ცი ა ში მყოფ ოჯახს მი სი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის.
ასე თი დახ მა რე ბა გა ე წია 350 ოჯახს. იგ პ-თა 235-მა ოჯახ მა მი ი ღო
ახალ შო ბილ თა ნაკ რე ბი (სა წო ლი, ტან საც მე ლი, პამ პერ სი).

ვა უ ჩე რუ ლი პროგ რა მა „ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა უკ რა ი ნა ში
კონ ფლიქ ტის შე დე გად იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ და და ზა რა ლე-
ბულ ადა მი ა ნებს და თე მებს“ - ვა უ ჩე რე ბი სურ სა თის და პირ ვე ლა დი
მო თხოვ ნი ლე ბის ნივ თე ბის შე სა ძე ნად მი ი ღო 2 700-მდე ადა მი ან მა.

„ი მე დის უფ ლე ბით, სიყ ვა რუ ლის რწმე ნით“: დახ მა რე ბა იგპ ოჯა-
ხებს კრი ზი სუ ლი მდგო მა რე ო ბის დაძ ლე ვა ში (სად გუ რი „ი მე დი“)
აქ ცი ის „მა მა უკ რა ი ნის თვის“ ფარ გლებ ში - პრო დუქ ტე ბის და წამ-
ლე ბის გა ცე მა, დახ მა რე ბის გა წე ვა რთულ სი ტუ ა ცი ა ში მყო ფი იძუ-
ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის თვის დრო ე ბი თი სა ცხოვ-
რებ ლის და ქი რა ვე ბა ში ხარ კო ვ სა და ხარ კო ვის ოლ ქში.

„რთუ ლი სა ცხოვ რე ბე ლი გა რე მო ე ბე ბის და საძ ლე ვად შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის შექ მნა ქა ლე ბის თვის, თვით და საქ მე ბის მეშ ვე ო ბით“ - სწავ-
ლე ბის ფარ გლებ ში ხდე ბა ახა ლი უნარ -ჩვე ვე ბის და პრო ფე სი ე ბის
(ძი რი თა დად, ინ ტერ ნეტ -პრო ფე სი ე ბის) მი ღე ბა, რაც და ეხ მა რე ბა
ქა ლებს, იმუ შა ონ დის ტან ცი უ რად და/ან არას რუ ლი სა მუ შაო დღე
და უზ რუნ ველ ყონ თა ვი ან თი სა ჭი რო ე ბე ბი თვით და საქ მე ბის გზით.
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ხელ მძღვა ნე ლი: ვა ლე რია პოკ ლონ სკა ია

„დონ ბა სი SOS“ არის სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი-
ზა ცი ა, რომ ლის მთა ვა რი ამო ცა ნაა დახ მა რე ბის
შე თა ვა ზე ბა დონ ბას ში სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის
შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე-
ო ბი სა და იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის-
თვის, აგ რეთ ვე სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა და კონ-
ფლიქ ტის ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის შემ სუ ბუ ქე ბა.

საქმიანობის მიმართულებები

 სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კო ორ დი ნა ციო დახ მა რე -
ბა დონ ბას ში სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის შე-
დე გად და ზა რა ლე ბულ, მათ შო რის უკ რა ი-
ნის არა  კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ებ ზე
მყოფ ადა  მი ა ნებს სა კუ თა რი უფა სო ნა ცი ო-
ნა ლუ რი ცხე ლი ხა ზის 8 800 309 110 მეშ ვე-
ო ბით, რო მე ლიც უკ რა ი ნის მთელ ტე რი ტო-
რი ა ზე მოქ მე დებს;

 ინ ფორ მა ცი ის შეკ რე ბა, ანა ლი ზი და გა შუ-
ქე ბა იმ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის ხელ შე-
წყო ბის თვის, რო მელ თაც აწყ დე ბი ან დონ-
ბას ში სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის შე დე გად და-
ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი;

 იგ პ-თა სა მარ თლებ რი ვი კონ სულ ტა ცია (სა კონ სულ ტა ციო მხარ-
და ჭე რა და შემ დგო მი დახ მა რე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ-
ღვე ვის შემ თხვე ვა ში);

 ჰუ მა ნი ტა რუ ლი, მათ შო რის მიზ ნობ რი ვი დახ მა რე ბა სა ჭი რო ე ბე-
ბის მქო ნე იგ პ-ებს ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე (მე დი კა მენ ტე-
ბი, პრო დუქ ტე ბი, ტან საც მე ლი), საქ ველ მოქ მე დო ღო ნის ძი ე ბე ბის
ჩა ტა რე ბა;

 სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის გან და ზა რა ლე ბუ ლი იძუ ლე ბით გა და ად-
გი ლე ბუ ლი და სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის ინ ტე რე სე ბის ად ვო კა ცია და
დაც ვა სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ში, თა ნამ შრომ ლო ბა სხვა სა ზო გა-
დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან;

 სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბის მხარ და ჭე რა შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ-
ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის უფ ლე ბე ბის
დაც ვის სფე რო ში კა ნონ მდებ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით;

 ახალ გაზ რდებ ში სა მარ თლებ რი ვი წიგ ნი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და
ქსე ნო ფო ბი ის სა წი ნა აღ მდე გო მოქ მე დე ბა;

 სამ შვი დო ბო და სო ცი ა ლუ რი ერ თო ბის ამაღ ლე ბის კენ მი მარ თუ-
ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა.



წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

სა ხელ მწი ფო ცხე ლი ხა ზი დონ ბა სი SOS - სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კონ-
სულ ტა ციო ცენ ტრი დონ ბას ში შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის შე დე-
გად და ზა რა ლე ბულ თათ ვის

ცხე ლი ხა ზი დონ ბა სი SOS წარ მო იშ ვა სპონ ტა ნუ რად, 2014 წლის
გა ზა ფხულ ზე. 2014 წლის ივ ნი სი დან (მი ღე ბუ ლი ზა რე ბის სტა ტის-
ტი კის წარ მო ე ბის და სა წყი სი) ცხე ლი ხა ზი ფუნ ქცი ო ნი რებ და მუდ-
მი ვად სა მი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის გა მო ყე ნე ბით (რა ო დე ნო ბის
მი ხედ ვით ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სა მი უმ სხვი ლე სი მო ბი ლუ რი ოპე-
რა ტო რი). კონ ფლიქ ტის ცხე ლი ფა ზის დროს ცხე ლი ხა ზი გა ნუწყ-
ვეტ ლივ მუ შა ობ და დღე- ღა მის გან მავ ლო ბა ში, შემ დგომ ში კი გა და-
ვი და გრა ფიკ ზე.

2014 წლის ნო ემ ბერ ში მოხ და აბო ნენ ტე ბის თვის უფა სო ცხელ ხაზ ზე
0 800 309 110 გა დას ვლა ქოლ -ცენ ტრის მო წყო ბი ლო ბით ზა რე ბის
და ფიქ სი რე ბი სა და და მუ შა ვე ბის თვის. ახ ლა ნა ცი ო ნა ლუ რი ცხე ლი
ხა ზი  დონ ბა სი SOS მუ შა ობს შემ დე გი პრინ ცი პე ბის სა ფუძ ველ ზე:

 უფა სო ა;

 კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ა;

 არის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მა.

ცხე ლი ხა ზი მუ შა ობს შემ დე გი გრა ფი კით:

9.00 - 21.00 - სა მუ შაო დღე ებ ში, 9.00 - 18.00 - დას ვე ნე ბის დღე ებ ში

პირ ვე ლი ორ ნა ხე ვა რი წე ლი (2016 წლამ დე) ცხე ლი ხა ზის მო ხა ლი-
სე ოპე რა ტო რის სა მუ შაო ცვლა შე ად გენ და სამ სა ათს, სამ -ოთხ ჯერ
კვი რა ში. ახ ლა ოპე რა ტო რე ბი სრულ სა მუ შაო დღეს მუ შა ო ბენ.

ამას თან, დატ ვირ თვი დან გა მომ დი ნა რე, ცხელ ხაზ ზე კონ სულ ტა ცი ას
ერ თდრო უ ლად ეწე ვა 2-4 ოპე რა ტო რი და 1 ოპე რა ტო რი -ი უ რის ტი.

2014 წლის შე მოდ გო მი დან გუნდს შე მო უ ერ თდნენ მო ხა ლი სე იუ-
რის ტე ბი, რომ ლე ბიც კონ სულ ტა ცი ას უწევ დნენ ოპე რა ტო რებს კვა-
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის.
2016 წლი დან, მას შემ დეგ, რაც იგ პ-თან და კავ ში რე ბით ცვლი ლე ბე ბი
შე ვი და კა ნონ მდებ ლო ბა ში და მი ღე ბულ იქ ნა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი,

გა ი ზარ და პრო ფე სი უ ლი იუ რი დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბის მი წო დე ბის
აუ ცი ლებ ლო ბა. 2016 წლის თე ბერ ვლი დან იუ რის ტე ბი მუდ მივ რე-
ჟიმ ში მუ შა ო ბენ.

2018 წლის და სა წყი სის მდგო მა რე ო ბით, ცხელ ხაზ ზე ყო ველ დღი უ-
რად ასამ დე ზა რი შე დის, მა თი თით ქმის 30% - დრო ე ბით არა კონ-
ტრო ლი რე ბა დი ტე რი ტო რი ი დან.

ახ ლა ცხელ ხაზ ზე მუ შა ო ბენ: ექ ვსი ოპე რა ტო რი, ორი ქე ის -მე ნე ჯე-
რი, ანა ლი ტი კოს -სტა ტის ტი კო სი, სა ინ ფორ მა ციო ბა ზის ექ სპერ ტი,
სა მი იუ რის ტ-ო პე რა ტო რი (პირ ვე ლა დი იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბა),
ორი იუ რის ტი, რო მე ლიც მე ო რად იუ რი დი ულ დახ მა რე ბას უწევს
(დახ მა რე ბა გან ცხა დე ბის, სარ ჩე ლის შედ გე ნა ში), ფსი ქო ლო გი, ცხე-
ლი ხა ზის კო ორ დი ნა ტო რი.

საქ მი ა ნო ბის მა გა ლი თე ბი

 ცხელ ხაზს მი მარ თა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ქალ-
მა, რო მე ლიც დო ნეც კში, არა კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე
ცხოვ რობს. 2015 წლი დან ის არ გა მო სუ ლა სახ ლი დან იმის გა მო,
რომ არ ჰქონ და და ვერც შე ი ძი ნა ინ ვა ლი დის ეტ ლი. ერთ კვი რა-
ში პარ ტნი ო რე ბის დახ მა რე ბით ეტ ლიც იპო ვეს და და ნიშ ნუ ლე-
ბის ად გილ ზეც გა აგ ზავ ნეს. ადა მი ანს გა უჩ ნდა შე საძ ლებ ლო ბა,
გა ი ა როს სუფ თა ჰა ერ ზე, და მო უ კი დებ ლად წა ვი დეს სა ყიდ ლებ ზე
და მე ტად თავ და ჯე რე ბუ ლი იყოს.

 ცხელ ხაზ ზე და რე კა იგპ მა მა კაც მა დო ნეც კის ოლ ქი დან. მი სი
მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხი (შვი დი შვი ლი) კარ გა ხნის მან ძილ ზე
ვერ პო უ ლობ და სა ცხოვ რე ბელ ად გილს. ქა ლა ქი დან ქა ლაქ ში გა-
და დი ოდ ნენ. მა ღა ლი ქი რის გა მო , იძუ ლე ბუ ლე ბი იყ ვნენ, ბი ნე-
ბი დან გა მო სუ ლიყ ვნენ. ორ გა ნი ზა ცი ამ იპო ვა მათ თვის სა ცხოვ-
რე ბე ლი ჩერ ნი გოვ სკის ოლ ქში. ამ ოლ ქის ერ თ-ერთ სო ფელ ში
სი ხა რუ ლით იღე ბენ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ ადა მი ა ნებს
(გან სა კუთ რე ბით მრა ვალ შვი ლი ა ნებს), დახ მა რე ბას უწე ვენ და-
სახ ლე ბა ში, პი რო ბე ბის მო წყო ბა ში. ახ ლა ბავ შვე ბი სკო ლა სა და
ბაღ ში და დი ან. ოჯახ ში პა ტა რა გო გო ნაც გაჩ ნდა -  ჩერ ნი გოვ სკის
ოლ ქის ახა ლი მო სახ ლე, დო ნეც კუ რი ფეს ვე ბით.





იგ პ-თა და

ლტოლ ვილ თა

ინ ტეგ რა ცი ის

ქარ თუ ლი

გა მოც დი ლე ბა



სი ტუ ა ცი ის მოკ ლე ანა ლი ზი
სა ქარ თვე ლო ში იგ პ-თა და
ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის მხრივ

25 წელ ზე მე ტი გა ვი და სა ქარ თვე ლო ში ორი კონ ფლიქ ტის და წყე ბი-
დან (სსრკ დაშ ლის შემ დეგ) – სამ ხრეთ ოსეთ ში (ყო ფი ლი სამ ხრეთ
ოსე თის ავ ტო ნო მი უ რი ოლ ქი) და აფხა ზეთ ში (ყო ფი ლი აფხა ზე თის
ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კა).

შე დე გად - სამ ხრეთ ოსეთ სა და აფხა ზეთ ში მცხოვ რე ბი 350 ათას ზე
მე ტი ადა მი ა ნი (ძი რი თა დად, ქარ თვე ლი ეროვ ნე ბის) გახ და „ი ძუ ლე-
ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი“ (იგპ). მა თი ნა ხე ვარ ზე მე ტი გან სახ-
ლე ბულ იქ ნა ქვეყ ნის პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა რე გი ონ ში, სხვა დას ხვა
შე ნო ბა ში, სა ბავ შვო ბა ღებ ში, სა ერ თო სა ცხოვ რებ ლებ ში, სას ტუმ-
რო ებ ში, სა ა ვად მყო ფო ებ ში და ა.შ. მე ო რე ნა ხე ვარ მა და მო უ კი დებ-
ლად და ი წყო სა ცხოვ რი სის ძი ე ბა და და სახ ლდა სა ქარ თვე ლოს ქა-
ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში.

მი იჩ ნე ვა, რომ სა ქარ თვე ლო ში იგ პ-თა ორი ნა კა დი იყო - 90-ი ა ნი
წლე ბის და სა წყის ში (ე. წ. „ძვე ლი“ დევ ნი ლე ბი) და 2008 წელს, რუ-
სეთ თან აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ (ე. წ. „ა ხა ლი“ დევ ნი ლე ბი).

1992 წლის ბო ლოს, პირ ვე ლი კონ ფლიქ ტე ბის შემ დეგ, შე იქ მნა მიგ-
რა ცი ი სა და ლტოლ ვილ თა კო მი ტე ტი, რომ ლის ამო ცა ნა იყო ამ ადა-
მი ა ნე ბის დახ მა რე ბის და გან სახ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა. სა ხელ მწი ფომ
მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ისი ნი გა ნე თავ სე ბი ნა სას ტუმ რო ებ ში, სკო-
ლებ ში, სა ა ვად მყო ფო ებ ში, სა წარ მო ებ ში და ხან გრძლი ვი ცხოვ რე-
ბის თვის გა მო უ სა დე გარ სხვა შე ნო ბებ ში. იმ წლებ ში ინ ტეგ რა ცი ის
შე სა ხებ არა ვინ ლა პა რა კობ და - მხო ლოდ დაბ რუ ნე ბა ზე იყო ორი ენ-
ტა ცი ა. შე მო ღე ბულ იქ ნა ტერ მი ნი „დრო ე ბი თი ინ ტეგ რა ცი ა“, რად-
გან არ სე ბობ და საფ რთხე, რომ დევ ნილ ზე სა ცხოვ რე ბე ლი ფარ თის
სა კუთ რე ბა ში მი მაგ რე ბა შე ამ ცი რებ და დაბ რუ ნე ბის მო ტი ვა ცი ას.

2007 წელს დამ ტკიც და „სა ხელ მწი ფო სტრა ტე გია იძუ ლე ბით გა და-
ად გი ლე ბულ პირ თა - დევ ნილ თა მი მართ“, რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ-
და პრო ექ ტით „ა ხა ლი მიდ გო მე ბი დევ ნილ თა მი მართ“. ეს იყო სა-
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის, აშშ სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ-

ტოს, შვე ი ცა რი ის გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის სა ა გენ ტოს,
მსოფ ლიო ბან კის, გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის და გა ე როს
ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი კო მი სა რი ა ტის ინი ცი ა ტი ვა. ამ დო კუ მენ ტის
ძლი ე რი მხა რე ის არის, რომ შე მუ შავ და ერ თობ ლი ვად, სა ხელ მწი ფო
სტრუქ ტუ რე ბის და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ, ფარ-
თო სა ზო გა დო ე ბის, თვით დევ ნი ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. სტრა ტე გია
და ე ფუძ ნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 10 პრინ ციპს და მო ი ცავ და ორ მთა-
ვარ მი ზანს: ღირ სე უ ლი და უსაფ რთხო დაბ რუ ნე ბა და დევ ნილ თა სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

სტრა ტე გია იყო პირ ვე ლი ბიძ გი სა ხელ მწი ფოს მხრი დან დევ ნილ თა
პრობ ლე მე ბის მი მართ ერ თი ა ნი მიდ გო მის შე მუ შა ვე ბის თვის, გაჩ-
ნდა ახა ლი ხედ ვა, რომ გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას მა თი ინ ტე რე სე ბი
და სა ჭი რო ე ბე ბი. სტრა ტე გი ა ში მკა ფი ოდ იყო მი თი თე ბუ ლი დევ-
ნილ თა გან სახ ლე ბის ვა დე ბი და მე თო დე ბი.

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობს სა ცხოვ რე ბე ლი ფარ თით დევ ნილ თა დახ-
მა რე ბის სხვა დას ხვა სა ხე: ფუ ლა დი კომ პენ სა ცია (სხვა დას ხვა თან-
ხა); კო ლექ ტი უ რი ცენ ტრე ბის რე მონ ტი და მა თი შემ დგო მი პრი ვა-
ტი ზა ცი ა; და უს რუ ლე ბე ლი სახ ლე ბის კარ კა სე ბის რე მონ ტი/ რე კონ-
სტრუქ ცი ა; სახ ლის ყიდ ვა სოფ ლად (17 000 ლა რი ოჯახ ზე); შე ღა ვა-
თი ა ნი იპო თე კა. ბო ლო პე რი ოდ ში წარ მა ტე ბით ინერ გე ბა მრა ვალ-
სარ თუ ლი ან სახ ლში ბი ნე ბის ყიდ ვის სის ტე მა. ეს პრო ცე სი უფ რო
პროგ რე სუ ლად მიგ ვაჩ ნი ა, რად გა ნაც ასე უფ რო სწრა ფად მოხ დე ბა
ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ე ბა ში დევ ნილ თა ინ ტეგ რა ცი ა.

სა ქარ თვე ლოს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ჩარ თულ ნი არი ან
პროცესში, რომ კანონებში დევ ნილ თა სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბით
შე ტა ნილ იქნას ცვლი ლე ბე ბი. მონაწილეობენ იმ კო მი სი ებ ში, რომ-
ლე ბიც ად გე ნენ გან სახ ლე ბის ნორ მა ტი ვებს და პი რო ბებს, მა ტე რი-
ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვი სა და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის მოგ-
ვა რე ბის სა კითხს. აგ რეთ ვე აქ ტი უ რად მუ შა ო ბენ დევ ნილ თა მნიშ-
ვნე ლო ვან პრობ ლე მებ ზე - ფსი ქო რე ა ბი ლი ტა ცი ა, სო ცი ა ლურ -ე კო-
ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, უფ ლე ბე ბის დაც ვა, მა თი
შე საძ ლებ ლო ბე ბის ამაღ ლე ბა და ჩარ თვა ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ რივ
ცხოვ რე ბა ში. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა ექ ცე ვა ახალ გაზ რდო-
ბის აღ ზრდას სამ შვი დო ბო სუ ლის კვე თე ბით.



2008 წლი დან და ი წყო ჟე ნე ვის პრო ცე სი, რო მელ ზეც ხდე ბა ყვე ლა
სა კი თხის, მათ შო რის დევ ნილ თა დაბ რუ ნე ბის სა კი თხის, გან ხილ ვა.
და ყო ველ თვის, რო ცა ქარ თუ ლი მხა რე სვამს იგ პ-თა დაბ რუ ნე ბის
სა კითხს, ის მა შინ ვე იბ ლო კე ბა მე ო რე მხა რის მი ერ და მო ლა პა რა-
კე ბე ბი წყდე ბა.

დევ ნილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სფე რო ში სა ქარ თვე ლოს არა სამ თავ რო ბო
სექ ტო რის მრა ვალ წლი ა ნი მუ შა ო ბის მი უ ხე და ვად, ჯერ კი დევ არის
პრობ ლე მე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი:

 აუ ცი ლე ბე ლია კო ორ დი ნა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა ამ კუ თხით მო მუ შა-
ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „სი ნერ-
გი ას“ ქსე ლებს შო რის;

 ინ ტეგ რა ცი ის (და ზო გა დად, მშვი დო ბის მყო ფე ლო ბის) სა კი თხე-
ბი სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის მხრი დან არ წარ მო ად გენს პო პუ-
ლა რულ თე მას და ფი ნან სე ბის თვის, შე დე გად, ბო ლო პე რი ოდ ში
შე ნელ და მუ შა ო ბა დევ ნი ლებ თან ინ ტეგ რა ცი ის კუ თხით;

 სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბი, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ შე რი გე ბის, სა მო-
ქა ლა ქო თან ხმო ბის, კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის სა კი თხებ ზე და
იგპ პრობ ლე მებ ზე, ნაკ ლე ბად გა მო ი ყე ნე ბენ არა სამ თავ რო ბო
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე სურსს და მდი დარ გა მოც დი ლე ბას. მო მა-
ვალ ში აუ ცი ლე ბე ლია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა-
ო ბის გაძ ლი ე რე ბა დევ ნილ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და მა თი ინ-
ფორ მი რე ბის თვის.

ალ ლა გა მა ხა რია

სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტი
სა ქარ თვე ლო ში

მე ო რე სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტი ქვეყ ნის შიგ ნით გა და ად გი ლე-
ბულ თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კი თხებ ზე უკ რა ი ნის, სა-
ქარ თვე ლოს, სომ ხე თის და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ექ სპერ ტე ბის თვის
გა ი მარ თა სა ქარ თვე ლო ში 2017 წლის 24-31 ივ ლისს.

ორ გა ნი ზა ტო რებ მა შე არ ჩი ეს 12 ორ გა ნი ზა ცი ა, რომ ლებ საც შე-
ეძ ლო ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნა და კარ გი პრაქ ტი კის გა ზი ა-
რე ბა სწო რედ იმ სა კი თხე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის მი ხედ ვით, რაც
მო ნა წი ლე ებ მა პირ ვე ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტის შემ დეგ გა-
მოთ ქვეს.

ამ გვა რად, მოხ სე ნე ბე ბის და დის კუ სი ე ბის თე მე ბი გახ და: გრძელ ვა-
დი ა ნი პროგ რა მე ბის და ნერ გვა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ინ ტეგ-
რა ცი ის კუ თხით; სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის პროგ რა მე ბი; დევ ნილ-
თა უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის ად ვო კა ცი ა; იგ პ-თა სა მარ თლებ-
რი ვი მხარ და ჭე რა; დევ ნილ თა გან სახ ლე ბა – მე თო დე ბი და ნორ მა-
ტი ვე ბი; და საქ მე ბის სა კი თხე ბი; მუ შა ო ბა ახალ გაზ რდო ბას თან, მათ
შო რის შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე დევ ნილ ბავ შვებ თან,
დი ალო გი და სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბა ახალ გაზ რდებ თან კონ-
ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ის კუ თხით; არა ფორ მა ლუ რი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პროგ რა მე ბი დევ ნი ლე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო-
ბის თვის, აგ რეთ ვე სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბა მათ
შო რის; ურ თი ერ თო ბა სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ თან, ქსელ ში
გა ერ თი ა ნე ბა და სხვა. ამას გარ და, იყო მსჯე ლო ბა ქალ თა ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის როლ სა და გავ ლე ნა ზე სამ შვი დო ბო პრო ცე სებ ზე სა ქარ-
თვე ლო ში.

