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გამორჩეული ამბები პროექტებიდან 

რა არის სოციალური საწარმო და რა გავლენა აქვს მას? 

 

მაყვალა „აგროკოლხიდაში“, დაფნის მწარმოებელ საწარმოში მუშაობს. იგი იძულებით გადაადგილებული პირია

რომელსაც დიაბეტი აწუხებდა  და რთულ ეკონომიკურ პირობებში უწევდა ცხოვრება. მაყვალამ იპოვა სამსახური

რომელიც მის მდგომარეობას ერგება და ფინანსურადაც ეხმარება მის მსგავსად, აქ დასაქმებული სხვა ქალებიც

საწარმოდან მიღებული შემოსავლით ეხმარებიან საკუთარ ოჯახებს. 

აგროკოლხიდა დაფნის საწარმოა სენაკში მისმა

დამაარსებლებმა ტატომ და გიორგიმ ქალბატონი

დაასაქმეს დაფნის მოკრეფა დაფასოებაში, მათგან

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონეა საწარმოს

სოციალური ფუნქციაც აქვს მას შემდეგ რაც პროექტში

ჩაერთო, საწარმო ქალების ტრანსპორტირებას და შესაბამის

სამუშაო პირობებს უზრუნველყოფს ამგვარად

დასაქმებულები თავს კომფორტულად გრძნობენ და

გარკვეულ თანხასაც გამოიმუშავებენ

„აგროკოლხიდა“ მხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებული

საწარმო არ არის მას სოციალური დატვირთვაც აქვს ტატო

და გიორგი კი რაიონში თანაბარი შესაძლებლობების

მიღწევას უწყობენ ხელს „აგროკოლხიდამ“ შეძლო და 

ჩამოაყალიბა წარმატებული ბიზნეს მოდელი პროდუქციის

გაზრდით და ურთიერთობების დამყარებით საექსპორტო

კომპანიებთან ბიზნესის ზრდასთან ერთად ტატო და

გიორგი მეტ ქალბატონს დაასაქმებენ

ამგვარად აგროკოლხიდა” მაგალითი ხდება სხვა კერძო

სექტორის წარმომადგენლებისთვის თუ როგორ აიღონ

სოციალური პასუხისმგებლობა და შეცვალონ სხვა, უფრო 

დაუცველი, ადამიანების ცხოვრება „აგროკოლხიდას“

მსგავს საწარმოებს სოციალური გავლენა გააჩნიათ და

პროგრამის საშუალებით ქეას ბიზნეს მოდელში არიან 

ჩართულნი.

ქეას სოციალური მეწარმეობის მოდელი 

ქეას სჯერა, რომ  განვითარების წარმატებული და 

მდგრადი მოდელი ემყარება ადგილობრივი 

სოციალური მეწარმეობის განვითარებას, რაც 

წარმოშობს ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ, 

იდეებს, რომლებიც მიმართულია სოციალურ 

უთანასწორობასთან საბრძოლველად.

სჯერა რა სოციალური მეწარმეობის ძალის, ქეას 

გააჩნია ინოვაციური პლატფორმა, რომელიც ხელს 

უწყობს სოციალური საწარმოების განვითარებას.

სოციალური საწარმოების პროგრამა გვთავაზობს 

მოდელს, რომელიც ემყარება ადამიანების უნარს, 

თავად გააუმჯობესონ მდგომარეობა თემებში. 

საკუთარი კავშირების გამოყენებით, ქეა ამოქმედებს 

შესაძლებლობათა სკაუტების სისტემას, 

საქართველოსა და სომხეთში სკაუტები ეძებენ 

ადამიანებს, რომლებთაც გააჩნიათ ეკონომიკურად 

სიცოცხლისუნარიანი ბიზნეს იდეები, რომელთაც 

შეუძლიათ სოციალური ცვლილების მოხდენა 

სოციალური მეწარმეობის საშუალებით. 

გამოცდილი მექანიზმისა და კერძო ბიზნესთან 

თანამშრომლობის საშუალებით, საწარმოები 

ინარჩუნებენ მდგრადობას და სოციალურ გავლენას.

ქეას სოციალური მეწარმეობის მოდელი საბაზრო მიდგომას ეფუძნება და განვითარებულია სამხრეთ კავკასიაში 

კერძო ბიზნესთან, პარტნიორებთან, დონორებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან მუშაობის შედეგად. მოდელი 

მხარს უჭერს სოციალურ საწარმოებს, რომლებსაც ამავე დროს სოციალური ცვლილებების მოხდენა შეუძლიათ.