მო ნა წი ლე ებ მა მო ი ნა ხუ ლეს ქუ თა ის ში, ბა თუმ ში, ფოთ ში, თბი ლის სა
და ზუგ დიდ ში მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. სწო რედ
ამ ქა ლა ქებ შია თავ მოყ რი ლი დევ ნილ თა ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე ნო ბა
და უფ რო მე ტა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის
მუ შა ო ბა მა თი ინ ტეგ რა ცი ის თვის.



მო ნა წი ლე ე ბი მი ი ღეს შემ დეგ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა: პე და გოგ თა კავ-
ში რი „გა ნათ ლე ბა და სამ ყა რო“ (ქუ თა ი სი), ახალ გაზ რდა იუ რის-
ტთა ასო ცი ა ცია (ქუ თა ი სის ფი ლი ა ლი), ფონ დი „სო ხუ მი“ (ქუ თა ი-
სი), გა ნათ ლე ბის, გან ვი თა რე ბი სა და და საქ მე ბის ცენ ტრი (ქუ თა-
ი სი), იგპ ქალ თა ასო ცი ა ცია „თან ხმო ბა“ (თბი ლი სი), DRC და ნი ის
ლტოლ ვილ თა საბ ჭო (თბი ლი სი), საქ ველ მოქ მე დო- ჰუ მა ნი ტა რუ ლი
ცენ ტრი „ა ფხა ზე თი“ (თბი ლი სი), სა თე მო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა-
ნი ზა ცია „გან თი ა დი“ (გო რი), „ლა ზი კა“ (ფო თი), „სა უნ ჯე“ (ზუგ-
დი დი), „ა თი ნა თი“ (ზუგ დი დი), გან ვი თა რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის
ცენ ტრი (ბა თუ მი).

მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე თან-
ხმე ბუ ლი მუ შა ო ბის, სა ინ ტე რე სო იდე ე ბის და ბი უ როკ რა ტი ას თან
წარ მა ტე ბუ ლი ბრძო ლის შე სა ხებ: „ჩემ თვის შთამ ბეჭ და ვი იყო, რომ
სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გუნ დუ რად მუ შა ო ბენ, იც ნო ბენ ერ-
თმა ნეთს, წარ მა ტე ბით აგ ვა რე ბენ დევ ნილ თა პრობ ლე მებს და მკა-
ფი ოდ სვა მენ პრობ ლე მებს სა ხელ მწი ფოს წი ნა შე“, - ასე გა მო ხა ტა
თა ვი სი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი ერ თ-ერ თმა მო ნა წი ლემ.

შეხ ვედ რა აფხა ზე თი დან იგ პ-თა სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცია
„ლა ზი კა ში“ (ფო თი) გა შუქ და  ად გი ლობ რივ არ ხზე „მეცხ რე ტალ-
ღა“ (2017 წლის 28 ივ ლი სი). რე პორ ტაჟ ში ვი ზი ტის ქარ თველ მა მო-
ნა წი ლემ ქრის ტი ნა კი ლა ნა ვამ (ა სო ცი ა ცია „ი მე დი - დევ ნილ ქალ თა
მოძ რა ო ბა მშვი დო ბი სათ ვის“), ჩვე ნი პრო ექ ტის მთა ვა რი უკ რა ი ნე-
ლი პარ ტნი ო რის «Країна вільних людей» წარ მო მად გე ნელ მა ნა დეჟ-
და ხო მენ კომ და პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნელ მა, ორ გა ნი ზა ცია DRA-ს
წარ მო მად გე ნელ მა მა რი ამ სლე ზა ჩეკ მა თა ვი ან თი შთა ბეჭ დი ლე-
ბე ბი გა უ ზი ა რეს მა ყუ რე ბელს და დაწ ვრი ლე ბით უამ ბეს ვი ზი ტის
მიზ ნებ ზე.

სა ბო ლო ოდ, მო ნა წი ლე ებ მა შე არ ჩი ეს სა მი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი
გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი ლია ამ თავ ში: პე და გოგ თა
კავ ში რი „გა ნათ ლე ბა და სამ ყა რო“ (ქუ თა ი სი), იგპ ქალ თა ასო ცი ა-
ცია „თან ხმო ბა“ (თბი ლი სი), საქ ველ მოქ მე დო- ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ცენ-
ტრი „ა ფხა ზე თი“ (თბი ლი სი).
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თავ მჯდო მა რე: ნა ნუ ლი რა მიშ ვი ლი

პე და გოგ თა კავ ში რი „გა ნათ ლე ბა და სამ ყა-
რო“ არის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა,
რო მე ლიც და არ სდა 2002 წელს ქუ თა ის ში
(ი მე რე თი, სა ქარ თვე ლო).

ეს არის იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პე და-
გოგ თა გა ერ თი ა ნე ბა, რო მე ლიც აქ ტი უ რა-
დაა ჩარ თუ ლი სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ში,
მუ შა ობს სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სფე რო-
ში. ორ გა ნი ზა ცი ის შექ მნა სა და საქ მი ა ნო ბას
სა ფუძ ვლად უდევს მო ხა ლი სებ რი ვი სა გან-
მა ნათ ლებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბი, რაც მნიშ ვნე-
ლო ვან როლს ას რუ ლებს და ხელს უწყობს
ქარ თვე ლი მას წავ ლებ ლე ბის, მეც ნი ე რი ქა-
ლე ბის, მოს წავ ლე ახალ გაზ რდო ბის და დევ-
ნი ლე ბის ჩარ თვას სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ-
რე ბა ში და სა ზო გა დო ე ბის დე მოკ რა ტი ზა-
ცი ის პრო ცეს ში.

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ-
ლე ბე ბია გა ნათ ლე ბის სფე რო ში დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის და
კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე ში ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის
მხარ და ჭე რა, ამას თან ერ თად - აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა კონ ფლიქ-
ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი გზით მოგ ვა რე ბა ში, მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი
ცხოვ რე ბი სე უ ლი პო ზი ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შე წყო ბა, კულ ტუ-
რი სა და გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე პე და გოგ თა სამ შვი დო ბო
და სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი ვო ბის მხარ და ჭე რა.

საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი ფორ მა

დევ ნი ლე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ფორ მა ლუ რი და
არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა, მათ შო რის სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო-
ბე ბის აწყო ბა, სა მეც ნი ე რო იდე ე ბის პო ტენ ცი უ რი მომ ხმა რებ ლე ბის
და სწავ ლე ბი სა და გა ნათ ლე ბის მო წი ნა ვე მე თო დე ბის პოვ ნა, პე და-
გო გე ბის პრო ფე სი უ ლი კომ პე ტენ ცი ის ამაღ ლე ბა მა თი კა რი ე რუ ლი
ზრდის თვის, გა ნათ ლე ბა და სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ი სად მი ღია ხელ მი-
საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მა თი სა მო ქა ლა ქო და სამ შვი დო ბო
ინი ცი ა ტი ვე ბის გა აქ ტი უ რე ბი სა და კო ორ დი ნა ცი ის თვის, ქა ლე ბის
პე და გო გი უ რი გავ ლე ნის გაზ რდა სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის
პრო ცეს ზე, ანუ გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის სის ტე მა ში ქა ლე ბის
(გო გო ნე ბის) და მა მა კა ცე ბის (ბი ჭე ბის) სტა ტუ სის გა თა ნაბ რე ბა გენ-
დე რუ ლი ასი მეტ რი ის აღ მოფხ ვრით.

წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის დღი დან (2002 წლი-
დან) ორ გა ნი ზა ცი ამ დი დი ძა ლის ხმე ვა მო ახ მა რა დევ ნი ლი პე და გო გე-
ბის ჩარ თვას ამ პრო ცეს ში. „გა ნათ ლე ბა და სამ ყა როს“ ბა ზა ზე ამოქ-
მედ და „პე და გოგ თა მო წი ნა ვე გა მოც დი ლე ბის სკო ლა“. სპე ცი ა ლუ-
რად შე მუ შავ და პროგ რა მა (მოკ ლე ვა დი ა ნი და გრძელ ვა დი ა ნი) დევ-
ნილ პე და გოგ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის თვის, რო მე ლიც ხელს
უწყობ და პე და გოგ თა პრო ფე სი ულ ზრდას, პრაქ ტი კა ში სწავ ლე ბის
ეფექ ტუ რი მე თო დე ბის, თა ნა მედ რო ვე პე და გო გი უ რი ტექ ნო ლო გი ე-



ბის და ნერ გვას - ტრე ნინ გ-სე მი ნა რე ბის, მას ტერ კლა სე ბის, საგ ნე ბის
მი ხედ ვით მო და ლუ რი გაკ ვე თი ლე ბის დე მონ სტრი რე ბის გზით.

„სკო ლა დევ ნი ლე ბის თვის, რო გორც სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი წევ-
რე ბის თვის“: ამ ინი ცი ა ტი ვის ფარ გლებ ში პრო ექ ტმა გა ნა ხორ ცი ე-
ლა სო ცი ა ლუ რი ინ კლუ ზი ის მო დე ლის პი ლო ტუ რი და ნერ გვა, რა-
მაც გა ა ერ თი ა ნა ოთხი სკო ლა (დევ ნილ თა ორი სკო ლა + ორი ად გი-
ლობ რი ვი სკო ლა ქუ თა ის ში). ამ თა ნამ შრომ ლო ბამ გა ამ ყა რა პრო-
ექ ტის მო ნა წი ლე სკო ლე ბის პო ტენ ცი ა ლი და არ სე ბი თად შე ამ ცი რა
იმ ბავ შვე ბის იზო ლა ცი ის ხა რის ხი, რომ ლე ბიც დევ ნილ თა სკო ლა ში
სწავ ლო ბენ.

ფარ თოვ დე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო შე საძ ლებ ლო ბე ბი დევ ნი ლი და
რის კის ჯგუ ფის ბავ შვე ბის თვის ქუ თა ი სი სა და წყალ ტუ ბოს მას წავ-
ლე ბელ თა პე და გო გი უ რი კომ პე ტენ ცი ის გაზ რდის შე დე გად. იმე-
რე თის ბევ რი მას წავ ლე ბე ლი არ არის სა თა ნა დოდ  მომ ზა დე ბუ ლი,
რომ დახ მა რე ბა გა უ წი ოს იმ ბავ შვებს, რომ ლე ბიც გა ნიც დი ან ძა ლა-
დო ბას, აქვთ ტრავ მე ბი (კონ ფლიქ ტის დროს და მის შემ დეგ), უნა-
ხავთ კონ ფლიქ ტე ბი თა ვი ანთ უშუ ა ლო გა რე მოც ვა ში. „გა ნათ ლე ბა
და სამ ყა რომ“ 100-ზე მე ტი მას წავ ლე ბე ლი და 20 ფსი ქო ლო გი მო-
ამ ზა და ამ ბავ შვებ თან მუ შა ო ბის უნარ -ჩვე ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის
მიზ ნით. ინ ტენ სი უ რი სას წავ ლო სე მი ნა რე ბის სე რი ის შემ დეგ მას-
წავ ლებ ლებ მა კო ლე გებს გა უ ზი ა რეს თა ვი ან თი ცოდ ნა. პრო ექ ტის
ფარ გლებ ში მას წავ ლებ ლე ბის თვის შე მუ შავ და მე თო დუ რი სა ხელ-
მძღვა ნე ლო. ის მნიშ ვნე ლო ვან ინ სტრუ მენ ტად იქ ცა დევ ნი ლი და
რის კის ჯგუ ფის ბავ შვებ თან მუ შა ო ბის კუ თხით მას წავ ლე ბელ თა პე-
და გო გი უ რი კომ პე ტენ ცი ის გაზ რდის თვის.

ახალ გაზ რდუ ლი სამ შვი დო ბო პრო ექ ტი „ცხოვ რე ბა მშვი დო ბი თა და
თან ხმო ბით“. ამ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს
(ი მე რე თი, სა მეგ რე ლო, აჭა რა) სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში შე იქ-
მნა სამ შვი დო ბო ქსე ლი „მშვი დო ბა ჩე მით იწყე ბა“ (ქსელ ში შე დის 81
სკო ლა და ოთხი უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი). ახალ გაზ რდა მწვრთნე-
ლე ბი და მო ხა ლი სე ე ბი ავ რცე ლე ბენ მშვი დო ბის იდე ებს სპე ცი ა ლუ-
რად შე მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მის „გზა მშვი დო ბის კენ“ მი ხედ ვით,
რო მე ლიც 12 მო დუ ლის გან შედ გე ბა.

პროგ რა მა „მშვი დო ბის კულ ტუ რა“ შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ახალ-

გაზ რდებს, გა ეც ნონ ეროვ ნულ კულ ტუ რას და სხვა რე გი ო ნე ბის,
ქვეყ ნე ბის  კულ ტუ რას; შეიძინონ ისე თი ფა სე უ ლო ბე ბი, რო გო რე-
ბი ცა ა: ტო ლე რან ტო ბა კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მი მართ,
კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბის მშვი დო ბი ა ნი მოგ ვა რე ბა დი ა ლო გი-
სა და თა ნამ შრომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე; მზრუნ ვე ლი და მო კი დე ბუ-
ლე ბა ის ტო რი უ ლი, კულ ტუ რუ ლი და ბუ ნებ რი ვი მემ კვიდ რე ო ბის
მი მართ - გა ე როს მო დე ლი რე ბის რო ლუ რი თა მა შე ბის მეშ ვე ო ბით.
რო ლუ რი თა მა ში ეხ მა რე ბა ახალ გაზ რდებს, გა ეც ნონ რე გი ო ნულ
პრობ ლე მებს, ეძე ბონ რთუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის მოგ ვა რე ბის ალ ტერ-
ნა ტი უ ლი ხერ ხე ბი, გა ნა ვი თა რონ მო ლა პა რა კე ბის ჩა ტა რე ბის თვის
სა ჭი რო დი ა ლო გის უნარ -ჩვე ვე ბი. რო ლუ რი თა მა შე ბი ტარ დე ბო და
იმე რეთ ში და სა ქარ თვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ ში: აჭა რა, სა მეგ რე ლო,
ში და ქარ თლი, გამ ყო ფი ხა ზის გას წვრივ მდე ბა რე ზო ნე ბი, დევ ნილ-
თა კომ პაქ ტუ რი და სახ ლე ბე ბი.

აგ რეთ ვე გან ხორ ცი ელ და ინი ცი ა ტი ვე ბი: „ბავ შვთა სა გან მა ნათ ლებ-
ლო ტო ლე რან ტო ბის პროგ რა მა“, „მშვი დო ბის კულ ტუ რის პროგ-
რა მა“, „სამ შვი დო ბო გა ნათ ლე ბა ნდო ბის აღ დგე ნის თვის“, პრო ექ ტი
„მას წავ ლე ბე ლი – მშვი დო ბის რე სურ სი“, „გზა პე და გო გი უ რი ოს ტა-
ტო ბის კენ“.

ყვე ლა აქ ტი ვო ბა მი მარ თუ ლი იყო ტრან სფორ მა ცი ის სფე რო ში სა-
მუ შაო გა მოც დი ლე ბის გამ დიდ რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის კენ, აგ რეთ-
ვე დევ ნი ლი ბავ შვე ბის, ახალ გაზ რდე ბის და პე და გო გე ბის ინ ტეგ რა-
ცი ის კენ.
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იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ ქალ თა ასო ცი-
ა ცია „თან ხმო ბა“ შეიქმნა აფხაზეთიდან იგპ
ქალების მიერ 1995 წელს, 1996 წელს კი და რე-
გის ტრირ და სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი-
ნის ტრო ში.

მისია

დევ ნი ლი ქა ლე ბის და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის
სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი, ფსი ქო- სა მე დი ცი-
ნო სი ტუ ა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

საქ მი ა ნო ბა

ორ გა ნი ზა ცი ამ საქ მი ა ნო ბა და ი წყო კვლე ვის
ჩა ტა რე ბით (ნორ ვე გი ის ლტოლ ვილ თა საბ-
ჭოს თან ერ თობ ლი ვად) სა ცხოვ რე ბე ლი პი-
რო ბე ბის, სო ცი ა ლუ რი და სა მე დი ცი ნო და
ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის კუ თხით და
შემ დგომ, სხვა პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში, ის
ცდი ლობ და, პა სუ ხე ბი გა ე ცა აღ მო ჩე ნი ლი გა-
მოწ ვე ვე ბის თვის.

1995 წლი დან ასო ცი ა ცია რე გუ ლა რუ ლად
ატა რებ და ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი-
ის პროგ რა მებს, კონ ფლიქ ტის გან და ზა რა ლე-

ბუ ლი ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის სა მე დი ცი ნო გა მოკ ვლე ვებს, ძი რი-
თა დად, იგ პ-თა კომ პაქ ტუ რი და სახ ლე ბის ცენ ტრებ ში.

1996 წლი დან ასო ცი ა ცია აქ ტი უ რად მუ შა ობს დევ ნილ თა ჩარ თვის-
თვის ნდო ბი სა და მშვი დო ბის შე ნე ბის პროგ რა მებ ში. 12 წლის გან მავ-
ლო ბა ში ასო ცი ა ცია აწყობ და მშვი დო ბის ბა ნა კებს, სა დაც ერ თმა ნეთს
ხვდე ბოდ ნენ, სწავ ლობ დნენ და მუ შა ობ დნენ ჯერ ბავ შვე ბი, მე რე კი
ახალ გაზ რდე ბი სამ ხრეთ კავ კა სი ის კონ ფლიქ ტუ რი ზო ნე ბი დან. ამის
შე დე გად 2001 წელს შე იქ მნა კავ კა სი ის ახალ გაზ რდა ლი დერ თა ქსე ლი.

დევ ნი ლებ თან მუ შა ო ბამ ასო ცი ა ცია მი იყ ვა ნა მა თი უფ ლე ბე ბის დაც-
ვის აუ ცი ლებ ლო ბამ დე: 1995 წლი დან ასო ცი ა ცია არის ჟე ნე ვის კონ-
ფე რენ ცი ის დსთ ქვეყ ნე ბის სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რი მიგ რა ცი ი სა და
გა და ად გი ლე ბის სა კი თხებ ზე. 1996 წლი დან  აქ ტი უ რად მუ შა ობს სო-
ცი ა ლუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის ორ გა ნი ზე ბის კუ თხით.
1998 წელს, გა ლის რა ი ონ ში სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის ეს კა ლა ცი ის
დროს, ორ გა ნი ზა ცი ამ დევ ნილ თა (10 000-ზე მე ტი) მა სი რე ბუ ლი ფსი-
ქო ლო გი უ რი და სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ინი ცი რე ბა მო ახ დი ნა, რაც
ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო ოთხი პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის კო ა ლი ცი ის
მი ერ. 1996-2000 წლებ ში ასო ცი ა ცია აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობ და
ნორ ვე გი ის ლტოლ ვილ თა საბ ჭოს თან დევ ნილ თა ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი
რე ა ბი ლი ტა ცი ის საქ მე ში რე გი ო ნუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზე-
ბის თვის, ხო ლო 2000 წლი დან - დევ ნილ თა სა კი თხებ ზე ბრუ კინ გსის
ინსტიტუტის პრო ექ ტთან და დევ ნილ თა უფ ლე ბე ბის სპე ცი ა ლურ
მომ ხსე ნე ბელ თან. 2003 წელს მო ნა წი ლე ობ და „სა ქარ თვე ლო ში იძუ-
ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის უფ ლე ბე ბის“ პირ ვე ლი გა მო ცე-
მის მომ ზა დე ბა ში (გა ე როს პროგ რა მის გა მო ცე მა).

წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

ასო ცი ა ცი ამ, რე გი ო ნუ ლი ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში,
და ნი ის ლტოლ ვილ თა საბ ჭოს ეგი დით, ინი ცი რე ბა გა უ კე თა სა მუ შაო
ჯგუ ფის შექ მნას, რო მე ლიც იმუ შა ვებ და დევ ნილ თა გან სახ ლე ბის
სტრა ტე გი ის მომ ზა დე ბა ზე, გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი გა კეთ დე-
ბო და იმ იგ პ-ზე, რომ ლე ბიც ცხოვ რობ დნენ არა ორ გა ნი ზე ბულ (კერ-
ძო) სექ ტორ ში, რად გა ნაც მა თი პრობ ლე მე ბი ყო ველ თვის ჩრდილ ში
რჩე ბო და.



მი იჩ ნე ო და, რომ კერ ძო სექ ტორ ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბი უფ რო
ადაპ ტი რე ბუ ლე ბი არი ან და ნაკ ლე ბად სა ჭი რო ე ბენ დახ მა რე ბას,
ვიდ რე კო ლექ ტი უ რი ცენ ტრე ბის მცხოვ რებ ლე ბი. სა ერ თა შო რი სო
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი უფ რო მე ტად ყუ რა დღე ბას უთ მობ დნენ კომ პაქ-
ტუ რი და სახ ლე ბის ცენ ტრებ ში მცხოვ რებ დევ ნი ლებს – ჯერ ერ თი,
პრობ ლე მე ბის ერთ ად გი ლას კონ ცენ ტრა ცია უფ რო თვალ სა ჩი ნო
იყო, მე ო რეც, ხე ლი სუფ ლე ბა მუდ მი ვად თხოვ ნით მი მარ თავ და ჰუ-
მა ნი ტა რულ ორ გა ნი ზა ცი ებს დახ მა რე ბის თვის ამ კო ლექ ტი უ რი და-
სახ ლე ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ში. სწო რედ ეს იყო ერ თ-ერ თი მა მოძ-
რა ვე ბე ლი ფაქ ტო რი, რო მელ მაც გა მო იწ ვია დევ ნილ თა მი მართ სა-
ხელ მწი ფო სტრა ტე გი ის შექ მნის ინი ცი რე ბა. მე ო რე მა მოძ რა ვე ბე ლი
ფაქ ტო რი იყო იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ დევ ნილ თა პრობ ლე მუ რი
სი ტუ ა ცია ამუხ რუ ჭებს მთლი ა ნად გან ვი თა რე ბის პროგ რა მებს. თა-
ვის მხრივ, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი უკ ვე კარ გა ხა ნია სვამ და
დევ ნილ თა ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და იუ რი დი უ ლი გან ვი თა რე-
ბის და მა თი გან სახ ლე ბის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის სა კი თხებს.

2009 წლი დან მთავ რო ბა იღებს დევ ნილ თა გან სახ ლე ბის პროგ რა მას.
ასო ცი ა ცია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ქსელ „სი ნერ გი ას-
თან“ ერ თად იმა ვე პროგ რა მა ში  ჩარ თუ ლია დევ ნილ თა უფ ლე ბე ბის
ად ვო კა ტი რე ბა ში – ეს არის კრი ტე რი უ მე ბის შე მუ შა ვე ბა, ძი რი თა-
დად, 90-ი ა ნი წლე ბის კონ ფლიქ ტე ბის  შე დე გად იძუ ლე ბით გა და ად-
გი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის სო ცი ა ლუ რი და სა ცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის
შეს წავ ლა, რად გა ნაც 2008 წლის ომის შე დე გად ე. წ. „ა ხა ლი“ დევ-
ნი ლე ბი პრაქ ტი კუ ლად სრუ ლად არი ან დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლე ბი სა-
ცხოვ რებ ლით, თუმ ცა მა თი ხა რის ხი უამ რავ კითხ ვას იწ ვევ და.

ასო ცი ა ცია გა ნაგ რძობს მუ შა ო ბას ორი ვე რე გი ო ნი დან (ა ფხა ზე თი
და ცხინ ვა ლის რე გი ო ნი) იგ პ-თან და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში. ძი რი-
თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბია გან სახ ლე ბის მარ თე ბუ ლო ბის მო ნი ტო რინ-
გი, სა ცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და დევ ნილ თა ხელ-
მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა  სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და არ სე ბუ ლი
სერ ვი სე ბის მი მართ, დახ მა რე ბა გან სახ ლე ბის შემ დგომ ადაპ ტა ცი-
ა ში. სე რი ო ზულ პრობ ლე მად რჩე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის  და ქალ თა
მი მართ ძა ლა დო ბის ზრდა: მსოფ ლიო ბან კის კვლე ვამ (2017) წარ-
მო ა ჩი ნა კავ ში რი ძა ლა დო ბის ზრდა სა და მო უგ ვა რე ბე ლი კონ ფლიქ-
ტე ბის შე დე გებს და იმ ეკო ნო მი კურ შე საძ ლებ ლო ბებს შო რის, რომ-

ლე ბიც ძა ლი ან და ბა ლია დევ ნილ თა ოჯა ხებ ში. გრძელ დე ბა მუ შა ო ბა
სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბად ქა ლე ბის აღ ზრდის თვის ად გი ლობ რივ
სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებ თან კო ო პე რი რე ბით.

ასო ცი ა ცი ის ძი რი თა დი პროგ რა მე ბი
დევ ნი ლე ბის თვის ამ ჟა მად მო ი ცავს შემ დეგს:

 უფა სო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა ში და ქარ თლსა და ქვე მო ქარ-
თლში მცხოვ რე ბი იგ პ-თვის;

 პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა (ში და ქარ თლი);

 გან სახ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი და დახ მა რე ბა პრობ ლე მე ბის მოგ ვა-
რე ბა ში ხე ლი სუფ ლე ბის ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ორ გა ნო-
ებ თან ერ თად;

 დევ ნილ თა თე მე ბის მო ბი ლი ზე ბა ახალ სა ცხოვ რე ბელ ად გი ლებ-
ში, დახ მა რე ბა სა ბი ნაო ამ ხა ნა გო ბე ბის ორ გა ნი ზე ბა ში;

 არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბი;

 „ქალ თა ლი დე რო ბის აკა დე მი ა“;

 ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის პროგ რა მე ბი არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ-
ლე ბის გზით

 ფო რუმ -თე ატ რის სპექ ტაკ ლე ბი;

 ფსი ქოდ რა მა;

 სკო ლებ ში, სა დაც სწავ ლო ბენ დევ ნილ თა და კონ ფლიქ ტის გან და-
ზა რა ლე ბუ ლი პი რე ბის შვი ლე ბი, მუ შა ო ბა ბუ ლინ გის პრე ვენ ცი-
ის თვის;

 დე ბა ტე ბი ახალ გაზ რდე ბის თვის აქ ტუ ა ლურ თე მებ ზე;

 ახალ გაზ რდუ ლი მო ხა ლი სე ო ბის გან ვი თა რე ბა;

 მუ შა ო ბა დევ ნილ ხან დაზ მულ თა სო ცი ა ლი ზა ცი ის თვის დღის
ცენ ტრის და სა ო ჯა ხო დახ მა რე ბის ორ გა ნი ზე ბის გზით;

 იუ რი დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბი და დახ მა რე ბა და ა.შ.
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არა სამ თავ რო ბო, არა კომერციული ორ გა ნი-
ზა ცია - საქ ველ მოქ მე დო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ცენ-
ტრი „ა ფხა ზე თი“ (CHCA) და არ სდა 1995 წელს.

მი სია

კონ ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი და
სხვა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბის ხელ-
მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა სა არ სე ბო წყა რო ებ-
ზე, აგ რეთ ვე მა თი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი-
კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა.

ორ გა ნი ზა ცია ჩა მო ყა ლიბ და აფხა ზეთ ში გან ვი-
თა რე ბუ ლი ძა ლა დობ რი ვი კონ ფლიქ ტის შემ-
დეგ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი ათა სო ბით
ადა მი ა ნის დახ მა რე ბის მიზ ნით. მას შემ დეგ
უამ რა ვი სა გან მა ნათ ლებ ლო, მიკ რო სა ფი ნან-
სო თუ დევ ნილ თა გან სახ ლე ბის მხარ და სა ჭე რი
პროგ რა მა გა ნა ხორ ცი ე ლა.

მთა ვა რი მი ზა ნი - ინ დი ვი დე ბი სა და თე მის რო-
ლის გაზ რდა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მშე-
ნებ ლო ბა სა და დე მოკ რა ტი ის გაძ ლი ე რე ბა ში,
სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი და სხვა
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის თვის
შე საძ ლებ ლო ბა თა გან ვი თა რე ბი სა და თავ და ჯე-
რე ბუ ლო ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბის გზით.

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

 სა არ სე ბო წყა რო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი-
თა რე ბა

 თე მის გან ვი თა რე ბა და ად ვო კა ტი რე ბა

 ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის დაც ვა და გან ვი თა რე ბა

 მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბა და ნდო ბის აღ დგე ნა

 სა მიზ ნე აუ დი ტო რია

 იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი

 კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი

 სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი

 კა ნონ თან კონ ფლიქ ტში მყო ფი ადა მი ა ნე ბი

 ყო ფი ლი მიგ რან ტე ბი

 ბავ შვე ბი და ახალ გაზ რდე ბი

წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შე წყო ბა და სა არ სე ბო
წყა რო ე ბის შექ მნა/უზ რუნ ველ ყო ფა

ამ მი მარ თუ ლე ბის პრო ექ ტე ბის მი ზა ნია დევ ნილ თა ეკო ნო მი კუ რი
საქ მი ა ნო ბის გაძ ლი ე რე ბა. ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად დევ ნი ლი და კონ-
ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის თვის ხორ ცი ელ დე ბა შემ-
დე გი აქ ტი ვო ბე ბი: პრო ფე სი უ ლი სწავ ლე ბა, ბიზ ნე სის მარ თვი სა და
სა მუ შა ოს მო ძი ე ბის ტრე ნინ გე ბი და კონ სულ ტა ცი ე ბი, არა ფუ ლა დი
ბიზ ნეს გრან ტე ბი და უპ რო ცენ ტო სეს ხე ბი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის
მხარ დამ ჭე რი პრო ექ ტე ბი და სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის შექ მნა.

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მა გა ლი თე ბი:

ლე ვან მა ხა რობ ლი ძე აფხა ზე თი დან გახ ლავთ. ქუ თა ის ში ის ლი-
თო ნის და მუ შა ვე ბის ბიზ ნესს წარ მა ტე ბით უძღ ვე ბა და სა წარ მო-
ში სტა ბი ლუ რად ექვს ადა მი ანს ასაქ მებს. პრო ექ ტის ფარ გლებ-
ში ლე ვან მა ხა რობ ლი ძემ გა ი ა რა ბიზ ნეს ტრე ნინ გე ბი, შე ი მუ შა ვა
ბიზ ნეს წი ნა და დე ბა და, სა ბო ლო ოდ, მიიღო გრანტი 2000 ევ როს



ოდენობით, მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე უ ლო ბის სა ხით. ამ თან ხით მან სა-
ხა რა ტე მო წყო ბი ლო ბა, შე დუ ღე ბის აპა რა ტი და სხვა სა შუ ა ლე ბე-
ბი შე ი ძი ნა. „ა ხა ლი ხელ სა წყო ე ბით შრო მა გა მი ად ვილ და და დროც
და მე ზო გა. სა ხა რა ტე და ნად გა რი მრა ვალ ფუნ ქცი უ რია და წარ მა-
დო ბა და ახ ლო ე ბით 20%-ით არის გაზ რდი ლი“, - ამ ბობს ის. სა წარ-
მო ში პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და მა ტე ბით და საქ მდა ორი ადა მი ა ნი,
რო მელ თა ყო ველ თვი უ რი ანაზ ღა უ რე ბა 500-600 ლარს შე ად გენს.

სო ფე ლი მეჯ ვრის ხე ვი (გო რი) სამ ხრეთ ოსე თის ად მი ნის ტრა ცი ულ
გამ ყოფ ზოლ თან მდე ბა რე ობს. ლე რი მეზ ვრიშ ვილ მა სო ფელ ში სო-
ცი ა ლუ რი სა წარ მო „მო ბი ლუ რი ავ ტო სა ხე ლოს ნო“ 2016 წელს შექ-
მნა. ის ტრე ნინ გებ ში აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი, კონ კურ სიც წარ მა-
ტე ბით დაძ ლია და გრან ტის სა ხით 16 000 $ ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა
მი ი ღო. „ა მის გა კე თე ბა ნატ ვრად მქონ და, მაგ რამ და მო უ კი დებ ლად
ათე უ ლი წე ლი დამ ჭირ დე ბო და. აქ კი ოც ნე ბა ერთ წელ ში ავიხ დი ნე“,
- ამ ბობს ის. ლე რი მეზ ვრიშ ვილ მა ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბა
და ავ ტო სა ხე ლოს ნოს თვის აუ ცი ლე ბე ლი ტექ ნი კა შე ი ძი ნა. ამას თან,
სა წარ მო ში ოთხი ახალ გაზ რდა და ა საქ მა, რო მელ თა ყო ველ თვი უ რი
შე მო სა ვა ლი 700 ლა რი ა. დღეს „მოძ რა ვი ავ ტო სა ხე ლოს ნო“ წარ მა-
ტე ბით ას რუ ლებს თა ვის სო ცი ა ლურ მი სი ას და დევ ნილ თა და სახ-
ლე ბებ სა და გამ ყოფ ზოლ თან მდე ბა რე სოფ ლე ბის მცხოვ რებ ლებს
უსას ყიდ ლოდ ეხ მა რე ბა.

დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი თე მის
ად ვო კა ტი რე ბა და გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა

ამ მი მარ თუ ლე ბის პრო ექ ტე ბის მი ზა ნია დევ ნილ თემ სა და ად-
გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის დი ა ლო-
გის ხელ შე წყო ბა იმ სა კი თხებ ზე, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დენს მათ
ცხოვ რე ბა ზე. ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბა: დევ ნილ თა სა-
ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და ანა ლი ზი, ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბე-
ბის შექ მნა/ გან ვი თა რე ბა, ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ე ბის და გეგ მვა/
იმ პლე მენ ტა ცია და ტრე ნინ გე ბი/ კონ სულ ტა ცი ე ბი.

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მა გა ლი თი:

თე ო ნა ბუ კია ბორ ჯომ ში დევ ნილ თა რე ა ბი ლი ტი რე ბულ კორ პუს ში
ცხოვ რობს. ცენ ტრი „ა ფხა ზე თის“ დახ მა რე ბით 2015 წელს და ფუძ-
ნე ბულ მა ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბამ ის ერ თი წლის ვა დით
თავ მჯდო მა რედ აირ ჩი ა. „თავ მჯდო მა რის რან გში ჩვენ თან არ სე-
ბუ ლი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა უკ ვე მო ვა ხერ ხე. ბი ნე ბის მი ღე ბი დან
ექვს თვე ში ახალ მა რე მონ ტმა გა ფუ ჭე ბა და ი წყო. ტრე ნინ გე ბი დან
მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე კი ჩემ თვის მარ ტი ვი გახ და
სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბა და კორ პუს ში არ სე-
ბუ ლი და ზი ა ნე ბუ ლი ად გი ლე ბის გა მოს წო რე ბა“, - ამ ბობს ის. ამ ხა-
ნა გო ბას სა ერ თო ფონ დი აქვს, სა დაც თან ხე ბი მოვ ლა -ექ სპლუ ა ტა-
ცი ის ჯგუ ფი სათ ვის სა ჩუქ რად გა და ცე მუ ლი სა მუ შაო ია რა ღე ბის
გა ქი რა ვე ბი დან შე მო სუ ლი თან ხით და სა წევ რო ე ბით გროვ დე ბა. ამ
თან ხით ამ ხა ნა გო ბამ სა ჭი რო სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი შე ას რუ ლა.



მო ნა წი ლე ო ბა კო მი სი ე ბი სა და
გა ერ თი ა ნე ბე ბის მუ შა ო ბა ში

ცენ ტრი „ა ფხა ზე თი“ არის დევ ნილ თა სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე სა მი
სამ თავ რო ბო და ხუ თი გა ერ თი ა ნე ბის აქ ტი უ რი წევ რი. არა სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ არ ჩე უ ლია დევ ნილ თა სა ხელ მწი ფო
სტრა ტე გი ის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო ში. სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო ში
ცენ ტრი „ა ფხა ზე თი“ აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი იძუ ლე ბით გა და-
ად გი ლე ბულ პირ თა - დევ ნილ თა მი მართ სა ხელ მწი ფო სტრა ტე გი ი-
სა და სტრა ტე გი ის სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში. ორ-
გა ნი ზა ცია ლო ბი რებს და იცავს ისეთ სა კი თხებს, რომ ლე ბიც ფო-
კუ სი რე ბუ ლია დევ ნილ თა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის
ხელ შე წყო ბა ზე.

გა სულ და მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ-
ლი დევ ნილ თა შემ წე ო ბის სა კი თხის გან ხილ ვის პრო ცეს ში. დევ-
ნილ თა სა მი ნის ტრომ მო ამ ზა და დო კუ მენ ტი („დევ ნი ლის შემ წე ო-
ბის რე ფორ მის მო სამ ზა დე ბე ლი დო კუ მენ ტი“) და და ი წყო მუ შა ო ბა
დევ ნილ თა ყო ველ თვი უ რი შემ წე ო ბის გა და ხედ ვის სა კითხ ზე. ორ გა-
ნი ზა ცი ამ კი, თა ვის მხრივ, 2017 წლის აგ ვის ტო ში, ში და ქარ თლის
რე გი ონ ში ჩა ა ტა რა თვი სებ რი ვი კვლე ვა „დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბის
და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კვლე ვა დევ ნი ლის შემ წე ო ბის რე ფორ მის შე-
საძ ლო ალ ტერ ნა ტი ვებ თან მი მარ თე ბით“ და ყვე ლა და ინ ტე რე სე-
ბულ მხა რეს წა რუდ გი ნა დევ ნი ლი თე მის ხედ ვა ამ სენ სი ტი უ რი სა-
კი თხი სად მი. გარ და ამი სა, ცენ ტრი „ა ფხა ზე თი“ დევ ნილ თა ინ ტე-
რე სე ბის და სა ცა ვად მარ თავს და ეს წრე ბა შეხ ვედ რებს სხვა დას ხვა
დო ნე ზე, რო მელ თა მი ზა ნია დევ ნი ლი თე მის ინ ტე რე სე ბის დაც ვა
შემ წე ო ბის რე ფორ მას თან მი მარ თე ბით. მაგ: ორ გა ნი ზა ცი ის ინი-
ცი ა ტი ვით ქ. ბორ ჯომ ში მო ე წყო ორ დღი ა ნი ქსე ლუ რი შეხ ვედ რა,
რო მელ საც დევ ნილ თა სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე ად გი ლობ რი ვი არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და ეს წრნენ. სა-
ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფის ში ცენ ტრი „ა ფხა ზე თის“ ინი ცი ა ტი ვით
გა ი მარ თა შეხ ვედ რა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა სა ქარ თვე ლოს
სა ხალ ხო დამ ცველს დევ ნილ თა სა მი ნის ტროს მი ერ შე მუ შა ვე ბულ
დო კუ მენ ტთან („დევ ნი ლის შემ წე ო ბის რე ფორ მის მო სამ ზა დე ბე ლი
დო კუ მენ ტი“) მი მარ თე ბით სა კუ თა რი აზ რი გა აც ნო.



იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა

ინ ტეგ რა ცი ის

სომ ხუ რი გა მოც დი ლე ბა



სი ტუ ა ცი ის მოკ ლე ანა ლი ზი
სომ ხეთ ში იგ პ-თა და
ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის მხრივ

სომ ხეთ ში ლტოლ ვილ თა პირ ვე ლი ნა კა დი საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ-
ლის თა ნა ვე გაჩ ნდა. შე ი ა რა ღე ბულ მა კონ ფლიქ ტმა მთი ან ყა რა ბაღ-
ში (1988–1994 წწ.) და მო უ კი დე ბელ სომ ხეთ სა და აზერ ბა ი ჯანს შო-
რის გა მო იწ ვია ის, რომ ლტოლ ვილ თა რიცხ ვმა 360 ათასს მი აღ წი ა.
მე ო რე დი დი ნა კა დი და ი წყო ერა ყის ომის შე დე გად (2003-2011 წწ.) -
იქ მცხოვ რე ბი საკ მა ოდ დი დი რა ო დე ნო ბით ეთ ნი კუ რი სო მე ხი იძუ-
ლე ბუ ლი გახ და, თავ შე სა ფა რი სომ ხეთ ში ეპო ვა. კი დევ ერ თი ნა კა დი
შე ი ნიშ ნე ბო და სი რი ის (2011 წლი დან), უკ რა ი ნის (2014 წლი დან) და
სხვა ქვეყ ნე ბის კონ ფლიქ ტე ბის შე დე გად.

ეთ ნი კურ სომ ხებს სრუ ლი მხარ და ჭე რა აქვთ მთავ რო ბის გან, შეზ-
ღუ დუ ლი სა ხელ მწი ფო რე სურ სე ბის მი უ ხე და ვად.

თავ შე საფ რის მა ძი ე ბე ლი არა ეთ ნი კუ რი სომ ხე ბი და ლტოლ ვი ლე-
ბი ზო გი ერთ პრობ ლე მას აწყ დე ბი ან თავ შე საფ რის მი ღე ბის პრო-
ცე დუ რე ბის ფარ გლებ ში. თავ შე საფ რის მა ძი ე ბე ლი პი რე ბი და
ქვეყ ნის შიგ ნით გა და ად გი ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი, შე საძ ლო ა, ბევ რი
პრობ ლე მის წი ნა შე დად გნენ, რაც უკავ შირ დე ბა სა ცხოვ რე ბელს,
ჯან დაც ვას, გა ნათ ლე ბას, სო ცი ა ლურ შემ წე ო ბას, ინ ტეგ რა ცი ას,
ენის ბა რი ე რის ჩათ ვლით და ა.შ. თა ნამ დე ბობ რი ვი პი რე ბის მხრი-
დან თა ვი ან თი მო ვა ლე ო ბე ბის არა სა თა ნა დო შეს რუ ლე ბა კი დევ
უფ რო არ თუ ლებს სი ტუ ა ცი ას. მე ტიც: შე დე გად იწ ვევს ჰუ მა ნი ტა-
რუ ლი უფ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი ე ბის და პრინ ცი პე ბის
და უც ვე ლო ბას.

ლტოლ ვი ლე ბი აზერ ბა ი ჯა ნი დან

360 ათა სი ლტოლ ვი ლი დან, რო მე ლიც მთი ა ნი ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ-
ტის გა მო აზერ ბა ი ჯა ნი დან სომ ხეთ ში გა მო იქ ცა 1988 და 1992 წლებს
შო რის პე რი ოდ ში, უმე ტე სო ბა უკ ვე არ არის ლტოლ ვი ლი და მი აღ-
წია გრძელ ვა დი ან გა დაწყ ვე ტას. ლტოლ ვილ თა რა ო დე ნო ბა გა ნი-
საზ ღვრე ბა 1 500 ადა მი ა ნით.

ლტოლ ვი ლე ბი ერა ყი დან

მთავ რო ბის მო ნა ცე მე ბით, ერა ყი დან ლტოლ ვი ლე ბი შე ად გე ნენ
1 019-ს,  ესე ნი არი ან, ძი რი თა დად, ეთ ნი კუ რად სო მე ხი წარ მო მავ-
ლო ბის ადა მი ა ნე ბი.

სი რი ი დან ლტოლ ვი ლე ბი, თავ შე საფ რის მა ძი ე ბელ ნი და ლტოლ ვი-
ლე ბის მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში მყო ფი პი რე ბი

სომ ხე თის რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 2012-
2017 წლებ ში 20 000-მდე სი რი ელ მა სო მეხ მა მი ი ღო სომ ხე თის მო ქა-
ლა ქე ო ბა, 2 500-მა - ბი ნად რო ბის უფ ლე ბა. სომ ხეთ ში ლტოლ ვილ თა
უმე ტე სო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბაა ად გი ლობ რი ვი ინ ტეგ რა ცი ა, რად-
გა ნაც რე პატ რი ა ცი ის პერ სპექ ტი ვე ბი საკ მა ოდ შო რე უ ლი ა. სომ ხე-
თის მთავ რო ბამ და სა ზო გა დო ე ბამ ღი ად მი ი ღო სი რი ე ლი სომ ხე ბი.
მთავ რო ბა მი ე სალ მე ბა მათ, სთა ვა ზობს სწრაფ უფა სო შე მო სას-
ვლელ ვი ზას, ბი ნად რო ბის უფ ლე ბას და მო ქა ლა ქე ო ბას, უზ რუნ-
ველ ყოფს მათ ჯან დაც ვას (ნა წი ლობ რივ) და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის
შე საძ ლებ ლო ბას სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის ფარ გლებ ში. სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი ავ სე ბენ სა ხელ მწი ფოს დახ მა რე ბას და მხარ და ჭე რას უწე-
ვენ სა ცხოვ რებ ლის უზ რუნ ველ ყო ფა სა და შე მო სავ ლის მი ღე ბა ში.
ორი ძი რი თა დი პრობ ლე მა, რო მე ლიც სი რი ელ სომ ხებს აწუ ხებთ
სომ ხეთ ში, სწო რედ  სა ცხოვ რე ბე ლი და სა მუ შა ო ა.

მთი ა ნი ყა რა ბა ღი დან ლტოლ ვი ლე ბი, თავ შე საფ რის მა ძი ე ბელ ნი და
ლტოლ ვი ლე ბის მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში მყო ფი პი რე ბი

2016 წლის აპ რი ლის და სა წყის ში მთი ა ნი ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტის
ეს კა ლა ცი ამ მო ი ტა ნა მსხვერ პლი სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა ში და
გამ ყოფ ხაზ თან ახ ლოს მდე ბა რე რამ დე ნი მე სოფ ლის გა ნად გუ რე-
ბა. ეს კა ლა ცი ის დროს, რო ცა ფრონ ტის ხაზს მიღ მა აღ მო ჩე ნი ლი
სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის მი მართ ჩა დე ნი ლი იყო სი სას ტი კე, გა მო ი ყე-
ნე ბო და დრო ნი, აზერ ბა ი ჯა ნის ში გა რა ი ო ნე ბის მსხვილ და სახ ლე-
ბებს კი და ბომ ბვა ემუქ რე ბო და. ყო ვე ლი ვე ამის გა მო სომ ხეთ ში გა-
და ვი და 2 000-ზე მე ტი ადა მი ა ნი. მა თი და ახ ლო ე ბით სა მი მე ო თხე დი
2016 წლის ნო ემ ბერ ში დაბ რუნ და მთი ან  ყა რა ბაღ ში. იმა თი უმე-
ტე სო ბა კი, ვინც გარ ბო და თა ლი ში დან და გამ ყო ფი ხა ზის ახ ლომ-



დე ბა რე, კონ ფლიქ ტის რის კის ქვეშ მყო ფი რა ი ო ნე ბი დან, დარ ჩა.
გა და ად გი ლე ბულ ადა მი ან თა კონ ტინ გენტს არ გა ნუც დია არ სე ბი-
თი ცვლი ლე ბე ბი. ის, ძი რი თა დად, შედ გე ბა ქა ლე ბის, ბავ შვე ბი სა და
ხან დაზ მუ ლე ბის გან. ხან დაზ მუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და (რაც
იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ ახალ გაზ რდებს უფ რო აქვთ მიდ რე კი ლე-
ბა დაბ რუ ნე ბის კენ), ქა ლე ბი კი სულ უფ რო ხში რად მი ემ გზავ რე ბი-
ან, რომ იზ რუ ნონ ქმრებ ზე მთი ან ყა რა ბაღ ში და ოჯა ხის წევ რებ ზე
სომ ხეთ ში. ოჯა ხებ მა, რომ ლე ბიც ჯერ კი დევ სომ ხეთ ში იმ ყო ფე-
ბი ან, მი ი ღეს ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა და ჩარ თულ ნი არი ან გა ე როს
ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი კო მი სა რი ა ტის დახ მა რე ბის რე გუ ლა რულ
პროგ რა მებ ში.