პროგრამა მუშაობს 64 შესაძლებლობის მაძიებელ სკაუტთან, რომლებიც აგროვებენ იდეებს, რომელთა შერჩევაც 

სპეციალური პროცესის საშუალებით ხდება. მოდელი ასევე გულისხმობს სოციალური საწარმოების უნარების 

განვითარებას და კაპიტალის გადაცემას, რათა მათ შეძლონ თავიანთი თემების ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა.
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შეუპოვრობა იმარჯვებს-დარეჯანის ისტორია 

გვირილა მცირე საწარმო რომელიც

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ქალთა

პროგრამის წყალობით დაფინანსდა დარეჯანის

ცხოვრებაში ახალი ეტაპია საწარმოს დაფინანსების

შემდეგ კიდევ ერთი შანსი მიეცა რომ ქალებს

ცხოვრების გაუმჯობესებაში დახმარებოდა ის ქალების

დამხმარე დამრიგებელი და მეგობარია დარეჯანის

ენერგია ქალებს მუშაობის მოტივაციას უქმნის

გვირილამ დარეჯანსაც მოუტანა ახალი

გამოცდილება ვისწავლე თარგის გამოჭრა რაც ადრე

არ ვიცოდი სტანდარტიზებული სამუშაო ძალიან

განსხვავდება იმისგან რასაც ადრე ვაკეთებდი აქ

მოსვლით დარეჯანი არა მარტო სხვებს არამედ

საკუთარ თავსაც ამხნევებს რომ არასოდეს შეწყვიტო

მოქმედება რადგან რომ გავჩერდე ავად გავხდებიო

ამბობს თვითონ

დარეჯანი ბედნიერია რომ გვირილაში საკუთარი

გამოცდილების გამოყენება შეუძლია ქალები სწრაფად

სწავლობენ და ისიც ამაყობს შედეგი დაღლილობასაც

ავიწყებს და ახალ დღეს გვირილას გაუმჯობესებაზე

ფიქრით იწყებს გვეუბნება ვფიქრობ როგორ

გავაძლიერო გვირილა  

„დაწყება ყოველთვის ძნელია მაგრამ ვიცი რომ არ

დავანებებ მუშაობას თავს ბევრი ცვლილება გვექნება

და ყველაფერი გაუმჯობესდება

დარეჯანი დილის საათზე დგება და ყველაფერს

ასწრებს საყიდლებს საშინაო საქმეებს შემდეგ კი

სამტრედიაში მდებარე სამკერვალო საწარმო

გვირილაში მიდის ცოტა ადრე რომ აქ მომუშავე

ქალებისთვის საკერავი საქმე წინასწარ მოამზადოს  წინ

აქტიური და დამღლელი დღე ელოდება მაგრამ

დარეჯანი ასეთ რიტმს მიჩვეულია..

დარეჯანის დროის უმეტესი ნაწილი განსაკუთრებული

საჭიროებების მქონე პირებს ეთმობა გასაკვირი არ არის

რომ საწარმო გვირილას ლიდერია და სამტრედიაში

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა

გაერთიანების თავმჯდომარეც იან წლებში

დარეჯანმა თავისი საწარმოც გახსნა შეისყიდა საქსოვი

მანქანები განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე

ბავშვების მშობლების დაავადებული ქალების

დასასაქმებლად მანქანები ომის დროს დაუნგრიეს

არაფერი გადარჩენილა მწარე გამოცდილებამ დარეჯანს

ბრძოლა ასწავლა ის სიტყვები რომლითაც ქალებს ახლა

ამხნევებს თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარეობს 

და აჩვენებს, რომ შეზღუდული უნარები დაბრკოლებას

არ წარმოადგენს

დარეჯანი თავადაც განსაკუთრებული საჭიროებების

მქონე ბავშვი იყო არც სმენა ჰქონდა და ვერც

ლაპარაკობდა სიარულიც უჭირდა არავის სჯეროდა

თუ რომელიმე უნარი ოდესმე აღმოაჩნდებოდა თავად

დარეჯანის გარდა მკურნალობდა მუშაობდა და

ცდილობდა ოცნებები აეხდინა მე კლასიდან საღამოს

სკოლაში გადავედი და კერვის კურსებზე დავდიოდი

როდესაც წლის გავხდი ცალკე გადავედი

საცხოვრებლად მუშაობა დავიწყე და ბინა ვიქირავე

სულ ვცდილობდი დამოუკიდებლად მეცხოვრა ამან

გააძლიერა და მისცა შესაძლებლობა მომავალში უფრო

ადვილად გადაელახა დაბრკოლებები იყო დაცინვაც

და გარიყვაც რაღაც მომენტში ჩავიკეტე რადგან კარგად

არ შემეძლო სიარული მაგრამ შემდეგ გადავწყვიტე

ყურადღება არ მიმექცია ახლა დარეჯანი მსგავსი

პრობლემების მქონე სხვა ადამიანებსაც ასე ამხნევებს

პროექტი განხორციელდა ქეა საერთაშორისო კავკასიის მიერ, ქეა ჩეხეთთან ერთად, ჩეხეთის 

განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით

ნახეთ მეტი: 

ქეას ვიდეო, თუ როგორ შეცვალა პროექტმა 

ქალბატონების ცხოვრება 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=4u3iPz2lFnU&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=4u3iPz2lFnU&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=4u3iPz2lFnU
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ახალგაზრდები, როგორც მშვიდობის გამავრცელებლები კავკასიაში 

 

ცოდნისა და უნარების გაძლიერება მშვიდობისთვის

განათლება და უნარების გაძლიერება სამშვიდობო პროცესის მთავარი 

ნაწილია. ნიქოზელი ახალგაზრდებისთვის ტრენინგები პირველი ნაბიჯია 

სათემო ცხოვრებაში მეტი ჩართულობისკენ: ისინი ხელს უწყობს 

ახალგაზრდული თემის გაძლიერებას და ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდას. შედეგად, ახალგაზრდები იღებენ ცოდნას 

ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა რეგიონული ისტორია, სტერეოტიპები, 

ეფექტური კომუნიკაცია, ლიდერობა, ახალგაზრდული აქტივიზმი.

სხვადასხვა საკითხებზე ცოდნის გაზრდა ნიქოზელი ახალგაზრდებისთვის 

მნიშვნელოვანია, რადგან აქ ახალგაზრდებს არ აქვთ ინფორმაციის მიღების 

ბევრი საშუალება  და ხშირად სტერეოტიპული შეხედულებების ქვეშ 

ექცევიან.  ამავე დროს, მათ დიდი ინტერესი აქვთ მეტი გაიგონ თავიანთი 

თანატოლების შესახებ, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არ გააჩნიათ.  

ტრეინინგები ახალგაზრდებს ეხმარება თავიანთი ცოდნა თემში სხვებსაც 

გაუზიარონ.  

დამოკიდებულებების შეცვლა ტრეინინგების საშუალებით 

მარიამმა თავად გამოსცადა როგორ ცვლის მიღებული ცოდნა მისი და მისი მეგობრების დამოკიდებულებებს. 

სტერეოტიპების შესახებ მან გვითხრა: ბევრი ვიფიქრე, გავაანალიზე ის შეცდომები რასაც აქამდე ვუშვებდი, რადგან 

საკმარისი ინფორმაცია არ მქონდა ახალგაზრდებმა ასევე ისწავლეს გუნდური მუშაობა და ერთმანეთის გაგება: ჩემი 

მეგობრებმა, რომლებიც ადრე ხშირად ერთმანეთის აზრებს არ ითვალისწინებდნენ, მოსმენა ისწავლეს“-ამბობს 

მარიამი.

 მრავალფეროვნება კარგია, რადგან 

განსხვავებულობა ლამაზია. ცუდია, როდესაც 

ხშირად ეს ეთნიკური და რასობრივი 

დაპირისპირების მიზეზი ხდება. 

მარიამი, 15 წლის, საქართველო 

ნიქოზი სოფელია აღმოსავლეთ საქართველოში და ერთ-ერთი რვა თემთაგანი სადაც ქეას პროექტი

მეგობრობის ხიდი მუშაობს წლამდე ახალგაზრდებთან როგორიც მარიამია. მარიამი პროექტის 

ერთ ერთი მონაწილეა და ახალგაზრდა ლიდერი. პროექტი მას და მის მეგობრებს დაეხმარა, დაფიქრდნენ

მათ გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე და მიაღწიონ მეტ ურთიერთგაგებას  

 

ტრენინგი ეფექტური 

კომუნიკაციის შესახებ, ნიქოზი, 

საქართველო

რეგიონული კომპონენტის მნიშვნელობა

თანამშრომლობის მნიშვნელობის გააზრება რეგიონში მშვიდობის დამყარებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამიტომ, 

რეგიონული თანამშრომლობა პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილია.  წელიწადში ორჯერ, ახალგაზრდები სამხრეთ 

კავკასიიდან იკრიბებიან თბილისში ახალგაზრდულ კონფერენციებზე. მსგავსი შეკრებები აკავშირებს მათ და აძლევს 

საშუალებას, რეალურ ცხოვრებაში შეხვდნენ ერთმანეთს. კონფერენციაზე ახალგაზრდები განიხილავენ თავიანთი 

კლუბების საქმიანობას და ერთად გეგმავენ მომავალს. არაფორმალური გარემო ეხმარება ახალგაზრდებს გადალახონ 

ბარიერები  ურთიერთობებში, გახდნენ მეტად  გახსნილი სხვადასხვა კულტურის მიმართ და აღმოაჩინონ მსგავსებები. 