მრა ვა ლი წლის მან ძილ ზე სომ ხეთ მა ცალ კე უ ლი პრო ცე დუ რე ბის
გზით მი ა ნი ჭა ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სი და ახ ლო ე ბით 70 ადა მი ანს
ირა ნი დან, ლი ბა ნი დან, სა ქარ თვე ლო დან, კოტ-დ‘ივუ ა რი დან, კა მე-
რუ ნი დან, ნი გე რი ი დან, თურ ქე თი დან და სხვა ქვეყ ნე ბი დან. 2016
წლის 30 ივ ნი სის მდგო მა რე ო ბით, აგ რეთ ვე არის თავ შე საფ რის 54
მა ძი ე ბე ლი  ერა ყი დან,  ირა ნი დან, ლი ბა ნი დან, კონ გოს რეს პუბ ლი-
კი დან, გვი ნე ი დან, თურ ქე თი დან, სი რი ი დან და უკ რა ი ნი დან.

მთი ა ნი ყა რა ბა ღის მბჟუ ტა ვი სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტი, სა დაც ბო-
ლოს 2016 წელს იყო აქ ტი უ რი სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბი, ისევ და ისევ
აი ძუ ლებს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, იმუ შა ონ ლტოლ ვილ-
თა ინ ტეგ რა ცი ა ზე. კი დევ ერ თი სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა, რო მე ლიც
სომ ხე თის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სომ ხე თის სა ზო გა-
დო ე ბის წი ნა შე დგას, არის რთუ ლი ეკო  ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცი ის გა მო
ახალ გაზ რდა და კვა ლი ფი ცი უ რი სომ ხე ბის მუდ მი ვი ემიგ რა ცი ა.

დი ა ნა მი რი ბი ა ნი

სა გან მა ნათ ლებ ლო
ვი ზი ტი სომ ხეთ ში

2017 წლის 24 სექ ტემ ბრი დან 1 ოქ ტომ ბრის ჩათ ვლით აქ ტი ვის ტე ბი
უკ რა ი ნი დან, სომ ხე თი დან, სა ქარ თვე ლო დან და ჩრდი ლო ეთ კავ კა-
სი ი დან მო ნა წი ლე ობ დნენ სომ ხეთ ში ჩვე ნი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში
ორ გა ნი ზე ბულ სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზიტ ში. ვი ნა ი დან სომ ხე თი მე-
სა მე ქვე ყა ნა იყო, რო მელ საც სტუმ რობ დნენ, მე ტი იყო შე და რე ბი თი
ანა ლი ზის გა კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, მსჯე ლო ბა მსგავ სე ბებ სა და
გან სხვა ვე ბებ ზე სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბის მხრივ.

ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში მო ნა წი ლე ებ მა მო ი ნა ხუ ლეს სა ინ ტეგ-
რა ციო მუ შა ო ბის აქ ტო რე ბი სომ ხე თის შემ დეგ ქა ლა ქებ სა და რე გი-
ო ნებ ში: ერე ვა ნი, ჭამ ბა რა ქი, ეჩ მი ა ძი ნი და გი უმ რი. ამ ჟა მად ყვე ლა
ეს ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობს იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის
პრობ ლე მებ ზე, მიგ რა ცი ის პრო ცე სებ ზე სომ ხეთ ში და კონ ფლიქ ტის
და რე გუ ლი რე ბა ზე. კერ ძოდ, სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ო რებ თან ერ-
თად ისი ნი ახორ ცი ე ლე ბენ პრო ექ ტებს მთი ა ნი ყა რა ბა ღი დან 2016
წელს სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის გა მო გა მოქ ცე უ ლი ლტოლ ვი ლე ბის და
მრა ვალ რი ცხო ვა ნი სო მე ხი სი რი ე ლე ბის ინ ტეგ რა ცი ის თვის, რომ-
ლე ბიც გა მორ ბი ან სი რი ი დან და უპი რა ტე სად არი ან ალე პოს მკვიდ-
რნი.

ყვე ლა ეს თე მა, აგ რეთ ვე ამ პრობ ლე მებ ზე რე ა გი რე ბის სხვა დას ხვა
სტრა ტე გია გა ნი ხი ლე ბო და ჩვე ნი ვი ზი ტის მო ნა წი ლე ე ბის მი ერ სომ-
ხეთ ში, შემ დეგ 10 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას თან: „სომ ხური
კა რი ტა სი“ (ე რე ვა ნი), სომ ხე თის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან-



ვი თა რე ბის ცენ ტრი (ე რე ვა ნი), სი რი ელ სო მეხ თა კავ ში რი (ე რე ვა-
ნი), საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია „ა ლე პო“ (ე რე ვა ნი), „სომ ხე თის
მი სი ა“ (ე რე ვა ნი), არ წვა შე ნის ოკუ პი რე ბუ ლი თე მი (ჭამ ბა რა ქი), სა-
ხა რო ვის სა მარ თალ დამ ცვე ლი ცენ ტრი (გი უმ რი), ცენ ტრი „ე მი ლი
არე გა კი“ შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შვე ბის თვის
(გი უმ რი), შვე ი ცა რი ის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „CАSА“ (გი უმ რი) და
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „მრგვა ლი მა გი და“ (ეჩ მი ა ძი ნი). ამას
გარ და, აქ ტი ვის ტე ბი გა მოც დი ლე ბას და პრო ფე სი ულ მო საზ რე ბებს
უზი ა რებ დნენ დი ას პო რის სა მი ნის ტროს თა ნამ შრომ ლებს და გა-
ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი კო მი სა რი ა ტის წარ მო მად გე ნელს
სომ ხეთ ში.

ერე ვან ში, დი ას პო რის სა მი ნის ტრო ში ვი ზი ტის მო ნა წი ლე ებს წა-
რუდ გი ნეს ცნო ბე ბი სო მე ხი სი რი ე ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი-
ის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის
მი ზა ნია ლტოლ ვი ლე ბის დახ მა რე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე-
ბის შექ მნა ში, ეძღ ვნე ბა ამ ადა მი ა ნე ბის პრო ფე სი ულ კვა ლი ფი კა ცი-
ას და სწავ ლე ბას, მი მარ თუ ლია ლტოლ ვილ ქალ თა სა ში ნაო საქ მი ა-
ნო ბის წა ხა ლი სე ბის კენ.

გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლეს მა კო მი სა რი ატ მა წარ მო ად გი ნა
სა ინ ტეგ რა ციო პრო ექ ტე ბი და თა ვი სი სა კო ორ დი ნა ციო ფუნ ქცია
სომ ხე თის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სექ ტორ თშო რი სი
თა ნამ შრომ ლო ბის თვის. გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი კო მი სა-
რი ა ტის წარ მო მად გე ნელ მა სომ ხეთ ში კრის ტოფ ბირ ვირ ტმა გან-
სა კუთ რე ბით გა უს ვა ხა ზი სო მეხ და აზერ ბა ი ჯა ნელ ხალხს შო რის
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი დი ა ლო გის მნიშ ვნე ლო ბას, აგ რეთ ვე ად რინ დე ლი
ადა მი ა ნუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის დაბ რუ ნე ბას რე გი ონ ში სამ შვი დო ბო
პრო ცე სის თვის.

სა ბო ლოო ჯამ ში, სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტის მო ნა წი ლე ებ მა აირ-
ჩი ეს სა მი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ თა გა მოც დი ლე ბა მათ გან სა-
კუთ რე ბით ფა სე უ ლად და სა ინ ტე რე სოდ მი აჩ ნი ათ –  შვე ი ცა რი-
ის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „CASA“, სომ ხე თის მცი რე და სა შუ ა ლო
ბიზნესის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი, სათვისტომოს საქ ველ მოქ მე დო
საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ა „ა ლე პო“.
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წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბი
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მი სია

მნიშ ვნე ლო ბა მი ე ნი ჭოს მო ქა ლა ქე თა ღია და და-
მო უ კი დე ბელ სა ზო გა დო ე ბას, რო მელ მაც ითა ვა
რო ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბის თვის სწრა-
ფად ცვა ლე ბად თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში

ღი რე ბუ ლე ბე ბი

 პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა
(პერ სო ნა ლიზ მი)

 მხარ და ჭე რა მის პრო ფე სი ულ და სა მო ქა-
ლა ქო გა ნათ ლე ბა ში

 ერ თი ა ნი ეკო ნო მი კის - რო გორც კო  ლექ ტი-
ვიზ მსა და ინ დი ვი დუ ა ლიზმს შო რის მე სა მე
გზის - გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა

საქ მი ა ნო ბის პრი ო რი ტე ტე ბი

 გა ჭირ ვე ბუ ლე ბის დახ მა რე ბა

 გა ნათ ლე ბის წა ხა ლი სე ბა, ერ თდრო უ ლად
ცოდ ნის, უნარ -ჩვე ვე ბის და აზ როვ ნე ბის
გან ვი თა რე ბით

 სა მო ქა ლა ქო და ეკო ლო გი უ რი ცნო ბი ე რე ბის
და სო ლი და რო ბის გა მოვ ლე ნის გა ფარ თო ე ბა

 ქალ თა პროგ რე სის წინ სვლა

 კულ ტუ რათ შო რი სი დი ა ლო გის წა ხა ლი სე ბა

 ფრან გუ ლი და ფრან გუ ლე ნო ვა ნი კულ ტუ რის და ფა სე უ ლო ბე ბის
გავ რცე ლე ბა

 რე ა ლო ბას თან და მო სახ ლე ო ბას თან პირ და პირ და კავ ში რე ბუ ლი
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და ალ ტერ ნა ტი უ ლი ტუ რიზ მი

საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი

 ჰუ მა ნი ტა რუ ლი

 სამ შე ნებ ლო

 გა ნათ ლე ბა

 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა

 ტუ რიზ მი

საქ მი ა ნო ბის მე თო დე ბი

 ინი ცი ა ტი ვის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი მოქ ნი ლი მიდ გო მე ბის წა ხა ლი სე ბა

 იე რარ ქი ი სა და ერ თობ ლი ვი მარ თვის გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი სტრუქ-
ტუ რე ბის შექ მნა

 ლო ი ა ლო ბი სა და კრე ა ტი უ ლო ბის მოქ ნი ლი გა ერ თი ა ნე ბა, ინო ვა-
ცი ე ბის მხარ და ჭე რა და წინ წა წე ვა

გა და ად გი ლე ბულ თა ინ ტეგ რა ცია ხორ ცი ელ დე ბა გა ე როს ლტოლ ვილ-
თა უმაღ ლეს კო მი სა რი ატ თან ერ თობ ლი ვად სა მი მი მარ თუ ლე ბით:

 სო ცი ა ლუ რი – გა და ად გი ლე ბულ თა ოჯა ხე ბის ჩარ თვის მხარ და-
ჭე რა ად გი ლობ რი ვი მო ხა ლი სე ე ბის დახ მა რე ბით

 კულ ტუ რუ ლი – ღო ნის ძი ე ბე ბი სა ხელ მწი ფო არა კო მერ ცი ულ
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში „სპე ცი ა ლუ რი სა ერ თო სა ცხოვ რე ბე ლი“

 ეკო ნო მი კუ რი – პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა სა თა ნა დო პარ ტნი ო-
რებ თან ერ თად.



წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

ერ თმა ნე თის გა საც ნო ბად საკ მა რი სი არ არის გვერ დიგ ვერდ ცხოვ-
რე ბა. ეს იდე ა, რო გორც წე სი, სა მარ თლი ა ნად ჟღერს სი რი ის კრი-
ზი სის შე დე გად სი რი ე ლი სომ ხე ბის და ად გი ლობ რი ვი სომ ხე ბის  ურ-
თი ერ თო ბე ბის აღ წე რის შემ თხვე ვა შიც, რად გა ნაც ორი ვე ნი საკ მა-
ოდ ბევ რნი არი ან, ხში რად არ გა მო დი ან თა ვი ან თი „კომ ფორ ტუ ლი“
ჯგუ ფი დან და სი ნამ დვი ლე ში აღი ა რე ბენ ერ თმა ნეთს.

მუ შა ო ბა ახალ გაზ რდო ბას თან

ასეთ მა დაკ ვირ ვე ბამ და იმ შე საძ ლებ ლო ბის გაც ნო ბი ე რე ბამ, რომ
ცვლი ლე ბე ბის მიღ წე ვა შე იძ ლე ბა ახალ გაზ რდე ბის მეშ ვე ო ბით, წარ-
მოშ ვა ახა ლი ახალ გაზ რდუ ლი ინი ცი ა ტი ვა - ერევ ნი სა და ალე პოს
ტრან სე როვ ნუ ლი კლუ ბი, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია სი რი ელ სომ ხებ სა
და ად გი ლობ რივ სომ ხებს შო რის დი ა ლო გის ხელ შე წყო ბი სა კენ. ამან
სი რი ელ სომ ხებს, უმ თავ რე სად კლუ ბის «YMCA Armenia» წევ რებს, მის-
ცა სა შუ ა ლე ბა, გაც ნო ბოდ ნენ და და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნათ ად გი ლობ რი-
ვი სომ ხე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და სურ ვი ლი, ეფიქ რათ მათ ფორ მატ ზე.
ამ გვა რად, პროგ რა მამ შეს თა ვა ზა პლატ ფორ მა სხვა დას ხვა აღ მო ჩე-

ნის თვის - დის კუ სი ე ბი, კორ პო რა ტი უ ლი სა ღა მო ე ბი, კი ნოჩ ვე ნე ბე ბი,
დღე სას წა უ ლე ბი, კამ პა ნი ე ბი, თე მა ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი და სხვ. საპ-
რო ექ ტო გუნ დი შედ გე ბო და 20 ძი რი თა დი მო ნა წი ლის გან (10 სი რი ე-
ლი  და 10 ად გი ლობ რი ვი სო მე ხი).

ად გი ლობ რი ვი და სი რი ე ლი ახალ გაზ რდო ბა ხში რად ურ თი ერ თობს
ერ თმა ნეთ თან, გან სა კუთ რე ბით ერ თსა და იმა ვე სკო ლებ ში სი ა-
რუ ლის დროს. მაგ რამ სი ნამ დვი ლე ში იც ნო ბენ ისი ნი ერ თმა ნეთს?
ჩვენ მა დაკ ვირ ვე ბამ ახალ გაზ რდო ბის ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის
ფარ გლებ ში დაგ ვა ნა ხა, რომ სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა არ უწყობს ხელს
ამ ორი ჯგუ ფის მო ზარ დებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლას. სხვა თა
შო რის, სი რი ელ სომ ხებ ში ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლია ბა ნა კე ბი.

„ე კო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის კვი რე უ ლი“

ფონ დი CАSА მო ნა წი ლე ობ და ეკო ნო მი კურ ასამ ბლე ა ში „ე კო ნო მი კუ-
რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის კვი რე უ ლი“ სი რი ე ლი სომ ხე ბის თვის.

სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის გერ მა ნულ მა სა ა გენ ტომ (GIZ)
2015 წლი დან და ი წყო გან ხორ ცი ე ლე ბა პრო ექ ტი სა „სი რი ე ლი სომ-
ხე ბის ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცია სომ ხეთ ში“. მის ფარ  გლებ ში ერე-
ვან ში 19-22 მა ისს გა ი მარ თა ფო რუ მი „ე კო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის კვი რე უ ლი“. მან ერთ ჭერ ქვეშ შეკ რი ბა სი რი ე ლი სომ ხე ბი,
რომ ლე ბიც სომ ხეთ ში ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას ეწე ვი ან, აგ რეთ ვე
სი რი ი დან სომ ხეთ ში გა და ად გი ლე ბულ თა წარ მო მად გენ ლე ბი, მთავ-
რო ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი,
მხარ დამ ჭე რე ბი იმ სა მიზ ნე ჯგუ ფი სა, რო მე ლიც ცდი ლობს სა კუ თა-
რი ბიზ ნეს პროგ რა მის და წყე ბას, ან სამ სა ხუ რის პოვ ნას.

მათ შო რის ფო რუმ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ფონ დმა CASA-მ. კონ-
ფე რენ ცი ა, ტრე ნინ გე ბი, სი რი ე ლი სომ ხე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი
პრო დუქ ტე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის გა მო ფე ნა - ყო ვე ლი ვე ამან სი-
რი ელ სომ ხებს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა, ჩა ერ თოთ და გა ემ ყა რე ბი ნათ
თა ვი ან თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი იმ დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის გა საც ნო-
ბად, რომ ლე ბიც ხელ მი საწ ვდო მია გა და ად გი ლე ბულ თათ ვის.



თა ნამ შრომ ლო ბა გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლეს კო მი სა რი ატ თან

რო გორც გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი კო მი სა რი ა ტის პარ ტნი-
ო რი, ფონ დი CASA ხელს უწყობს არა მხო ლოდ გა და ად გი ლე ბულ თა
სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რულ ინ ტეგ რა ცი ას, არა მედ მა თი ცხოვ რე ბის
პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მეშ ვე ო ბით.
მა თი გა მოც დი ლე ბა და მო საზ რე ბე ბი ამ სფე რო ში წარ მო ად გენს
ფონ დის მო ვა ლე ო ბას: ლტოლ ვილ თა გა ნათ ლე ბის და ცხოვ რე ბის
პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის პროგ რა მის, კონ ფე რენ ცი ა სა და სწავ-
ლე ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის მქო ნე გუნ დის, აგრეთვე გამოფენის
დამთვალიერებლების მეშ ვე ო ბით.



სომ ხე თის მცი რე და სა შუ ა ლო
ბიზნესის განვითარების
ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი

სომ ხე თი, 0010, ქ. ერე ვა ნი
მგერ მკრტჩი ა ნის ქ. 5ა

+374 12 54 16 48
56 37 14, 58 32 61

+374 10 23 71 02
+374 12 54 16 42

info@smednc.am
smednc.am/en

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი: ლე ვონ მნა ცა კა ნი ა ნი

სომ ხე თის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის ეროვ-
ნუ ლი ცენ ტრი შე იქ მნა სომ ხე თის რეს პუბ ლი-
კის მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით პროგ რა მის -
მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის მხარ და ჭე რა -
ფარ გლებ ში 2002 წელს და წარ მო ად გენს ძი რი-
თად ინ სტი ტუტს, რო მე ლიც სომ ხეთ ში ახდენს
სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის რეალიზებას და მცი-
რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის სექ ტო რის გან ვი თა-
რე ბას.

სომ ხე თის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის ეროვ-
ნუ ლი ცენ ტრი საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს
ერევ ნის ცენ ტრა ლუ რი ოფი სი დან, აგ რეთ ვე
სომ ხე თის ყვე ლა რე გი ონ ში შექ მნი ლი ფი ლი-
ა ლე ბი სა და   წარ მო მად გენ ლო ბე ბის მეშ ვე ო-
ბით. შე დე გად - ათა სო ბით მცი რე და სა შუ ა ლო
სა წარ მოს აქვს სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის ინი-
ცი რე ბის, სრულ ყო ფის და გა ფარ თო ე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბა.

ეროვ ნუ ლი ცენ ტრის მი ერ რე ა ლი ზე ბუ ლი პროგ რა მე ბი, კერ ძოდ,
ემ სა ხუ რე ბა: მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის ეფექ ტუ რო ბის და კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გაზ რდას ში გა და გა რე ბაზ რებ ზე;  ბიზ ნეს
მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას მცი რე და
სა შუ ა ლო ბიზნესის თვის; მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბას; ინო ვა ცი ე ბის და ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის
და ნერ გვას მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბა ში; დამ წყე ბი მცი რე და
სა შუ ა ლო მე წარ მე ე ბის დახ მა რე ბას; მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის
ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის წა ხა ლი სე ბას; დი ა ლო გის უზ რუნ ველ ყო-
ფას სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტორს შო რის.

მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის ხელ შე წყო ბის ყო ველ წლი უ რი პროგ-
რა მის ფარ გლებ ში  სომ ხე თის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის ეროვ-
ნუ ლი ცენ ტრი ახორ ცი ე ლებს ტექ ნი კუ რი და ფი ნან სუ რი მხარ და-
ჭე რის პროგ რა მებს შემ დე გი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბით: სა ინ-
ფორ მა ცი ო- სა კონ სულ ტა ციო მხარ და ჭე რა; მცი რე და სა შუ ა ლო
ბიზნესის ქვე გა ნა ყო ფე ბის სწავ ლე ბის მხარ და ჭე რა; დამ წყე ბი მე-
წარ მე ე ბის საქ მი ა ნო ბის მხარ და ჭე რა; ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ-
რი გან ვი თა რე ბა; ცალ კე უ ლი სფე როს სა წარ მო ე ბის მხარ და ჭე რა;
ქალ თა მე წარ მე ო ბის მხარ და ჭე რა; საკ რე დი ტო გა რან ტი ე ბი არ სე-
ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის თვის; საკ რე დი ტო გა რან ტი ე-
ბი დამ წყე ბი მე წარ მე ე ბის თვის; ბიზ ნეს ინი ცი ა ტი ვე ბის ფი ნან სუ რი
მხარ და ჭე რის უზრუნველყოფა.

მი სია

იყოს მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის ორი ენ ტი რი სომ ხეთ ში - კომ-
პლექ სუ რი და მი ზან მი მარ თუ ლი მხარ და ჭე რის შე თა ვა ზე ბით

ღი რე ბუ ლე ბე ბი

 გამ ჭვირ ვა ლო ბა
 ხელ მი საწ ვდო მო ბა
 პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი
 ინი ცი ა ტი ვა
 გუნ დუ რი მუ შა ო ბა



წარ მა ტე  ბუ ლი პრაქ ტი კა

2012 წლი დან და წყე ბუ ლი, სომ ხე თის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის
ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი  მრა ვალ ფე რო ვან და მრა ვალ წახ ნა გო ვან მხარ და-
ჭე რას უწევს თა ნა მე მა მუ ლე ებს, რომ ლე ბიც სი რი ის ომს გა მო ექ ცნენ
და ახა ლი სა წარ მო ე ბის შექ მნა სურთ სომ ხეთ ში. სი რი ელ სო მეხ თა შე-
მოს ვლამ სომ ხუ რი ბაზ რის საქ მი ან გა რე მო ში ახა ლი სუნ თქვა მო ი ტა-
ნა. ჩვენ მა თა ნა მე მა მუ ლე ებ მა სი რი ი დან ბიზ ნე სის ახა ლი კულ ტუ რა
შე მო ი ტა ნეს სამ შობ ლო ში და ახა ლი ტრა დი ცი ე ბი და ამ კვიდ რეს.

სომ ხეთ ში სა კუ თა რი ბიზ ნე სის და წყე ბის მიზ ნით სი რი ელ მე წარ მე-
თა მხარ და ჭე რის ფარ გლებ ში, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის ეროვ-
ნულ მა ცენ ტრმა გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლეს კო მი სა რი ატ თან
თა ნამ შრომ ლო ბით გა ნა ხორ ცი ე ლა სხვადასხვა სახის საქმიანობა -
სა ინ ფორ მა ცი ო, სას წავ ლო და სა კონ სულ ტა ციო.

იმის თვის, რომ სომ ხეთ ში სა კუ თა რი ბიზ ნე სი წა მო ი წყონ, სი რი ელ მა
სომ ხებ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს პრო ექ ტში „და წყე ბი თი ბიზ ნე სის სა-
მე წარ მეო მხარ და ჭე რა“. პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ო ბით დამ წყებ მა მე-
წარ მე ებ მა შე ი ძი ნეს ბიზ ნე სის და გეგ მვის, მარ კე ტინ გის, მე ნეჯ მენ ტის,
ფი ნან სე ბის წარ მო ე ბის და და გეგ მვის, ბიზ ნე სის წარ მარ თვის უნარ -
ჩვე ვე ბი. გა მოც დი ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი სა კონ სულ ტა ციო მხარ და ჭე რას
უწე ვდნენ სა კუ თა რი ბიზ ნეს გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა ში. სა უ კე თე სო და
ყვე ლა ზე რე ა ლის ტუ რი გეგ მა ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას იღებდა.

კრე დი ტი გაიცემოდა შემ დე გი პი რო ბე ბით:

 მაქ სი მუმ ხუ თი მი ლი ო ნი დრა მი;

 წლი უ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 4%;

 კრე დი ტის და ფარ ვის მაქ სი მა ლუ რი ვა და - ხუ თი წე ლი;

 სომ ხე თის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნე სის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრის გა-
რან ტია  (100%).

მხარ და ჭე რი ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, ძი რი თა დად, მუ შა ო ბდნენ ავ ტო მო ბი-
ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში. და კა ვე ბუ ლე ბი იყვნენ სა ი უ ვე ლი რო
ნა წარ მით, კერ ვით, მან ქა ნე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბით და სხვა ბიზ ნე სით,
რო მელ თა 80% ერე ვან ში ა, და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი კი - სომ ხე თის რე გი ო-
ნებ ში.

სა ინ ფორ მა ცი ო, სა გან მა ნათ ლებ ლო და
სა კონ სულ ტა ციო ღო ნის ძი ე ბე ბი

სომ ხე თის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზნესის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი  რე გუ-
ლა რუ ლად ატა რებს სა ინ ფორ მა ცი ო, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა კონ-
სულ ტა ციო ღო ნის ძი ე ბებს:

 საქ მი ა ნი შეხ ვედ რე ბი სო მე ხი და სი რი ე ლი სო მე ხი ბიზ ნეს მე ნე ბის
(რომ ლე ბიც  მუ შა ო ბენ მსუ ბუქ მრეწ ვე ლო ბა ში, პლას ტმა სის ნა წარ-
მის წარ მო ე ბა ში, სატ ვირ თო გა და ზიდ ვა ში, ავ ტო სერ ვის ში, სა ზო გა-
დო ებ რივ კვე ბა ში) და ბიზ ნე სის მხარ დამ ჭე რი სხვა ად გი ლობ რი ვი
და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა წი ლე ო ბით;

 სატ რე ნინ გო- სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რე ბი სომ ხე თის თა ვი სუ ფა ლი
ეკო ნო მი კის ზო ნა ში („მარ სი“ და „მე რი დი ა ნი“) საქ მი ა ნო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის გაც ნო ბის მიზ ნით;

 სას წავ ლო და სა ინ ფორ მა ციო სე მი ნა რე ბი სომ ხე თის რეს პუბ ლი კის
სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბის, მათ ში ცვლი ლე ბე ბის
შე სა ხებ;

 სას წავ ლო სე მი ნა რე ბი სი რი ე ლი სო მე ხი ბიზ ნეს მე ნე ბის თვის სომ-
ხეთ ში სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის გან ხ ორ ცი ე ლე ბი სას წარ მოქ მნილ
პრობ ლე მებ ზე მს ჯე ლო ბი სა და მოგ ვა რე ბის, აგ რეთ ვე გა ყიდ ვე ბის
ბაზ რის, უძ რა ვი ქო ნე ბის ყიდ ვა/ და ქი რა ვე ბის, ნედ ლე უ ლის და აღ-
ჭურ ვი ლო ბის ყიდ ვა/იმ პორ ტის კუ თხით;

 რე გუ ლა რუ ლად ორ გა ნი ზე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბი სი რი ე ლი სო მე ხი ბიზ-
ნეს მე ნე ბი სა და ლტოლ ვი ლე ბის თვის, რო მელ თა მიმ დი ნა რე ო ბი სას
მო ნა წი ლე ე ბი ეც ნო ბი ან მარ კე ტინგს, მე ნეჯ მენტს, ბიზ ნეს და გეგ-
მვას და სხვ.;

 ტრე ნინ გე ბი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე დუ რებ ზე, მცი რე და
სა შუ ა ლო მე წარ მე ე ბის ურ თი ერ თო ბებ ზე სა ზო გა დო ე ბას თან, რო-
დე საც მო ნა წი ლე ე ბის თვის წარ მოდ გე ნი ლი იყო სომ ხე თის რეს პუბ-
ლი კის შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე დუ რე ბის რე გუ ლი რე ბის და კო ორ დი ნა-
ციის საკანონმდებლო ნორმები, PR კონ ცეფ ცია და ფუნ ქცი ე ბი, სა-
ქონ ლის გა ტა ნა და მომ სა ხუ რე ბა PR ინ სტრუ მენ ტე ბის დახ მა რე ბით;

 სწავ ლე ბა/ ბიზ ნეს თათ ბი რი „სა სურ სა თო ბიზ ნე სის პრობ ლე მე-
ბი“, რომ ლის დრო საც მო ნა წი ლე ებს წა რედ გი ნა საკ ვე ბი პრო-
დუქ ტე ბის უსაფ რთხო ე ბის მარ თვის თა ნა მედ რო ვე სის ტე მა (GMP/
GHP, HACCP, Serve Safe).
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თავ მჯდო მა რე: ანი ბალ ხი ა ნი

მუ შა ო ბის პრი ო რი ტე ტე ბი

სათ ვის ტო მის საქ ველ მოქ მე დო საზოგადოებ რი -
ვი ორ გა ნი ზა ცია „ა ლე პო“ 2013 წელს და ა ფუძ ნა
და და ა რე გის ტრი რა  სომ ხეთ ში სი რი ელ სო მეხ
ქალ თა კავ შირ მა, რო მე ლიც სი რი ა ში მრა ვა ლი
წლის გან მავ ლო ბა ში ეწე ო და პროფ კავ ში რულ
საქ მი ა ნო ბას ანი ბალ ხი ა ნის  ხელ მძღვა ნე ლო ბით.

ორ გა ნი ზა ცი ა, რომ ლის საქ მი ა ნო ბას სა ფუძ ვლად
ქველ მოქ მე დე ბა უდევს, სი რი ის კონ ფლიქ ტის
შემ დეგ ჰუ მა ნი ტა რულ დახ მა რე ბას სთა ვა ზობს
სომ ხეთ ში თავ შე საფ რის მა ძი ე ბელ სი რი ელ სომ-
ხებს, შე ი მუ შა ვებს და ახორ ცი ე ლებს გრძელ-
ვა დი ან პრო ექ ტებს, თა ვი სი წვლი ლი შე აქვს სა-
ზოგადოების სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რულ, სუ ლი ერ,
ფი ზი კურ, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნი ე რო
გან ვი თა რე ბა ში.

ამ ჟა მად 1 850-მდე სი რი ე ლი სო ცი ა ლუ რად გა-
ჭირ ვე ბუ ლი ოჯა ხია (6 100-ზე მე ტი სი რი ე ლი) და-
რე გის ტი რე ბუ ლი „ა ლე პო ში“ და ით ვლე ბა ორ გა-
ნი ზა ცი ის ბე ნე ფი ცი ა რად.

საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბი

პერ სო ნა ლი სა და უამ რა ვი მო ხა ლი სის ძა ლის ხმე ვის კონ სო ლი და-
ცი ის და იმის წყა ლო ბით, რომ სჯე რათ სპონ სო რე ბი ს და პარ ტნი ო-
რე ბის და სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხარ და ჭე რის, „ა ლე პო“:

 ჰუ მა ნი ტა რულ დახ მა რე ბას უწევს 6100-მდე სი რი ელ სო მეხს;

 ფუ ლად დახ მა რე ბას უწევს გა ჭირ ვე ბა ში მყო ფი სი რი ე ლი სომ ხე-
ბის ოჯა ხებს სა არ სე ბო ხარ ჯე ბის და ფარ ვის თვის;

 სა ცხოვ რე ბელ ფართს სთა ვა ზობს გა ჭირ ვე ბა ში მყო ფი სი რი ე ლი
სომ ხე ბის ოჯა ხებს;

 თვით მფრი ნა ვის ცალ მხრი ვი ბი ლე თე ბით უზ რუნ ველ ყო გა ჭირ-
ვე ბა ში მყო ფი სი რი ე ლი სომ ხე ბი, რომ ლებ მაც სომ ხეთ ში ჩა მოს-
ვლის თვის „ა ლე პოს“ მი მარ თეს;

 უზ რუნ ველ ყოფს შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე  ბის მქო ნე სი რი ე-
ლი სომ ხე ბის ყო ველ დღი ურ უფა სო ინ კლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბას;

 ახორ ცი ე ლებს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის
პროგ რა მებს, ქმნის შე საძ ლებ ლო ბებს და საქ მე ბის სფე რო ში გან-
სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი სი რი ე ლი სომ ხე ბის თვის, კერ ძოდ, ქა-
ლე ბი სა და შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის-
თვის;

 უფა სო სო ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი ურ მხარ და ჭე რას სთა ვა ზობს
ასო ბით სი რი ელ სო მეხს;

 კონ სულ ტი რე ბას უწევს სი რი ელ სომ ხებს და ხელს უწყობს მათ
ჩარ თვას სა მო ქა ლა ქო ცხოვ რე ბა ში;

 აწყობს ტრე ნინ გებს და მე ცა დი ნე ო ბებს სი რი ე ლი სო მე ხი ბავ შვე-
ბის, მო ზარ დე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის თვის.



წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

2015 წლი დან „ა ლე პო“ სო  ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი ურ მხარ და ჭე რას
უწევს პი რებს, რო მელ თაც  სი რი ის კონ ფლიქ ტის შე დე გად და კარ-
გეს ახ ლობ ლე ბი და გა ნი ცა დეს მა ტე რი ა ლუ რი ზა რა ლი.

იმის გაც ნო ბი ე რე ბით, რომ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის ძი რი თა დი
ას პექ ტი სო ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი უ რი კომ პო ნენ ტე ბი ა, „ა ლე პო“
სუ ლი ე რი და მო რა ლუ რი თვი სე ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში ე ხ მა რე ბა
კონ ფლიქ ტგა მოვ ლილ, რთულ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ ადა მი ა ნებს
და ასე უზ რუნ ველ ყოფს მათ სო ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი ურ კე თილ-
დღე ო ბას.

სო ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი ურ მხარ და ჭე რას სი რი ე ლი სომ ხე ბი პა-
რას კე ო ბით იღე ბენ „ა ლე პოს“ ოფის ში. შეხ ვედ რე ბის ყუ რა დღე ბის
ცენ ტრშია - ომის გან და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდე გო-
ბის გა წე ვის, აღ დგე ნის და შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო-
ბის აღი ა რე ბა. შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე ო ბენ მღვდლე ბი, ფსი ქო ლო-
გე ბი, ექსპერტები.

2015 წლი დან დღემ დე ამ პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ობ და 300-ზე მე ტი
სი რი ე ლი სო მე ხი. ადა მი ა ნებს, რომ ლებ მაც სი რი ის კონ ფლიქ ტი გა-
მო ი ა რეს, პროგ რა მამ ხე ლი შე უ წყო ფსი ქო ლო გი ურ რე ა ბი ლი ტა ცი-
ა სა და სო ცი ა ლურ ინ ტეგ რა ცი ა ში. ამ პროგ რა მის დახ მა რე ბით ბევრ
სი რი ელ სო მეხს გა უ ად ვილ და სომ ხე თის სა მო ქა ლა ქო ცხოვ რე ბა ში
ინ ტეგ რი რე ბა. თა ვი ან თი საზ რუ ნა ვის გა ზი ა რე ბით, საფ რთხე ებ სა
და პრობ ლე მებ ზე სა უბ რით, პროგ რა მის მო ნა წი ლე ე ბის თვის შე საძ-
ლე ბე ლი ხდე ბა თა ვი ან თი ად გი ლი სა და რო ლის პოვ ნა ახალ სა ზო-
გა დო ე ბა ში.

მა გა ლი თად, ქა ლი, რო მე ლიც კონ ფლიქ ტის შე დე გად სი რი ი დან
სომ ხეთ ში გა და ვი და, ფსი ქო ლო გი ურ რე ა ბი ლი ტა ცი ას სა ჭი რო ებ-
და. „ა ლე პოს“ მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სო ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი ურ
შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე ო ბით მან დაძ ლია სო ცი ა ლუ რი და ფსი ქო-
ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი, ნა ბი ჯი გა დად გა სა მო ქა ლა ქო ცხოვ რე ბა-
ში თვით რე ა ლი ზა ცი ის კენ და მცი რე ბიზ ნე სი შექ მნა. ახ ლა ყვე ლის
წარ მო ე ბით და გა ყიდ ვი თაა და კა ვე ბუ ლი და კლი ენ ტე ბის დი დი რა-
ო დე ნო ბა ჰყავს.

„ა ლე პოს“ სო ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი უ რი პროგ რა მის ფარ გლებ ში
მო ნა წი ლე ე ბი ხვდე ბი ან სხვა დას ხვა სპი კერს, იძე ნენ ახალ ცოდ ნას
ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის და ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის
სა კი თხებ ზე. ასე თი შეხ ვედ რე ბი ხელს უწყობს კონ ფლიქ ტგა მოვ ლი-
ლი სი რი ე ლი სომ ხე ბის სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რულ, სუ ლი ერ, ფი ზი-
კურ, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნი ე რო გან ვი თა რე ბას.





იგ პ-თა და

ლტოლ ვილ თა

ინ ტეგ რა ცი ის

ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი უ რი

გა მოც დი ლე ბა, რუ სე თი



სი ტუ ა ცი ის მოკ ლე ანა ლი ზი
იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა
ინ ტეგ რა ცი ის მხრივ
ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში, რუ სეთ ი

ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კის მცხოვ რებ ნი, რო მელ თაც 1995–1999 წლებ-
ში ორი სამ ხედ რო კამ პა ნი ის შე დე გად და ტო ვეს თა ვი ან თი სახ ლე ბი,
ალ ბათ ჯე რაც ყვე ლა ზე დიდ კა ტე გო რი ას წარ მო ად გე ნენ რუ სე თის
ფე დე რა ცი ის შიგ ნით გა და ად გი ლე ბულ მო ქა ლა ქე თა შო რის.

ციფ რე ბი დღემ დე გა ნ სხვა ვე ბუ ლია ერ თმა ნე თის გან. სხვა დას ხვა ორ გა-
ნი ზა ცი ის აღ რიცხ ვით, ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში ქვეყ ნის შიგ ნით გა და ად-
გი ლე ბულ პირ თა რა ო დე ნო ბა არის 150-დან 600 ათა სამ დე. მა თი თით-
ქმის 70% ქა ლი და ბავ შვი ა. იგ პ-თა დი დი ნა წი ლი მო აწყ და 1999 წლის
შე მოდ გო მა ზე, ჩეჩ ნეთ ში სამ ხედ რო ოპე რა ცი ის მე ო რე ეტა პის და წყე-
ბის შემ დეგ. უამ რა ვი მო ქა ლა ქე იძუ ლე ბუ ლი გახ და, მი ე ტო ვე ბი ნა სახლ-
კა რი და ჩეჩ ნე თის მო საზ ღვრე რეს პუბ ლი კებ ში ეპო ვა თავ შე სა ფა რი.

იგ პ-თა დი დი ნა წი ლი ინ გუ შეთ მა მი ი ღო. მათ ასახ ლებ დნენ კარ ვე ბის
ბა ნა კებ სა და ე. წ. კომ პაქ ტუ რი და სახ ლე ბის ცენ ტრებ ში. ფე დე რა-
ლუ რი ცენ ტრი სა და რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის შე თან ხმე ბით, იგ პ-თა
პრობ ლე მე ბის (სა ცხოვ რებ ლის, სურ სა თის, სა მე დი ცი ნო და არა სა-
სურ სა თო დახ მა რე ბის კუ თხით) მოგ ვა რე ბა ში ოპე რა ტი უ ლად ჩა ერ-
თნენ სა ერ თა შო რი სო და რუ სე თის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

ძი რი თა დად, მუ შა ო ბა აი გო შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით:

 იგ პ-თან და კავ ში რე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის მო ნი ტო რინ გი ინ გუ შეთ ში;

 ფი ზი კუ რად და ზა რა ლე ბულ თათ ვის ექ სტრე ნუ ლი სა მე დი ცი ნო
დახ მა რე ბის გა წე ვა;

 სხვა დას ხვა სა ხის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის შე თა ვა ზე ბა;

 გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლეს მა კო მი სა რი ატ მა ორ გა ნი ზე ბა გა-
უ კე თა არა სამ თავ რო ბო არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა კო-
ორ დი ნა ციო საბ ჭოს, რა თა მომ ხდა რი ყო საქ მი ა ნო ბის კო ორ დი ნი-
რე ბა და და გეგ მვა იგ პ-თა სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თვის;

 გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი კო მი სა რი ა ტის აღ მას რუ ლე ბე-
ლი პარ ტნი ო რე ბი ინ გუ შეთ ში, შემ დეგ კი ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი-
კა ში ხსნიდ ნენ უფა სო იუ რი დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბის ოფი სებს,
სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის ცენ ტრებს, სო ცი ა ლუ რი მხარ და-
ჭე რის ცენ ტრებს;

 იგ პ-თან და კავ ში რე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის მო ნი ტო რინ გი ჩეჩ ნე თის
რეს პუბ ლი კა ში და სხვა.

უფ რო დაწ ვრი ლე ბით იმ დრო ინ დელ სი ტუ ა ცი ას შეგიძლიათ გა ეც-
ნოთ 2009 წლის 16 ივ ნი სის სტა ტი ა ში „ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში იგ პ-
თა დაბ რუ ნე ბის და რე ინ ტეგ რა ცი ის პრობ ლე მე ბი“.

რო დე საც 2004–2005 წლებ ში ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა ში და ი წყო მო-
ქა ლა ქე თა დაბ რუ ნე ბის პრო ცე სი, არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბი მათ მხარ და ჭე რას უწევ დნენ სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ რე ინ-
ტეგ რა ცი ა ში, ვი ნა ი დან წლე ბის მე რე დაბ რუ ნე ბუ ლე ბი დაბ ნე უ ლე-
ბი იყ ვნენ, არ სჯე რო დათ მო მავ ლის, არ ჰქონ დათ სა ცხოვ რებ ლის,
სამ სა ხუ რის იმე დი. არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ეხ მა რე ბოდ-
ნენ სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის მი  ღე ბისთვის აუ ცი ლე ბე ლი სა ბუ-
თე ბის აღ დგე ნა ში, ხელს უწყობ დნენ სკო ლა სა თუ სა ბავ შვო ბაღ ში
ბავ შვე ბის მო წყო ბა ში, სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი ღე ბის
მიზ ნით არე გის ტ რი რებ დნენ პო ლიკ ლი ნი კას თან. ასე ვე დახ მა რე ბას
უწევდნენ მცი რე ბიზ ნე სის გახ სნა ში ან სა ჭი რო პრო ფე სი უ ლი გან-
ათლე ბის მი ღე ბა ში, რა თა შე მო სა ვა ლი გას ჩე ნო დათ.

ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში 15 წელ ზე მეტ ხანს მუ შა ო ბის შე დე გად არა-
კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი კარ გად ერ კვე ვი ან ჰუ მა ნი ტა რულ
სი ტუ ა ცი ა ში, ჰყავთ პრო ფე სი ო ნალ მო ნი ტორ თა და სპე ცი ა ლის ტთა
შტა ტი იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ის სფე რო ში კვლე ვის ჩა ტა რე ბის თვის.
თუმ ცა ახ ლა მხო ლოდ ზო გი ერ თი მათ გა ნი ატა რებს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი
და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცი ის მი მო ხილ ვას მთავ რო ბე-
ბის თვის, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ფარ თო სა ზო გა დო-
ე ბის თვის. ასე, მა გა ლი თად, ორ გა ნი ზა ცია „ვეს ტა“, რო მელ მაც მუ-
შა ო ბა და ი წყო ინ გუ შე თის რეს პუბ ლი კა ში, პირ ვე ლი ლტოლ ვი ლე ბის
ჩა მოს ვლის თა ნა ვე, 1999 წლი დან, კვლე ვებს ატა რებს ასეთ თე მებ ზე:



 სი ტუ ა ცია იგ პ-თან და კავ ში რე ბით ინ გუ შე თის რეს პუბ ლი კა ში,
და ღეს ტნის რეს პუბ ლი კა ში და ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა ში;

 სი ტუ ა ცია ჩრდი ლო ეთ ოსე თის რეს პუბ ლი კი დან -ა ლა ნი ი დან ინ-
გუ შე თის რეს პუბ ლი კა ში იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ ადა მი ა-
ნებ თან და კავ ში რე ბით;

 სი ტუ ა ცია დამ ბრუ ნე ბე ლი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სა ხელ მწი ფო
მხარ და ჭე რის ზო მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის თა ო ბა ზე;

 მოწყ ვლა დი მო ქა ლა ქე ე ბის  სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა-
რე ო ბა.

არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სხვა გა მოც დი ლი სპე ცი ა ლის-
ტე ბი სა მუ შა ო ზე მო ეწყ ვნენ სა ხელ მწი ფო სა მიგ რა ციო სამ სა ხუ რებ-
ში, სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის სა მი ნის ტრო ში, სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ-
ტრებ ში.

ამ ჟა მად სი ტუ ა ცია დას ტა ბი ლურ და, მაგ რამ მო უგ ვა რე ბე ლი რჩე ბა
ზო გი ერ თი ეთ ნი კუ რი კონ ფლიქ ტი, რო მელ მაც საბ ჭო თა კავ ში რის
დაშ ლამდე იჩი ნა თა ვი - ეს კი ხელს უწყობს და ძა ბუ ლო ბის შე ნარ-
ჩუ ნე ბას.

დღეს აქ ტუ ა ლუ რია პრობ ლე მე ბი სა ინ ტეგ რა ციო საქ მი ა ნო ბის სფე-
რო ში, ეს უმე ტე სად არის მუ შა ო ბა მიგ რან ტებ თან, დაბ რუ ნე ბულ
ლტოლ ვი ლებ თან და იგ პ-თან. იზ რდე ბა უზ ბე კე თი დან, ტა ჯი კე თი-
დან, აზერ ბა ი ჯა ნი დან მიგ რან ტთა ნა კა დი და ეს ნამ დვი ლი გა მოწ ვე-
ვაა ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კე ბის თვის, ვი ნა ი დან შე უძ ლე-
ბე ლია ადაპ ტა ცი ი სა და ინ ტეგ რა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა ინ ტეგ რა ცი-
ის პო ლი ტი კის შეზ ღუდ ვის გა მო. მიგ რან ტებს არა აქვთ სო ცი ა ლუ რი
დაც ვის უფ ლე ბა, ხე ლი არ მი უწ ვდე ბათ ჯან დაც ვა სა და მარ თლმსა-
ჯუ ლე ბა ზე, სა მარ თლებ რივ დაც ვა სა და გან სა კუთ რე ბით - შრო მის
ღირ სე ულ ანაზ ღა უ რე ბა ზე. გა მო დის, რომ სა ზო გა დო ე ბა უარ ყოფს
მიგ რან ტებს და ისი ნიც, თა ვის მხრივ, არ ცდი ლო ბენ კო მუ ნი კა ცი ას,
იკე ტე ბი ან და არ ინ ტეგ რირ დე ბი ან, რჩე ბი ან თა ვი ანთ შეზ ღუ დულ
თემ ში. ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კა არ არის მი მარ თუ ლი მიგ რან ტთა
ადაპ ტა ცი ის კენ, მა თი კულ ტუ რუ ლი იდენ ტუ რო ბის მი ღე ბი სა და
შე ნარ ჩუ ნე ბის კენ და ის რე ფორ მი რე ბას სა ჭი რო ებს. არა კო მერ-
ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი ცდი ლო ბენ, გა დაჭ რან ეს

სა კი თხე ბი სხვა დას ხვა პრო ექ ტის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც მი მარ თუ-
ლია პი რო ბე ბის შექ მნის კენ მიგ რან ტთა, დამ ბრუ ნე ბელ ლტოლ ვილ-
თა და იგ პ-თა ადაპ ტა ცი ის თვის. იქ მნე ბა და ტარ დე ბა  რუ სუ ლი და
ჩეჩ ნუ რი ენე ბის შეს წავ ლის პროგ რა მე ბი. 15–18 წლის ახალ გაზ რდე-
ბის თვის იმარ თე ბა სა უბ რე ბი და ლექ ცი ე ბი პრო ფე სი ის არ ჩე ვის
მიზ ნით. ზრდას რულ თათ ვის არის ბიზ ნეს გეგ მის და წე რის სა ში ნაო
კურ სე ბი, ძი რი თა დად, ქა ლე ბის თვის, ფსი ქო ლო გის ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი დახ მა რე ბა, ჯგუ ფუ რი სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მე ბი, იუ რის-
ტი სა და ად ვო კა ტის დახ მა რე ბა, სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რა სა ხე ლი-
სუფ ლე ბო ორ გა ნო ებ სა და სტრუქ ტუ რებ ში მიგ რან ტთა უფ ლე ბე ბის
დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, ან სა ბუ თე ბის შეგ რო ვე ბის თვის ბი ნად რო-
ბის უფ ლე ბის მი სა ღე ბად.

რა საკ ვირ ვე ლი ა, ამ პრო ექ ტებ ზე მხო ლოდ ერ თი არა კო მერ ცი უ ლი
ორ გა ნი ზა ცია არ მუ შა ობს, არა მედ მოქ მე დებს ორ გა ნი ზა ცი ებს შო-
რის გა და მი სა მარ თე ბის სის ტე მა.

ინ ნა აი რა პე ტი ა ნი



ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის
არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის
სა ინ ტეგ რა ციო მუ შა ო ბის წარ მოდ გე ნა

უკ რა ი ნა ში, სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხეთ ში გა მარ თულ სა გან მა ნათ-
ლებ ლო ვი ზი ტებ ში აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დნენ ჩრდი ლო ეთ კავ-
კა სი ის ხუ თი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი.
მაგ რამ მო ნა წი ლე თა ქვეყ ნებს შო რის აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მუ რი
ურ თი ერ თო ბე ბის გა მო ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში ასე თი ვი ზი ტი არ
და გეგ მი ლა. კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი გახ და ამ რე გი ო ნის წარ-
მო მად გე ნელ კო ლე გებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა, რაც შე საძ-
ლე ბე ლი გახ და უკ რა ი ნა ში, სომ ხეთ სა და სა ქარ თვე ლო ში სა მი ვი-
ზი ტის დროს გა მარ თუ ლი შეხ ვედ რე ბის დროს. მთე ლი პროგ რა მის
გან მავ ლო ბა ში ჩა ტარ და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ჯგუ ფის რამ დე ნი მე
პრე ზენ ტა ცია მრა ვალ წლი ა ნი მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა ზე ლტოლ-
ვილ თა და იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ის სფე რო ში. აქ ტი ვის ტებ მა ისა უბ რეს
იგ პ-თან, ლტოლ ვი ლებ თან და დაბ რუ ნე ბუ ლებ თან და კავ ში რე ბულ
ვი თა რე ბა ზე და წარ მო ად გი ნეს თა ვი ან თი მიდ გო მე ბი და წარ მა ტე-
ბე ბი სა ინ ტეგ რა ციო საქ მი ა ნო ბა ში. ყვე ლას თვის შთამ ბეჭ და ვი იყო
ინ ფორ მა ცია ინ ტენ სი ურ მუ შა ო ბა ზე ფსი ქო რე ა ბი ლი ტა ცი ის კუ-
თხით, მუ შა ო ბა ტრავ მას თან, რო მელ საც იგ პ-თან ეწე ოდ ნენ სა ერ-
თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ჩეჩ ნე თის პირ ვე ლი
და მე ო რე ომე ბის შემ დეგ, თა ვი დან ინ გუ შე თის კარ ვე ბის ქა ლა ქებ ში
და მე რე - ჩეჩ ნეთ ში დაბ რუ ნე ბის დროს. ამას თან, გან სა კუთ რე ბით
მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა ის ფაქ ტი, რომ ეს მოვ ლე ნე ბი მოხ და 10
წელ ზე მე ტი ხნის წი ნათ. შე სა ბა მი სად, ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის აქ ტი-
ვის ტებს გა აჩ ნი ათ მრა ვალ წლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა, რო მელ საც მუდ-
მი ვად აა ნა ლი ზე ბენ და პრო ფე სი უ ლად აც ნო ბი ე რე ბენ, რო გო რი
მიდ გო მე ბი და მე თო დე ბი იძ ლე ვა კარგ შე დე გებს და რო მე ლი - არა.
ამ ცოდ ნის გა ზი ა რე ბით სხვა ქვეყ ნის აქ ტი ვის ტე ბი (რო გორც თვი-
თონ უს ვამ დნენ ხაზს) დიდ სარ გე ბელს იღებ დნენ.

შემდეგ ნაწილში წარმოდგენილია ვი ზი ტის მო ნა წი ლე სამი ორ გა ნი-
ზა ცი  ის გა მოც დი ლე ბა და წარ მა ტე ბული პრაქ ტი კა.



ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში

ლტოლ ვილ თა და იგ პ-თა

ინ ტეგ რა ცი ის წარ მა  ტე ბუ ლი

მა გა ლი თე ბი



ჩეჩ ნე თის რე გი ო ნუ ლი
საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცია -
სა რე სურ სო სო ცი ა ლურ -
ფსი ქო ლო გი უ რი ცენ ტრი „სინ თე მი“

რუ სე თი, 364000, ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა
ქ. გროზ ნო, მა ი ა კოვ სკის ქ. 86ა, ბი ნა 7

8 938 893 74 51
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თავ მჯდო მა რე: ინ ნა აი რა პე ტი ა ნი

ძი რი თა დი მი ზა ნი

ფარ თო სპექ ტრის ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი დახ მა-
რე ბის გა წე ვა სხვა დას ხვა კონ ფლიქ ტი სა და
ეკო ლო გი უ რი კა ტას ტრო ფის შე დე გად და ზა-
რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის თვის

საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი სა ხე ე ბი

 სო ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცია

 სა გან მა ნათ ლებ ლო

 უფ ლე ბა დამ ცვე ლი

 სამ შვი დო ბო

ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ დაწ ვრი ლე ბით იხ. გვ.
78-79

წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

ერ თ-ერთ წარ მა ტე ბულ სა ინ ტეგ რა ციო პრაქ ტი კად მი ვიჩ ნევთ
პრო ექტს „დაბ რუ ნე ბა“, რო მელ საც  სა რე სურ სო სო ცი ა ლურ -ფსი-
ქო ლო გი უ რი ცენ ტრი „სინ თე მი“ ახორ ცი ე ლებს კა რი ტას მოს კოვ-
თან და ევ რო პელ პარ ტნი ო რებ თან (ბელ გი ი დან, ავ სტრი ი დან, საფ-
რან გე თი დან, გერ მა ნი ი დან) ერ თად.  პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ხ დე ბა
იმ ადა მი ან თა დაბ რუ ნე ბა, რომ ლებ მაც, 1995 წლი დან მო ყო ლე ბუ-
ლი, რო ცა ლტოლ ვი ლე ბი გახ დნენ, ბევ რი სიძ ნე ლე გა მო ი ა რეს, და-
ნა კარ გი გა ნი ცა დეს, ცხოვ რობ დნენ ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის მე ზო ბელ
რეს პუბ ლი კებ ში, კარ ვე ბის ბა ნა კებ სა და დრო ე ბი თი გან სახ ლე ბის
პუნ ქტებ ში, შემ დეგ კი, სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო, გა ემ გზავ რნენ
ქვეყ ნის ფარ გლებს გა რეთ და ახ ლა ისევ შინ ბრუნ დე ბი ან.

ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც 10 წელ ზე მე ტი ხა ნი იცხოვ რეს ევ რო პა ში,
ძნე ლად ინ ტეგ რირ დე ბი ან. მა თი ბავ შვე ბი არც ისე კარ გად ლა პა რა-
კო ბენ მშობ ლი ურ და რუ სულ ენებ ზე, ეს გა ნათ ლე ბის პრობ ლე მებს
ქმნის სკო ლა ში, ისი ნი ჩა მორ ჩე ბი ან, კლას ში რჩე ბი ან მე ო რე წელს.
ზრდას რუ ლებს უჭირთ და საქ მე ბა, რად გან ან არა აქვთ გა ნათ ლე-
ბა, შრო მი თი სტა ჟი, ან არ გა აჩ ნი ათ პრო ფე სი უ ლი უნარ -ჩვე ვე ბი.
ყვე ლა ზე ხში რად სა ხელ მწი ფო უწყე ბებ ში მის ვლი სას ექ მნე ბო დათ
ადა მი ა ნებს კონ ფლიქ ტე ბი, რად გა ნაც ისი ნი მიჩ ვე უ ლე ბი იყ ვნენ
წეს რიგს, ყვე ლა პრო ცე დუ რის ერ თბა შად შეს რუ ლე ბას, აქ კი ყვე-
ლა ფე რი ჭი ა ნურ დე ბო და, ხში რად ვერ პა სუ ხობ დნენ შე კითხ ვებ ზე,
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხიც არ შე ე სატყ ვი სე ბო და მო ლო დინს. ხში რად
ადა მი ა ნე ბი დეპ რე სი ა ში ვარ დე ბოდ ნენ და ისევ ევ რო პა ში დაბ რუ ნე-
ბის გზებს ეძებ დნენ.

პარ ტნი ო რებ თან ერ თად შეიქმნა პრო ექ ტი „დაბ რუ ნე ბა“ - ჩვე ნი
ორ გა ნი ზა ცია დაბ რუ ნე ბულ თათ ვის შეხ ვედ რის პირ ველ ად გი ლად
იქ ცა. ევ რო პუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ყო ველ ადა მი ან ზე, ან ოჯახ ზე რი-
ცხა ვენ გარ კვე ულ ბი უ ჯეტს, რაც შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ადა მი-
ანს, პირ ველ ხა ნებ ში კომ ფორ ტუ ლად იგ რძნოს თა ვი, შე ი ძი ნოს წამ-
ლე ბი, პა ტა რა ბიზ ნე სიც კი აა წყოს. ად გი ლებ ზე სპე ცი ა ლის ტე ბი ინ-
ფორ მა ცი ას აწ ვდი ან თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის
შე სა ხებ, ვის მი მარ თონ დახ მა რე ბის თვის, უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის
შემ თხვე ვა ში. გა დას ცე მენ იმ მოქ მე დი არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი-



ზა ცი ე ბის კონ ტაქ ტებს, სა დაც შე უძ ლი ათ უფა სო ფსი ქო ლო გი უ რი
კონ სულ ტა ცი ის მი ღე ბა, მო ნა წი ლე ო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ-
ტებ ში, მას ტერ კლა სებ ზე დას წრე ბა, პრო ფე სი უ ლი კომ პე ტენ ცი ის
ამაღ ლე ბა ან მი ღე ბა. ამას თან, სპე ცი ა ლის ტე ბი ინ ფორ მა ცი ას აძ-
ლე ვენ მცი რე ბიზ ნე სის შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, ქა ლე ბის თვის
უფ რო ხში რად - სა ში ნაო ბიზ ნე სი სა. გა დას ცე მენ სა ხელ მწი ფო სო-
ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის კონ ტაქ ტებს, უხ სნი ან, რო გორ დად გნენ აღ-
რიცხ ვა ზე უმუ შევ რო ბის კუ თხით, სად და რო გო რი შემ წე ო ბის მი-
ღე ბა შე იძ ლე ბა. უფ როს კლა სე ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის თვის, ვი-
საც უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში სურს ჩა ბა რე ბა, ვა წყობთ პრო ფე სი-
უ ლი ორი ენ ტა ცი ის ლექ ცი ებს, მა ლე გვექ ნე ბა ჩეჩ ნუ რი და რუ სუ ლი
ენე ბის კურ სე ბი.

ჩვე ნი წარ მა ტე ბაა – 100-ზე მე ტი დაბ რუ ნე ბუ ლი ოჯა ხი, რო მე ლიც
დღეს თავს კომ ფორ ტუ ლად გრძნობს სახ ლში. ისი ნი წარ მა ტე ბუ ლე-
ბი არი ან, ავი თა რე ბენ თა ვი ანთ ბიზ ნესს, სწავ ლო ბენ, ქმნი ან ოჯა-
ხებს. და, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ჩვენ ვქმნით პი რო ბებს მა თი ინ ტეგ-
რა ცი ის თვის, ისი ნი კი ევ რო პუ ლი კულ ტუ რის ინ ტეგ რი რე ბას ახ დე-
ნენ თა ვი ან თი ქცე ვით, ურ თი ერ თო ბის მა ნე რით, მცი რე ბიზ ნე სის
წარ მო ე ბით, ბიზ ნეს ში ურ თი ერ თო ბე ბის ეტი კე ტით.



კავ კა სი ური ინი ცი ა ტი ვის ცენ ტრი

105062, რუ სე თი, მოს კო ვი
პოკ როვ კის ქ. 30

+798 548 74 78 0, 495 625 06 63
hadbad2012@gmail.com

საქმიანობის ძირითადი სახეები

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა-
რე ბის ხელ შემ წყო ბი რე გი ონ თშო რი სი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა-
ცია „კავ კა სი ური ინი ცი ა ტი ვის ცენ ტრი“

 არის დამ ფუძ ნე ბე ლი და და მა არ სე ბე ლი პირ ვე ლი კავ კა სი უ რი და-
მო უ კი დე ბე ლი ჟურ ნა ლი სა „დო ში“, რო მე ლიც 2003 წლი დან აშუ-
ქებს ვი თა რე ბას ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კებ ში და აქ-
ცენტს აკე თებს რე გი ონ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვებ ზე;

 ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში ატა რებს სო ცი ო ლო გი ურ კვლე ვებს: აქ-
ტუ ა ლურ სა კი თხებ ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გა მო კითხ ვა და
მო ნი ტო რინ გი;

 2012 წლის აპ რილ ში გროზ ნო ში გახ სნა რე სურს ცენ ტრი არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და და მო უ კი დე ბე ლი სა მო ქა ლა ქო
აქ ტი ვის ტე ბის თვის;

 2012 წლის ივ ლის ში პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ას თან - ქალთა სა-
რე სურ სო ცენტრ „სინ თემ თან“ ერ თად და ი წყო ჟურ ნალ „ქა ლის
სიტყ ვის“ გა მო ცე მა.

ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ დაწ ვრი ლე ბით იხ. გვ 76-77.

წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

პირ ვე ლი კავ კა სი უ რი და მო უ კი დე ბე ლი ჟურ ნა ლი „დო ში“ გა მო ი ცე-
მა 2003 წლის იან ვრი დან. მკითხ ველს მო უთხ რობს ჩრდი ლო ეთ კავ-
კა სი ის რე გი ო ნებ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვებ ზე, სა ზო გა-
დო ებ რივ -პო ლი ტი კურ ვი თა რე ბა ზე, აქ ტუ ა ლურ სო ცი ა ლურ -ე კო-
ნო მი კურ პრობ ლე მებ ზე, პრობ ლე მებ ზე მე დი ცი ნის, გა ნათ ლე ბის,
ეკო ლო გი ის სფე რო ებ ში. ამ არ ხით ადა მი ა ნე ბი ეც ნო ბოდ ნენ რე გი ო-
ნის რე ა ლურ სუ რათს.

ჟურ ნა ლი აშუ ქებ და ლტოლ ვილ თა, მიგ რან ტთა და იგ პ-თა ცხოვ რე-
ბას, ამით თვალ სა ჩი ნოს ხდი და პრობ ლე მას. თა ნაც, თე მას ასა ხავ-
დნენ რო გორც ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის, ასე ვე ევ რო პის და ცენ ტრა-
ლუ რი რუ სე თის ტე რი ტო რი ებ ზეც, სა დაც ხში რად ჩა დი ოდ ნენ ჟურ-
ნა ლის ტუ რი გა მო ძი ე ბე ბით.

ჟურ ნა ლის ტი რა ჟია 5 000-10 000 ეგ ზემ პლა რი, გა მო ცე მის ენე ბი –
რუ სუ ლი და ინ გლი სუ რი, ვრცელ დე ბა ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში, მოს-
კოვ ში, სან ქტ-პე ტერ ბურ გში და სხვა ქა ლა ქებ ში, სა დაც კავ კა სი ის
დი ას პო რა ცხოვ რობს, აგ რეთ ვე საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში: ნორ-
ვე გი ა, საფ რან გე თი, ბელ გი ა, ავ სტრი ა, პო ლო ნე თი, გერ მა ნი ა, ფი ნე-
თი, შვე დე თი და სხვა.

და ჯილ დო ე ბე  ბი

 2009 წელს „დო ში“ გახ და სა ერ თა შო რი სო  ორ გა ნი ზა ცი ის „რე-
პორ ტი ო რე ბი საზ ღვრებს გა რე შე“ პრე მი ის ლა უ რე ა ტი, რო-
გორც 2009 წლის სა უ კე თე სო გა მო ცე მა - „თა ვი სუ ფა ლი სიტყ ვის
გან ვი თა რე ბა ში შე ტა ნი ლი წვლი ლის თვის“.

 2010 წელს „დო შის“ მთა ვა რი რე დაქ ტო რი ის რა პილ შოვ ხა ლო ვი
გახ და ლა უ რე ა ტი გა მომ ცე მელ თა სა ერ თა შო რი სო ასო ცი ა ცი ის
პრე მი ი სა „ბეჭ დვის თა ვი სუფ ლე ბის თვის“.

 2012 წელს ჟურ ნა ლი „დო ში“ და ჯილ დოვ და გერ და ბუ ცე რი უ სის
სა ხე ლო ბის პრე მი ით „აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი  პრე-
სა“, რო მელ საც ანი ჭე ბენ გერ მა ნუ ლი ფონ დი „ცა იტ შტიფ ტუნ-
გი“ და ნორ ვე გი უ ლი ფონ დი „თა ვი სუ ფა ლი სიტყ ვა“.

 ან დრია სა ხა რო ვის სა ხე ლო ბის პრე მი ის დიპ ლო მე ბი „ჟურ ნა-
ლის ტი კის თვის - რო გორც ქმე დე ბის თვის“ –  2005, 2007, 2009,
2011, 2013 და 2015  წლებ ში.



ჩეჩ ნე თის რე გი ო ნუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი
ორ გა ნი ზა ცია „ქალ თა რე სურს ცენ ტრი“

რუ სე თი, ქ. გროზ ნო
ტრო შე ვის ქ., სახ ლი 73, ბი ნა 6

+8 928 738 33 84

ჩეჩ ნე თის რე გი ო ნულ მა სა ზო გა დო ებ რივ მა საქ-
ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ამ „ქალ თა რე სურს
ცენ ტრი“  2006 წელს და ი წყო თა ვი სი საქ მი ა ნო ბა
ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა ში.

მი სია

ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი აა ქალ თა მდგო მა რე ო ბის
გა უმ ჯო ბე სე ბა ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა ში სხვა-
დას ხვა გზით:

 საქ ველ მოქ მე დო დახ მა რე ბის გა წე ვა ქა ლებს,
მშობ ლე ბის ან ერ თი მშობ ლის მე ურ ვე ო ბის
გა რე შე დარ ჩე ნილ ბავ შვებს, მო სახ ლე ო ბის
სხვა სო ცი ა ლუ რად და უც ველ  კა ტე გო რი ებს;

 ხელ შე წყო ბა სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის
ორ გა ნო ე ბის თვის სა ზო გა დო ებ რი ვად სა სარ-
გებ ლო საქ მი ა ნო ბა ში ქალ თა და მო სახ ლე ო-
ბის სხვა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ფე ნე ბის
ჩარ თვის მხრივ;

 მა ტე რი ა ლუ რი და სხვა სა ხის დახ მა რე ბის
გა  წე  ვა ქა ლებს, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი
და მოწყ ვლა დი პი რე ბის კა ტე გო რი ებს, მა თი
ეროვ ნე ბის, მო ქა ლა ქე ო ბის, აღ მსა რებ ლო ბის
მი უ ხე და ვად;

 სა ზო გა დო ე ბა ში ოჯა ხის პრეს ტი ჟი სა და რო-
ლის  გაძ ლი ე რე ბის ხელ შე წყო ბა;

 დე დო ბი სა და ბავ შვო ბის დაც ვის ხელ შე წყო ბა

ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ დაწ ვრი ლე ბით იხ. გვ. 74-75

წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა

შემ დე გი პრაქ ტი კის სა მიზ ნე აუ დი ტო რი ას წარ მო ად გე ნენ ქა ლე-
ბი, მათ შო რის იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლე ბი და ლტოლ ვი ლე ბი,
მსჯავ რდე ბუ ლე ბი ან სას ჯელ მოხ დი ლე ბი, ისე თი ქა ლე ბი, რომ ლე-
ბიც იმ ყო ფე ბი ან რთულ ცხოვ რე ბი სე ულ პი რო ბებ ში, ან გა ნიც დი ან
ძა ლა დო ბას.

1. გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის ფარ გლებ ში გან ვი თა რე ბუ ლია
თა ნამ შრომ ლო ბა სა ზო გა დო ე ბა ში ყო ფი ლი მსჯავ რდე ბუ ლე ბის
რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის და ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მის და ნერ გვის თვის:
მო წეს რი გე ბუ ლია გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ქა ლე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზის
წარ მარ თვის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის ოპე რა ტი უ ლი გაც ვლის
მე ქა ნიზ მი; ორ გა ნი ზა ცი ის თვის ტარ დე ბა მსჯავ რდე ბულ ქალ თა
მო თხოვ ნე ბის რე გუ ლა რუ ლი კვლე ვა და მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა
მა თი ადაპ ტა ცი ის უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის კუ თხით და კა-
ვე ბის ეტაპ ზე და გა თა ვი სუფ ლე ბის შემ დეგ. ეს თა ნამ შრომ ლო ბა
ხელს უწყობს პე ნი ტენ ცი ა ლურ და წე სე ბუ ლე ბებ ში რე სო ცი ა ლი ზა-
ცი ის გა აქ ტი უ რე ბუ ლი პრო ცე სე ბის, აგ რეთ ვე ტრან სფორ მა ცი ის
პი რო ბებ ში მყო ფი ჩეჩ ნე თის სა ზო გა დო ე ბა ში გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი
ქა ლე ბის სო ცი ო- კულ ტუ რუ ლი ადაპ ტა ცი ის კონ ცეპ ტუ ა ლურ გაც-
ნო ბი ე რე ბას.

2. პრო ექ ტის სა მიზ ნე ჯგუ ფი დან 902 ქალ მა (მსჯავ რდე ბუ ლი, სას-
ჯელ მოხ დი ლი, მძი მე ცხოვ რე ბი სე ულ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი, ძა-
ლა დო ბის გან და ზა რა ლე ბუ ლი) მი ი ღო ფსი ქო ე მო ცი უ რი მდგო მა რე-
ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, ნე გა ტი უ რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი
გა მოც დი ლე ბის შე დე გე ბის ტრან სფორ მა ცი ის/მე- კონ ცეფ ცი ის რე ა-
ნი მა ცი ის, სო ცი ა ლუ რად და დე ბი თი ფსი ქი კუ რი აქ ტი ვო ბის მო ბი ლი-
ზე ბის, პი როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბა. ასე ვე მოხ და პრო ექ-
ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მო მა ვალ ზე, ეს კი და ე ფუძ ნა სო ცი ა ლუ რად და-
დე ბი თი ფა სე უ ლო ბე ბის ორი ენ ტა ცი ის  და სო ცი ა ლუ რი მო ტი ვა ცი ის
აღ დგე ნას.

ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბამ სპე ცი ა ლი ზი რე ბულ ჯგუ ფურ ფსი ქო ლო გი-
ურ კონ სულ ტი რე ბა ში ხე ლი შე უ წყო:



 თვით შე ფა სე ბის და სა კუ თა რი ძა ლე ბის რწმე ნის ამაღ ლე ბას;

 და დე ბი თი შე მოქ მე დე ბი თი ინ ტე რე სე ბის გან ვი თა რე ბას;

 პი რო ბე ბის შექ მნას პი როვ ნე ბის ზნე ობ რი ვი წარ მო ჩე ნის თვის
ჯგუფ ში პი როვ ნე ბა თა შო რის ურ თი ერ თო ბებ ში;

 აქ ტი უ რი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღ ზრდას და სო ცი ა-
ლუ რი ნორ მე ბის დაც ვის გაც ნო ბი ე რე ბას, რა მაც მთლი ა ნო ბა ში
ხე ლი შე უ წყო ყო ფილ მსჯავ რდე ბუ ლებს შო რის რე ცი დი ვე ბის
პრო ცენ ტუ ლო ბის შემ ცი რე ბას.

3. 120 ქალ მა  (მსჯავ რდე ბუ ლი, სას ჯელ მოხ დი ლი, მძი მე ცხოვ რე-
ბი სე ულ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი, ძა ლა დო ბის გან და ზა რა ლე ბუ ლი)
შეძ ლო ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა: რე ლი გი უ რი მოღ ვა-
წე ე ბის დახ მა რე ბის წყა ლო ბით ქა ლებს გა უჩ ნდათ კე თილ მო წყო ბის -
რო გორც ში და პი როვ ნუ ლი, ასე ვე ოჯა ხუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი -
ინ ტე რე სი.

თა ვი ან თი ცხოვ რე ბის მო წყო ბი სას კე თილ სა ი მე დო ოჯა ხუ რი ურ თი-
ერ თო ბე ბის და ტრა დი ცი ე ბის ფა სე უ ლო ბის გაც ნო ბი ე რე ბა უზ რუნ-
ველ ყოფს მათ სო ცი ა ლურ -ფსი ქო ლო გი ურ მდგრა დო ბას  და ხელს
შე უ წყობს თემ თან მი კუთ ვნი ლო ბის შეგ რძნე ბის გან ვი თა რე ბას, ეს
კი და აჩ ქა რებს მა თი სო ცი ა ლი ზა ცი ის პრო ცესს და მი ნი მუ მამ დე და-
იყ ვანს კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბე ბის გა მე ო რე ბის რისკს.

4. სა მიზ ნე ჯგუ ფი დან 680 ქალ მა მი ი ღო ეკო ნო მი კუ რი მდგრა დო ბის,
თვით გან ვი თა რე ბის, თა ვი სი რე სურ სე ბის და სა კო მუ ნი კა ციო უნარ -
ჩვე ვე ბის გა მოვ ლე ნის  შე საძ ლებ ლო ბა:

 680 ქალ მა გა ი ა რა პრო ფე სი უ ლი პრაქ ტი კუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბის
სწავ ლე ბა სამ კერ ვა ლო და მა ნი კუ რის საქ მის, სა ში ნაო მედ დის
კურ სე ბის გავ ლით;

 მო ნა წი ლე თა გან 370 ქალ მა და ი წყო მუ შა ო ბა სი ლა მა ზის სა ლონ-
ში, ატე ლი ე ში, საოჯახო მედ დად;

 103 ქა ლი ფა სი ან მომ სა ხუ რე ბას ახორ ცი ე ლებს სახ ლში, რაც
ხელს უწყობს მა თი მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე-
ბას.

5. 856 ქალ მა (მსჯავ რდე ბუ ლი, სას ჯელ მოხ დი ლი, მძი მე ცხოვ რე ბი-
სე ულ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი, ძა ლა დო ბის გან და ზა რა ლე ბუ ლი) აი-
მაღ ლა გა ნათ ლე ბის დო ნე სა მარ თლებ რივ სა კი თხებ ში, მი ი ღო კვა-
ლი ფი ცი უ რი იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბა:

 უძ რავ ქო ნე ბა ზე უფ ლე ბის აღ დგე ნის კუ თხით;

 რე ა ბი ლი ტა ცი ის უფ ლე ბის დად გე ნის, სო ცი ა ლუ რი შე ღა ვა თე ბის
მი ღე ბის, ბავ შვებ ზე მე ურ ვე ო ბის უფ ლე ბის აღ დგე ნის კუ თხით.

6. 600-ზე მეტ მა ყო ფილ მა მსჯავ რდე ბულ მა ქალ მა მი ი ღო სა ინ-
ფორ მა ცი ო- სა კონ სულ ტა ციო დახ მა რე ბა იმ მომ სა ხუ რე ბის შე სა-
ხებ, რა საც სთა ვა ზო ბენ რთულ სი ტუ ა ცი ა ში მყოფ ქა ლებს ჩეჩ ნე თის
რეს პუბ ლი კის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და სა ხელ მწი ფო
უწყე ბე ბი. ეს უზ რუნ ველ ყოფს მხარ და ჭე რის სამ სა ხუ რე ბის მი მართ
ქალ თა ხელ მი საწ ვდო მო ბას და აფარ თო ებს რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის შე-
საძ ლებ ლო ბებს.

7. 600-ზე მე ტი მსჯავ რდე ბუ ლი ქა ლი გახ და სო ცი ა ლუ რი მო ნი ტო-
რინ გის პროგ რა მის წევ რი. სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის მეშ ვე ო-
ბით მა თი უფ ლე ბე ბი და ინ ტე რე სე ბი უფ რო მე ტა დაა უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი. ამას თა ნა ვე მიმ დი ნა რე ობს მა თი და საქ მე ბის და სხვა დას ხვა
სო ცი ა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვან პროგ რა მა სა და პრო ექ ტში მა თი ჩარ-
თვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ძი ე ბა.

ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის მას შტა ბუ რი და პო ზი ტი უ რი ეფექ ტია ცვლი ლე ბე-
ბი ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა ში ქალ თა უფ ლე ბე ბის სფე რო ში პროგ რე-
სის მხრივ. დღე ი სათ ვის ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხით ბე ნე ფი ცი ა რებ-
მა, მა თი ოჯა ხის წევ რებ მა შე ი ძი ნეს რე სურ სი, რომ ლის დახ მა რე ბი-
თაც შე უძ ლი ათ თა ვი ან თი კონ სტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბე ბის მიღ წე ვა.





დასკვნა



იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის კუ თხით პოს ტ(კონ ფლიქ-
ტურ) ოთხ ქვე ყა ნა ში ჩა ტა რე ბულ მა სა მუ შა ომ და ა დას ტუ რა ინ ტეგ-
რა ცი უ ლი პრო ცე სის რთუ ლი ხა სი ა თი. სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის გან
და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის მხარ და ჭე რა ურ თუ ლე სი ამო ცა ნა ა,
რაც არა მხო ლოდ ენ თუ ზი აზმს, მა ღალ პრო ფე სი ო ნა ლიზ მსაც მო-
ი თხოვს.

ჩვენ მი ერ 2017 წელს უკ რა ი ნა ში, სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხეთ ში გან-
ხორ ცი ე ლე ბულ მა სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტებ მა დი დი მხარ და ჭე რა
გა უ წია მო ნა წი ლე ებს - ამ სა მი ქვეყ ნის და აგ რეთ ვე რუ სე თის ჩრდი-
ლო ეთ კავ კა სი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ექ სპერ ტებს.
მათ შეძ ლეს თა ვი ან თი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა, გა მოც დი ლე ბის
გა ზი ა რე ბა, სხვა დას ხვა მიდ გო მის გან ხილ ვა და კონ ტაქ ტე ბის დამ-
ყა რე ბა კო ლე გებ თან - რო გორც თა ვი ან თი ქვეყ ნის, ასე ვე სა მი სხვა
ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლებ თან.

მო ნა წი ლე ე ბი ერ თსუ ლო ვან ნი იყ ვნენ იმა ში, რომ ვი ზი ტე ბი ძა ლი-
ან სა სარ გებ ლო გა მოდ გა. ბევ რი მათ გა ნი ხაზ გას მით ამ ბობ და, რომ
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ის მი ნო არა მხო ლოდ და დე ბი თი, არა მედ უარ-
ყო ფი თი გა მოც დი ლე ბაც, რა თა მო მა ვალ ში თა ვი დან აი ცი ლო მსგავ-
სი შეც დო მა. კონ კრე ტუ ლად, სა ინ ტეგ რა ციო მუ შა ო ბის გარ და, გა-
მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა შე ე ხო არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის
საქ მი ა ნო ბის სხვა ას პექ ტებ საც - პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა, და ფი-
ნან სე ბა ზე გა ნა ცხა დის შე ტა ნა, პრო ექ ტე ბის ეფექ ტუ რი მარ თვა და
მუ შა ო ბა სა ზო გა დო ე ბას თან.

აქ ტი ვის ტე ბი ამ ბო ბენ, რომ ამ მოგ ზა უ რო ბე ბის დრო საც უკ ვე შე იც-
ვა ლა მა თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა ო ბა: ინერ გე ბო და ახა ლი თე მა ტუ-
რი და მე თო დო ლო გი უ რი იდე ე ბი, ხში რად - ადაპ ტი რე ბუ ლი ფორ-
მით, და უ ყოვ ნებ ლივ. გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბას ჰქონ და სა შუ ა ლო
და გრძელ ვა დი ა ნი ეფექ ტიც: შე სამ ჩნე ვი გახ და ხარ ვე ზე ბი, ნაკ ლო-
ვა ნე ბე ბი, რა მაც ახა ლი პრო ექ ტე ბის და პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის
მე თო დე ბის გან ვი თა რე ბა გა მო იწ ვი ა. ნა ნა ხი ზო გი ერ თი წარ მა ტე-
ბუ ლი პრაქ ტი კა აქ ტი ვის ტებ მა უკ ვე და ნერ გეს თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში:
მა გა ლი თად, უკ რა ი ნა ში, სა ქარ თვე ლოს მსგავ სად, გა მო ი ყე ნეს ერ-
თობ ლი ვი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი ახალ გაზ რდა იგ პ-ბი სა

და ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რებ ლე ბის თვის. ქა ლაქ გი უმ რი დან კი ჩა-
მო ი ტა ნეს იდეა - შე ექ მნათ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი ბავ შვე ბის
სო ცი ა ლუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის ინ კლუ ზი უ რი
ცენ ტრი. ეს უკ ვე ამუ შავ და უკ რა ი ნა ში. უკ რა ი ნელ მა აქ ტი ვის ტებ მა
სო მეხ კო ლე გებ თან რე გუ ლა რუ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბის შე დე გად წარ-
მა ტე ბით გა მო ი ყე ნეს პრაქ ტი კა ში უკ ვე ადაპ ტი რე ბუ ლი მო დე ლე ბი.
ხში რად გა მო ით ქმე ბო და (და ნა წი ლობ რივ უკ ვე გან ხორ ცი ელ და)
სურ ვი ლი და გან ზრახ ვა, გა აღ რმა ვონ უკ ვე არ სე ბუ ლი კავ ში რე ბი
და გა ნაგ რძონ ურ თი ერ თსწავ ლე ბა - მა გა ლი თად, ერ თმა ნეთ თან ვი-
ზი ტე ბის და გა მოც დი ლე ბის დაწ ვრი ლე ბი თი გაც ვლის ფარ გლებ ში,
აგ რეთ ვე ურ თი ერ თკონ სულ ტა ცი ე ბით კონ კრე ტუ ლი თე მე ბი სა და
პრობ ლე მე ბის თა ო ბა ზე. თა ნამ შრომ ლო ბის კონ კრე ტუ ლი ფორ მე ბი
უკ ვე და გეგ მი ლი ა, ნა წი ლობ რივ - გან ხორ ცი ელ და კი დეც. მათ შო-
რის - ტრან სსა საზ ღვრო სა ერ თო პრო ექ ტე ბი, კონ ფე რენ ცი ე ბი და
სე მი ნა რე ბი.

დი ა ლო გი და ვა რა უ დე ბის მსხვრე ვა

პრო ექ ტის „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“ და მი სი თა ნამ დე-
ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის, მათ შო რის პოს ტ(კონ ფლიქ ტურ) რე გი ო ნებ-
ში მოგ ზა უ რო ბე ბის, და გეგ მვი სას, ჩვენ გვეს მო და, რომ ომის გა-
მოც დი ლე ბამ კვა ლი და ამ ჩნია მო ნა წი ლე თა ცნო ბი ე რე ბას. ჩვენ
ვაცნობიერებდით, რომ, შე საძ ლო ა, ისი ნი თა ვა დაც ყო ფი ლიყ ვნენ
მი კერ ძო ე ბუ ლე ბი ან ჰქო ნო დათ ვა რა უ დე ბი, ეჭ ვე ბი სხვა ქვეყ ნე ბის
წარ მო მად გე ნე ლი კო ლე გე ბის მი მართ. ამი ტომ გა მოც დი ლე ბის გა-
ზი ა რე ბას თან ერ თად ჩვე ნი მთა ვა რი ამო ცა ნა იყო შე საძ ლო ვა რა უ-
დე ბის გა ფან ტვა და კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის შექ მნა. ამ მი ზან მა
გა ა ერ თი ა ნა ჩვე ნი პრო ექ ტის ექ ვსი ვე მი მარ თუ ლე ბა.

ამ კონ ტექ სტში სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტე ბის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნე სი შე დე გი გახ და ის, რომ მო ნა წი ლე ე ბი გა ეც ნენ კო ლე-
გებს და სხვა ადა მი ა ნებს სხვა დას ხვა ქვეყ ნი დან, ამ გვა რად დაძ ლი ეს
მი კერ ძო ე ბუ ლო ბა თუ ეჭ ვე ბი სხვა ხალ ხე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის
მი მართ. ამ ჟა მად ისი ნი თა ნამ შრომ ლო ბენ და მე გობ რო ბენ. ბევ რმა
მო ნა წი ლემ აღი ა რა, რომ თა ვი დან  კო ლე გებს სუ ბი ექ ტუ რად და



მტრუ ლა დაც კი ეპყ რო ბო და - და ფი ნა ლის დროს ყვე ლა ხაზ გას მით
ამ ბობ და, რომ ინ ტენ სი უ რი პრო ფე სი უ ლი და პი რა დი ურ თი ერ თო-
ბე ბი და ეხ მა რა მათ, და ე ნა ხათ სხვა მო ნა წი ლე ე ბი, რო გორც ინ დი ვი-
დუ მე ბი, სტე რე ო ტი პებს მიღ მა: მა გა ლი თად, უკ რა ი ნე ლი აქ ტი ვის-
ტე ბი ნდო ბით გა ნიმ სჭვალ ნენ რუ სი და სო მე ხი კო ლე გე ბის მი მართ,
ქარ თველ მა და სო მეხ მა მო ნა წი ლე ებ მა სა ერ თო ენა გა მო ნა ხეს.
ყვე ლა მო ნა წი ლეს - უკ რა ი ნის, სომ ხე თის და სა ქარ თვე ლოს წარ მო-
მად გენ ლებს - გა უქ რა ეჭ ვე ბი ჩე ჩე ნი და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის სხვა
რე გი ო ნე ბის კო ლე გე ბის მი მართ. იგი ვე ეხე ბა უცხო რე ლი გი ე ბის მი-
მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა საც, ქრის ტი ა ნო ბაა ეს თუ ის ლა მი.

ამას გარ და, მოგ ზა უ რო ბის ბო ლოს მათ ის წავ ლეს ვა რა უ დე ბის და
დის კრი მი ნა ცი ის არა მარ ტო მი ზე ზე ბი სა და შე დე გე ბის გაც ნო ბი-
ე რე ბა, არა მედ  გა ა კე თეს შე სა ბა მი სი დას კვნე ბი სა კუ თა რი მუ შა ო-
ბის თვის:

მოგ ზა უ რო ბი დან დაბ რუ ნე ბუ ლი მო ნა წი ლე ე ბი აქ ტი უ რად აზი ა რებ-
დნენ თა ვი ანთ შთა ბეჭ დი ლე ბებს კო ლე გე ბი სა და მე გობ რე ბის წრე ში,
ამ გვა რად, თა ვი ან თი წვლი ლი შეჰ ქონ დათ გარ კვე უ ლი ქვეყ ნის, სა ზო-
გა დო ე ბის თუ კულ ტუ რის წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ ვა რა უ დე ბის
მსხვრე ვა ში. ამას გარ და, ბევ რი გეგ მავს თა ვის ქვე ყა ნა ში და ა არ სოს
სა დი ა ლო გო ინი ცი ა ტი ვე ბი და ღო ნის ძი ე ბე ბი სამ ხედ რო კონ ფლიქ-
ტის მო ნა წი ლე მხა რე თა წარ მო მად გენ ლებს შო რის. პროგ რა მის ბევ-
რმა კურ სდამ თავ რე ბულ მა შეძ ლო გავ ლე ნა დის კრი მი ნა ცი ას თან და-
კავ ში რე ბულ კონ ფლიქ ტებ ზე თა ვის სა ცხოვ რე ბელ ად გი ლას.

დრო უ ლი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა –
გრძელ ვა დი ა ნი ინ ტეგ რა ცი ის სა წინ და რი

სამ მა სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზიტ მა და ოთხი ქვეყ ნის წარ მო მად გე-
ნე ლი მო ნა წი ლე ე ბის ურ თი ერ თო ბამ და ა დას ტუ რა სა ერ თო შთა ბეჭ-
დი ლე ბა: ლტოლ ვილ თა და იგ პ-თა ინ ტეგ რა ცი ას ახალ (მუდ მივ თუ
დრო ე ბით) სა ცხოვ რე ბელ ად გი ლას საგ რძნობ ლად არ თუ ლებს ფსი-
ქო სო ცი ა ლუ რი გა რე მო ე ბე ბი - ადა მი ა ნე ბი იძუ ლე ბუ ლე ბი არი ან,
თა ვი ან თი ნე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ და ტო ვონ სახ ლ-კა რი და ხში რად
ღრმად არი ან ტრავ მი რე ბუ ლე ბი ომი სა და ძა ლა დო ბის გა მოც დი ლე-

ბის გა მო. ამას თან, სას წრა ფო სა ბა ზი სო უზ რუნ ველ ყო ფის (საკ ვე-
ბი, მე დი კა მენ ტე ბი, სა ცხოვ რე ბე ლი) ძი ე ბა არ ცთუ იშ ვი ა თად ჩრდი-
ლავს ფსი ქო ლო გი უ რი მხარ და ჭე რის აუ ცი ლებ ლო ბას.

ამას გარ და, ოთხ წარ მოდ გე ნილ ქვე ყა ნა ში ჯერ ჯე რო ბით საკ მა რი-
სად არ არი ან  პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ კვა ლი-
ფი ცი უ რი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვა. პრობ ლე მა მწვავ-
დე ბა იმის გა მოც, რომ ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში ფსი ქო თე რა პია
სტიგ მა ტი ზი რე ბუ ლი ა. ამის გა მო ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც ფსი ქო-
ლო გი უ რი და ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მწვა ვე სა ჭი რო ე ბა
გა აჩ ნი ათ, ხში რად უარს ამ ბო ბენ არ სე ბუ ლი შე მო თა ვა ზე ბის გა მო-
ყე ნე ბა ზე. ამ გვა რად, ომის გან მი ყე ნე ბულ ფსი ქო ლო გი ურ ტრავ მას
სა თა ნა დო პრო ფე სი უ ლი ყუ რა დღე ბა არ ექ ცე ვა. ეს არ თუ ლებს ინ-
ტეგ რა ცი ას, ზოგ ჯერ კი იწ ვევს აგ რე სი ულ ქცე ვას და ძა ლა დო ბას.

პრო ფე სი ულ მა ურ თი ერ თო ბამ მოგ ზა უ რო ბე ბის დროს ამ სფე რო-
ში თვალ სა ჩი ნო გან სხვა ვე ბე ბი წარ მო ა ჩი ნა სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში.
ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გაც ნო ბი ე-
რე ბუ ლად მო ე კიდ ნენ პრო ფე სი ო ნალ თა გა ნათ ლე ბას ფსი ქო სო ცი ა-
ლუ რი დახ მა რე ბის მხრივ ჩეჩ ნე თის ომის შემ დეგ. უკ რა ი ნა ში ამ ჟა-
მად იგ რძნო ბა მსგავ სი გან ვი თა რე ბა. სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხეთ ში
კი იქ გან ვი თა რე ბუ ლი ომე ბის შემ დეგ ფსი ქო სო ცი ა ლურ დახ მა რე-
ბას პრაქ ტი კუ ლად არა ნა ი რი ყუ რა დღე ბა არ ექ ცე ო და. ჩრდი ლო-
ეთ კავ კა სი ე ლი კო ლე გე ბის სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა ამ სფე რო ში მე-
ტად სა ინ ტე რე სო იყო სხვა მო ნა წი ლე ე ბის თვის. მან აჩ ვე ნა, რა ო დენ
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ლტოლ ვი ლე ბი სა და იგ პ-თვის ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი
მხარ და ჭე რის სწრა ფი შე თა ვა ზე ბა.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის
ემო ცი უ რი გა დაწ ვის პრო ფე სი უ ლი პრო ფი ლაქ ტი კა

ყვე ლა წარ მოდ გე ნილ ქვე ყა ნა ში სა ინ ტეგ რა ციო მუ შა ო ბა ტარ დე ბა, ძი-
რი თა დად, მო ხა ლი სე ე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბის მი ერ. ამას თან, ისი ნი მუდ მი ვად ხვდე ბი ან ადა მი ა ნებს, რო მელ-
თაც მძი მე ტრავ მე ბი გა და ი ტა ნეს და ხში რად არ გა აჩ ნი ათ ამ ტრავ მე-
ბთან მუშაობის შე საძ ლებ ლო ბა. ასე თი ადა მი ა ნე ბის დახ მა რე ბა ემო ცი-



უ რად რთუ ლი ა; მო ხა ლი სე ე ბის წი ნა შე დგას ემო ცი უ რი გა დაწ ვის და
ექ სტრე მა ლუ რი სუ ლი ე რი გა დაღ ლის მა ღა ლი რის კი.

ამი ტო მაც პრო ექ ტის „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“ ფარ-
გლებ ში ჩვენ მო ვამ ზა დეთ და სერ ტი ფი კა ტე ბი გა და ვე ცით პირ ველ
კლი ნი კურ სუ პერ ვი ზო რებს უკ რა ი ნა ში.

ახ ლა ისი ნი სთა ვა ზო ბენ ინ დი ვი დუ ა ლურ, გუნ დურ და ჯგუ ფურ
სუ პერ ვი ზი ას ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პრო ფე სი ო ნა ლებს.
მხარ და ჭე რის მიზ ნით მი მარ თვა და  სერ ტი ფი ცი რე ბულ კლი ნი კურ
სუ პერ ვი ზო რებ თან და კავ ში რე ბა შე საძ ლე ბე ლია ანო ნი მუ რად პრო-
ექ ტის სა ი ტის მეშ ვე ო ბით1.

ჩვენ მა მოგ ზა უ რო ბებ მა თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნა ემო ცი უ რი გა დაწ-
ვის პრო ფი ლაქ ტი კა შიც: მან სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის
თა ნამ შრომ ლებს სა შუ ა ლე ბა მის ცა, დრო ე ბით და ტო ვონ ჩვე უ ლი
სა მუ შაო კონ ტექ სტი, ახა ლი პერ სპექ ტი ვე ბი დან შე ხე დონ თა ვი ანთ
საქ მი ა ნო ბას, კონ ტაქ ტი და ამ ყა რონ კო ლე გებ თან, შე იგ რძნონ, რომ
მა თი ეს მით და მათ აღი ა რე ბენ სხვა აქ ტი ვის ტე ბი - რაც მო ტი ვა ცი ას
და ძა ლას ანი ჭებთ. პერ სპექ ტი ვის ასე თი ცვლი ლე ბა - არის ტი პუ რი
პრო ფე სი უ ლი სუ პერ ვი ზი ა.

მზე რა მო მავ ლის კენ

გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა და კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბა - არის სა-
ფუძ ვლე ბი სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტი სა „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე-
ბი ერ თად“. ისი ნი წარ მოდ გე ნი ლია (ნა წი ლობ რივ, სა ერ თა შო რი სო
კონ ფე რენ ცი ე ბი სა და მრგვა ლი მა გი დე ბის ფორ მით) პრო ექ ტის სხვა
მი მარ თუ ლე ბე ბის ფარ გლებ შიც – ისე თებ ში, რო გო რე ბი ცა ა: ფსი ქო-
ლო გი ურ ტრავ მებ ზე მუ შა ო ბა, სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა, რო გორც
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის ინ სტრუ მენ ტი
და ომით გა მოწ ვე უ ლი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრო ფი ლაქ ტი კა.

ყვე ლა სფე რო ში ჩვენ თვის გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია (პოს-
ტ)კონ ფლიქ ტუ რი რე გი ო ნე ბის აქ ტი ვის ტე ბის და ექ სპერ ტე ბის

h ps://www.austausch.org/novos -detali/obuchennye-
v-ramkax-nashego-proekta-klinicheskie-supervizory-predlagajut-professionalnoe-
provedenie-supervizij-dlja-specialistov/

გაც ნო ბა. მა თი საქ მი ა ნო ბის კონ ტექ სტი ბევრ რა მე ში ემ თხვე ვა
ერ თმა ნეთს, მუ შა ო ბის და მოგ ვა რე ბის წარ მა ტე ბუ ლი მე თო დე ბის
გა ზი ა რე ბა მე ტად პრო დუქ ტი უ ლი ხდე ბა. პრო ექ ტის გა მოც დი ლე-
ბა გვიჩ ვე ნებს სხვა დას ხვა პერ სპექ ტი ვის და ნო უ- ჰა უს შერ წყმის
სი ნერ გი ას.

აქ ტუ ა ლუ რი პროგ რა მა „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“
მთავ რდე ბა 2019 წლის იან ვარ ში - თუმ ცა მის ად გი ლას მო დის
იმა ვე სა ხელ წო დე ბის ანა ლო გი უ რი პრო ექ ტი. 2017 წელს სა გან-
მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტე ბის ფარ გლებ ში მი ღე ბულ მა გა მოც დი ლე-
ბამ დაგ ვა ნა ხა (ტრავ მო) ფსი ქო თე რა პევ ტე ბის სწავ ლე ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბა. ამი ტომ მო მა ვალ პრო ექ ტში  სა მუ შაო მი მარ თუ ლე ბის
„ო მით გა მოწ ვე უ ლ ფსი ქო ლო გი უ რ ტრავ მე ბთან მუ შაო ბა“ ფარ-
გლებ ში ვგეგ მავთ უკ რა ი ნის, სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე თის ფსი ქო თე-
რა პევ ტე ბის სწავ ლე ბას და მხარ და ჭე რას ომის გან ტრავ მი რე ბუ-
ლი ადა მი ა ნე ბის თვის უფა სო ფსი ქო თე რა პი უ ლი დახ მა რე ბის შე-
თა ვა ზე ბა ში. ამას თან, ჩვენ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ვა ფარ თო ოთ
მუ შა ო ბა ფსი ქო თე რა პი ის სტიგ მა ტი ზა ცი ის წი ნა აღ მდეგ სა ქარ-
თვე ლო სა და სომ ხეთ ში.

მად ლო ბის სიტყ ვე ბი

დი დი მად ლო ბა გვინ და გა მოვ ხა ტოთ უკ რა ი ნის, სომ ხე თის და სა ქარ-
თვე ლოს იმ არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ, რომელთაც
მიგ ვიწ ვიეს, ბევ რი სა სარ გებ ლო და სა ინ ტე რე სო რამ გვი ამ ბეს თა-
ვიანთ მუ შა ო ბა ზე, გაგ ვი ზი ა რეს ინ ტეგ რა ცი ის და დე ბი თი გა მოც დი-
ლე ბა და წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა და შეც დო მე ბიც, რო მელ თა გან
მათ ფა სე უ ლი დას კვნე ბი გა ა კე თეს.

ჩვენ აგ რეთ ვე გან სა კუთ რე ბით ვე მად ლი ე რე ბით ვი ზი ტე ბის მო ნა წი-
ლე ებს აქ ტი უ რო ბის, ენ თუ ზი აზ მი სა და იმ ყვე ლაფ რის გა მო, რაც ამ
მოგ ზა უ რო ბე ბის შე დე გად მო ი ფიქ რეს, გა ნა ხორ ცი ე ლეს და და გეგ-
მეს. ეს სა მუ შაო - რთუ ლი, უან გა რო, უმე ტეს წი ლად ომ გა მოვ ლი ლი
და იძუ ლე ბით ემიგ რა ცი ა ში მყო ფი ადა მი ა ნე ბის მი ერ შეს რუ ლე ბუ-
ლი - უღ რმეს მად ლო ბას იმ სა ხუ რებს. მად ლო ბა და წარ მა ტე ბე ბი
თქვენ და თქვენს მნიშ ვნე ლო ვან საქ მეს!



და ბო ლოს, ჩვენ უღ რმეს მად ლო ბას ვუხ დით გერ მა ნი ის სა გა რეო
საქ მე თა ფე დე რა ლურ სა მი ნის ტროს ამ შე საძ ლებ ლო ბის თვის - შეგ-
ვე ტა ნა წვლი ლი ომის შე დე გე ბის ერ თობ ლი ვად დაძ ლე ვა ში თე მა ტუ-
რად მრა ვალ ფე რო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბი ს და სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის გა მოც დი ლე ბის
გა ზი ა რე ბის გზით.

მა რია სლე ზა ჩე კი

ალ ლა გა მა ხა რია

დი ა ნა მი რი ბი ა ნი

ინ ნა აი რა პე ტი ა ნი

ნა დეჟ და ხო მენ კო





პრო ექ ტის

„დავ ძლი ოთ

ომის შე დე გე ბი ერ თად“

შე სა ხებ



კონ ფლიქ ტე ბის მულ ტი ე როვ ნუ ლი
და რე გუ ლი რე ბა და დი ა ლო გის
გან ვი თა რე ბა უკ რა ი ნა ში და
აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის სხვა
(პოს ტ)კონ ფლიქ ტურ ზო ნებ ში
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის
მხარ და ჭე რით

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ამ ჟა მინ დელ სი ტუ ა ცი ა ში (ო მი უკ რა ი ნის
აღ მო სავ ლეთ ში და ყი რი მის ანექ სი ა) უკ რა ი ნის სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბა წარ მო ად გენს ცენ ტრა ლურ ძა ლას (ო მის შემ დგო მი) კონ-
ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის, გა დაწყ ვე ტის და პრე ვენ ცი ის სფე რო სა
და მშვი დო ბის მყო ფე ლო ბა ში, ამ პრო ექ ტის მი ზა ნია უკ რა ი ნის სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა ამ რთულ საქ მე ში, პრო ფე-
სი უ ლი გა დაწ ვის თა ვი დან აცი ლე ბა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის
გრძელ ვა დი ა ნი და სტა ბი ლუ რი მუ შა ო ბის დამ ყა რე ბა.

ეს მი ზა ნი მი იღ წე ვა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი ვის ტე ბის მი-
ზან მი მარ თუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლი ზა ცი ით მა თი სწავ ლე ბის და კვა-
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის გზით, აგ რეთ ვე ისე თი ქვეყ ნე ბის ცოდ ნის
და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბით, რო მელ თაც გა მო ი ა რეს სამ ხედ რო
კონ ფლიქ ტი, ან იმ ყო ფე ბი ან კონ ფლიქ ტის პი რო ბებ ში - მაგ., სა ქარ-
თვე ლო, სომ ხე თი და რუ სე თი, ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა.

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გა მარ თუ ლი სა ერ თა შო რი სო
კონ ფე რენ ცი ე ბის, მრგვა ლი მა გი დე ბის  და სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი-
ზი ტე ბის დახ მა რე ბით სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე თის და რუ სე თის ჩრდი-
ლო ეთ კავ კა სიის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც თა ვის ქვე-
ყა ნა ში პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის ერ თ-ერ თი ცენ ტრა-
ლუ რი ძა ლა ა, მხარ და ჭე რას იღებს (ო მის შემ დგო მი) კონ ფლიქ ტე ბის
მოგ ვა რე ბა სა და თა ვი დან აცი ლე ბა ში.

პრო ექ ტის მე ო რე, არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი ზა ნია დი ა ლო გის
მიღ წე ვა და თა ნამ შრომ ლო ბის ქსე ლის შექ მნა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის

სხვა დას ხვა (პოს ტ)კონ ფლიქ ტუ რი ქვეყ ნის, გან სა კუთ რე ბით პრო-
ექ ტის ოთხი ქვეყ ნის: უკ რა ი ნის, სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე თი სა და რუ-
სე თის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის. სწო-
რედ ეს იძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას, იპო ვონ სა ერ თო გრძელ ვა დი ანი
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბი სა და მშვი დო ბის მყო-
ფე ლო ბის კუ თხით, გრძელვადიან პერსპექტივაში კი სამშვიდობო
პროცესს ავითარებს მთელ რეგიონში.

პრო ექტს „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“ 2016 წლის აგ ვის-
ტო დან 2019 წლის იან ვრის ჩათ ვლით ახორ ცი ე ლებს ორ გა ნი ზა ცია
„გერ მა ნულ -რუ სუ ლი გაც ვლა“ (DRA e.V., ბერ ლი ნი) ერ თობ ლი ვად
თა ვის მთა ვარ უკ რა ი ნელ პარ ტნი ორ თან, სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი-
ზა ცი ას თან „Країна вільних людей“ (კრა მა ტორ სკი/ ლვო ვი), რუ სეთ ში
მთა ვარ პარ ტნი ორ თან, აგ რეთ ვე ხუთ პარ ტნი ო რულ ორ გა ნი ზა ცი-
ას თან უკ რა ი ნი დან, რუ სე თი დან, სა ქარ თვე ლო დან, სომ ხე თი დან და
გერ მა ნი ი დან: „Наше майбутнє“ (ზა პო რო ჟი ე, უკ რა ი ნა), „სომხური
კა რი ტა სი“ (გი უმ რი, სომ ხე თი), ქალ თა ფონ დი „სო ხუ მი“ (ქუ თა ი სი,
სა ქარ თვე ლო), „აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ფონ დი“ (კი ე ვი), „ChildFund
გერ მა ნი ა“ (ბერ ლი ნი).

პრო ექ ტი წარ მო ად გენს DRA e.V მი ერ უკრაინაში 2014 წლიდან გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი წი ნა პრო ექ ტე ბის შე დეგს. პრო ექ ტე ბი ეძღ ვნე ბო-
და ომის შემ დგო მი კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ან და რე გუ ლი რე ბას
(h ps://kriegsfolgen- ueberwinden.de/ru/vorgaengerprojekt).



სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტის
„დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“
6 სა მუ შაო მი მარ თუ ლე ბის ფარ გლებ ში
რ ეა ლიზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი

პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი იყო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის, ტრე-
ნინ გე ბის და ვი ზი ტე ბის 91 მო ნა წი ლე ოთხი ქვეყ ნი დან (უკ რა ი ნა,
რუ სე თი, სა ქარ თვე ლო და სომ ხე თი), ორი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-
რენ ცი ის და ერ თი სა ერ თა შო რი სო მრგვა ლი მა გი დის 286 მო ნა წი ლე.
აგ რეთ ვე პრო ექ ტის ფარ გლებ ში სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის
მო ნა წი ლე თა მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 32 ქვეგ რან ტუ ლი პრო ექ ტის
წყა ლო ბით უშუ ა ლოდ ჩა ერ თო 3847 და  ინ ტერ ნეტ რე სურ სე ბის მეშ-
ვე ო ბით - 45 ათას ზე მე ტი ადა მი ა ნი.

სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტით გან პი რო ბე ბულ
ტრავ მებ თან მუ შა ო ბა

ეს მი მარ თუ ლე ბა მხარ და ჭე რას უწევს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას
იმ ფსი ქო თე რა პევ ტე ბი სა და ფსი ქო ლო გე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ-
ლე ბით, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ ომის ფსი ქო ლო გი ურ ტრავ მებ თან,
ფსი ქო ლოგ თა მე ო რა დი ტრავ მა ტი ზა ცი ის შემ თხვე ვე ბის და სა ზო-
გა დო ებ რივ სა წყი სებ ზე მო მუ შა ვე მო ხა ლი სე ე ბის გა დაწ ვის თა ვი-
დან აცი ლე ბის თვის, აგ რეთ ვე ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის შე სა ხებ
ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი ვა რა უ დე ბის გა ფან ტვა ში.

მო ცე მუ ლი მი მარ თუ ლე ბის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი:

 კლი ნი კუ რი სუ პერ ვი ზო რე ბის სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა
მთელ უკ რა ი ნა ში

 ორი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია ფსი ქო თე რა პი უ ლი დახ მა რე ბის-
თვის მი მარ თვის სტიგ მა ტი ზა ცი ის სა წი ნა აღ მდე გოდ

 სა ერ თა შო რი სო კამ პა ნია თე მა ზე „ტრავ მა თე რა პია კონ ფლიქ-
ტურ და პოს ტკონ ფლიქ ტურ რე გი ო ნებ ში“

სა ო მა რი კონ ფლიქ ტით გან პი რო ბე ბუ ლი
დის კრი მი ნა ცი ის სა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბა მხარს უჭერს სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტებს
სა ზო გა დო ე ბის გარ კვე ულ მიზ ნობ რივ ჯგუ ფებ თან, მათ შო რის მიმ-
ღებ თე მებ ში, მუ შა ო ბა ში - ომით გან პი რო ბე ბუ ლი დის კრი მი ნა ცი ის
დაძ ლე ვი სა და თა ვი დან აცი ლე ბის თვის.  სწავ ლე ბა მიმ დი ნა რე ობს
ჩვე ნი პარ ტნი ო რის «Perspek vwechsel Plus» მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მე-
თო დით. ეს მე თო დი ეფუძ ნე ბა «Аn -bias»-ის (ვა რა უ დე ბის გან თა ვი-
სუფ ლე ბა) მიდ გო მას და მი მარ თუ ლია ვა რა უ დე ბის მი მართ კრი ტი-
კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო მუ შა ვე ბის კენ  თვით რეფ ლექ სი ის სა-
ფუძ ველ ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი:

 ტრე ნე რე ბის მომ ზა დე ბა ან ტი დის კრი მი ნა ცი უ ლი მუ შა ო ბის თვის
(პოს ტ)კონ ფლიქ ტურ რე გი ო ნებ ში

 უკ რა ი ნის სხვა დას ხვა ნა წილ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 5 ქვეგ რან-
ტუ ლი პრო ექ ტი უკ რა ი ნის აღ მო სავ ლეთ ში სა ო მა რი კონ ფლიქ-
ტით გა მოწ ვე უ ლი დის კრი მი ნა ცი ის შემ ცი რე ბის თვის სა ზო გა დო-
ე ბა ში

 მე თო დუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლოს გა მო ცე მა სამ ენა ზე ან ტი დის-
კრი მი ნა ცი ულ მუ შა ო ბა ზე კონ ფლიქ ტურ და პოს ტკონ ფლიქ ტურ
რე გი ო ნებ ში



ომით გან პი რო ბე ბუ ლი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის
სა წი ნა აღ მდე გო სტრა ტე გი ე ბი

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბა მხარ და ჭე რას უწევს სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბას ომით გან პი რო ბე ბუ ლი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა წი ნა აღ მდე-
გო ქმე დე ბა ში - ამ საქ მე ში მა მა კა ცე ბის ჩარ თვით და სხვა დას ხვა
(პოს ტ)კონ ფლიქ ტუ რი რე გი ო ნის სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტებს შო რის
გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბით მა მა კა ცებ თან ოჯახ ში ძა ლა დო ბის თე-
მა ზე მუ შა ო ბის მხრივ. ეს მი მარ თუ ლე  ბა მო ი ცავს პრო ექ ტის პარ-
ტნი ო რე ბის სა ავ ტო რო სას წავ ლო პროგ რა მას ომით გან პი რო ბე ბუ-
ლი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბის კუ თხით - მა მა კა-
ცე ბის ჩარ თვით სა პა სუ ხის მგებ ლო პრაქ ტი კა სა და სა ზო გა დო ებ რივ
შრო მა ში ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შემ ცი რე ბი სა და პრე ვენ ცი ის თვის.

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი:

 სწავ ლე ბა მა მა კა ცე ბის თვის - სა ზო გა დო ებ რი ვი მუ შა ო ბა ომით
გან პი რო ბე ბუ ლი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის თვის

 7 სე მი ნა რი მა მა კა ცე ბის თვის ოჯახ ში ძა ლა დო ბის თე მა ზე ჩა-
ტარ და უკ რა ი ნის 6 რე გი ონ ში ჩვენ მი ერ ად რე მომ ზა დე ბუ ლი
მო ნა წი ლე ე ბის ქვეგ რან ტუ ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში

 6 სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია ოჯახ ში ძა ლა დო ბის, რო გორც ომის
შე დე გის, პრე ვენ ცი ის თვის, რაც გან ხორ ცი ელ და უკ რა ი ნის 6
რე გი ონ ში ჩვენ მი ერ ად რე მომზადებული მო ნა წი ლე ე ბის ქვეგ-
რან ტუ ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში

 სა ერ თა შო რი სო მრგვა ლი მა გი და თე მა ზე „მუ შა ო ბა მა მა კა ცებ-
თან: პრო ფი ლაქ ტი კის ეფექ ტუ რი მე თო დე ბი, მუ შა ო ბა გამ ნა წყე-
ნებ ლებ თან“

მუ შა ო ბა დი ა ლო გის მიღ წე ვი სა და კონ ფლიქ ტე ბის
მშვი დო ბი ა ნი მოგ ვა რე ბის თვის ფო რუმ -თე ატ რის
დახმარებით

ამ საპ რო ექ ტო მი მარ თუ ლე ბის მო ნა წი ლე ე ბი სწავ ლო ბენ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის პოვ ნას ომის შე დე გად სა ზო გა დო ე ბა ში წარ მოქ მნი ლი
სხვა დას ხვა კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის თვის ფო რუმ -თე ატ რის მე-
თო დის მეშ ვე ო ბით. ფო რუმ -თე ატ რი წარ მო ად გენს შუ ა მავ ლო ბის
ეფექ ტურ მე თოდს მო ლა პა რა კე ბა სა და სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ში.

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი:

 მულ ტიპ ლი კა ტო რე ბის სწავ ლე ბა ფო რუმ -თე ატ რის მე თო დის გა-
მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე სა დი ა ლო გო და სამ შვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ში
უკ რა ი ნის, სომ ხე თის და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ექ სპერ ტებ თან

 6 ქვეგ რან ტუ ლი  პრო ექ ტი ომის სო ცი ა ლუ რი შე დე გე ბის დაძ ლე-
ვის თვის ფო რუმ -თე ატ რის მე თო დის გა მო ყე ნე ბით რე ა ლი ზე ბუ-
ლია უკ რა ი ნის სხვა დას ხვა რე გი ონ ში

 მე თო დუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლოს „ფო რუმ -თე ატ რი, რო გორც
ომის შემ დგო მი კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის და თა ვი დან აცი ლე-
ბის მე თო დი“ გა მო ცე მა  სამ ენა ზე



იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ა

ამ მი მარ თუ ლე ბა ში ხორ ცი ელ დე ბა უკ რა ი ნის, სა ქარ თვე ლოს, სომ-
ხე თის და რუ სე თის ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ე ბის მხარ და ჭე რა იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სფე რო ში
პრობ ლე მე ბი სა და კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის თვის გა მოც დი ლე-
ბის და ინ ტეგ რა ცი ის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბით.

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი:

 3 სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი ზი ტი უკ რა ი ნა ში, სა ქარ თვე ლო სა და
სომ ხეთ ში ქვეყ ნის შიგ ნით იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ თა და
ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ის ეფექ ტუ რი სტრა ტე გი ე ბის გა მოც-
დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით უკ რა ი ნის, სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე-
თის და რუ სე თის ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის აქ ტი ვის ტე ბის თვის

 სა ინ ფორ მა ციო ბრო შუ რის გა მო ცე მა უკ რა ი ნის, სა ქარ თვე ლოს,
სომ ხე თის და რუ სე თის ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის წარ მა ტე ბუ ლი
პრაქ ტი კის შე სა ხებ იგ პ-თა და ლტოლ ვილ თა წარ მა ტე ბუ ლი ინ-
ტეგ რა ცი ის კუ თხით ოთხ ენა ზე (უკ რა ი ნუ ლი, რუ სუ ლი, სომ ხუ რი
და ქარ თუ ლი)

სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის
ხელ შე წყო ბა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი
პრობ ლე მე ბის და კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის თვის

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბა მხარს უჭერს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ე ბას მუ შა ო ბა ში ომით გა მოწ ვე უ  ლი უამ რა ვი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი პრობ ლე მის და კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რის თვის - უკ რა ი ნა ში
სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის, რო გორც და სა ხე ლე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის
და კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის ინ სტრუ მენ ტის, გან ვი თა რე ბი თა და
გავ რცე ლე ბით.

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი:

 აქ ტი ვის ტე ბის თვის სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გა მო ყე ნე ბის სწავ-
ლე ბა, რო გორც სტრა ტე გი ი სა ომით გა მოწ ვე უ ლი სო ცი ა ლურ -
ე კო ნო მი კუ რი კონ ფლიქ ტე ბის დაძ ლე ვა სა და თა ვი დან აცი ლე ბა ში

 უკ რა ი ნის ოთხ რე გი ონ ში შე იქ მნა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი
კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის კენ მი მარ თუ ლი ოთხი სო ცი ა ლუ რი
სა წარ მო

 სრუ ლი ად უკ რა ი ნის ორი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა, მი მარ თუ ლი
სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის პო პუ ლა რი ზე ბი სა კენ, რო გორც სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ სტრუ მენ ტი სა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი კონ ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ა სა და დაძ ლე ვა ში

 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია თე მა ზე „სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე-
ო ბა, რო გორც ინ სტრუ მენ ტი სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბის-
თვის სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი კონ ფლიქ ტე ბის დაძ ლე ვა სა და თა ვი დან აცი ლე ბა ში“

დაწ ვრი ლე ბი თი ინ ფორ მა ცია პრო ექ ტი სა და მი სი ექ ვსი სა მუ შაო მი-
მარ თუ ლე ბის შე სა ხებ, აგ რეთ ვე პრო ექ ტის და ქვეგ რან ტუ ლი პრო-
ექ ტე ბის შე დე გე ბის მი მო ხილ ვა მა სა ლე ბი სა და ვი დე ოს სა ხით შე-
გიძ ლი ათ იპოვოთ პრო ექ ტის სა იტ ზე h p://www.overcome-war.org



გა მომ ცე მე ლი: DRA e.V.

გა მო ცე მის შემ დგე ნე ლი: ალ ლა გა მა ხა რია
პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი

პრო ექ ტის
ხელ მძღვა ნე ლი:

მა რია სლე ზა ჩე კი, DRA e.V.

პრო ექ ტი: „დავ ძლი ოთ ომის შე დე გე ბი ერ თად“
www.overcome-war.org
www. .com/naslidkiviyni

პრო ექ ტის სა მუ შაო
მი მარ თუ ლე ბა:

„ქვეყ ნის შიგ ნით გა და ად გი ლე ბულ თა და
ლტოლ ვილ თა ინ ტეგ რა ცი ა“

პარ ტნი ო რე ბი
პრო ექ ტის სა მუ შაო
მი მარ თუ ლე ბის
გან ხორ ცი ე ლე ბის
კუ თხით:

DRA (დრა), გერ მა ნია
Kраїна вільних людей (თა ვი სუ ფალ ადა მი ან თა
ქვე ყა ნა), უკ რა ი ნა
Armenian Karitas (სომ ხური კა რი ტა სი), სომ ხე თი
Fund «Sukhumi» (ფონ დი „სო ხუ მი“), სა ქარ თვე ლო

მა სა ლე ბის შეგ რო ვე ბა
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის
მი ხედ ვით:

დი ა ნა მი რი ბი ა ნი

მე რი გე ლაშ ვი ლი

ინ ნა აი რა პე ტი ა ნი

ნა დეჟ და ხო მენ კო

სი ტუ ა ცი ის მოკ ლე
ანა ლი ზი იგ პ-თა და
ლტოლ ვილ თა
ინ ტეგ რა ცი ის მხრივ:

დი ა ნა მი რი ბი ა ნი

ალ ლა გა მა ხა რია

ინ ნა აი რა პე ტი ა ნი

ნა დეჟ დ ა ხო მენ კო

თარ გმა ნი სომ ხურ ენა ზე: ქრის ტი ნე სო გი კი ა ნი

თარ გმა ნი ქარ თულ ენა ზე: ლა ლი შენ გე ლია

თარ გმა ნი უკ რა ი ნულ ენა ზე: ანა პე ჩერ ნა ია

დი ზა ი ნი: ალი ნა პო ტემ სკა ი ა
დაკაბადონება: ლია კოს ტა ვა
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ყვე ლა უფ ლე ბა და ცუ ლი ა. ამ პუბ ლი კა ცი ის ში ნა არ სის გა მო ყე ნე ბა
და გავ რცე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია შეზ ღუდ ვე ბის გა რე შე  სა გან მა ნათ-
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