გარდა ამისა, ახლაგაზრდებს საშუალება ეძლევათ, ვიდეო-ჩართვების საშუალებით დაეკონტაქტონ თანატოლებს 

ამერიკაში. ამ გზით, ახალგაზრდებს შეაქვთ სიახლეები თავიანთ თემებში და ავრცელებენ მეგობრობას და 

თანამშრომლობას.
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პროექტის ძირითადი შედეგები

ჩამოყალიბდა/გაძლიერდა ახალგაზრდული კლუბები ახალგაზრდულ კლუბებში ერთიანდებიან ახალგაზრდა 

ლიდერები, მოსწავლეები, რომლებსაც შეუძლიათ ცვლილებების მოხდენა თავიანთ თემებში

ახალგაზრდები უკავშირდებიან და უმეგობრდებიან ერთმანეთს პირველმა და მეორე რეგიონული 

ახალგაზრდულმა კონფერენციამ ერთმანეთთან დააკავშირა ახლაგაზრდები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. კავშირები 

სცდება ორდღიან კონფერენციებს  და სოციალური მედიის საშუალებით გრძელდება, სადაც ისინი თავიანთ 

ყოველდღიურ ცხოვრებას უზიარებენ ერთმანეთს

ტრენინგები სხვადასხვა თემებზე ახლაგაზრდები ესწრებიან ტრენინგებს: კონფლიქტის მართვის, ეფექტური 

კომუნიკაციის, რეგიონული ისტორიის და მრავალფეროვნების შესახებ

ადგილობრივი პროექტები-ახალგაზრდები ფიქრობენ თავიანთი თემის საჭიროებებზე და როგორ გაავრცელონ 

მშვიდობა რეგიონში. ისინი მონაწილეობენ და ახორციელებენ მცირე პროექტებს თემებში

ახალგაზრდების ცხოვრების გაუმჯობესება თემში

„მეგობრობის ხიდი“ სტიმულს აძლევს ახალგაზრდებს, გახდნენ 

მეტად აქტიურები და მხარს უჭერს მათ ადგილობრივ 

ინიციატივებს.

ნიქოზში, ახალგაზრდებმა ჩამოაყალიბეს ლიდერთა ჯგუფი, 

რომელმაც მცირე პროექტები წარმოადგინა. ინიციატივები 

ერთანეთთან აკავშირებს ახალგაზრდებს, და მიმართულია 

თანამშრომლობისკენ. ამით, სხვადასხვა თემებზე ცოდნის მიღების 

გარდა, ახალგაზრდები შეძლებენ გააუმჯობესონ თავიანთი თემების 

ცხოვრება, გამოკვეთონ საჭიროებები, ხელი შეუწყონ მშვიდობისა და  

მეგობრობის გავრცელებას.

ამისთვის, ახლაგაზრდებმა მიიღეს მცირე გრანტები თავიანთი 

იდეების განსახორციელებლად, რომელთაც სარგებლობა მოაქვს 

მათი თანატოლებისთვის, ეხმარება მათ ჩართულობას სხვადასხვა 

საქმიანობაში, ზრდის მათ ცოდნას და შესაძლებლობებს.

ცვლილებები ახალგაზრდების თვალით მილენა 

სომხეთიდან

მილენა 15 წლის მონაწილე სომხეთიდან ოცნებობს, რომ თავისი ქალაქი 

მსოფლიოს გააცნოს და თავადაც მეტი გაიგოს სხვადასხვა კულტურებზე: 

„ვფიქრობ, რომ განსხვავებულობა კარგია, ყველა ქვეყანას საკუთარი 

ხასიათი და კულტურა უნდა ჰქონდეს. ყველანი ადამიანები ვართ, მაგრამ 

ყველას სხვადასხვანაირად არის ლამაზი.“

ტრეინინგები მილენას კომუნიკაციის მნიშვნელობის გაგებაში დაეხმარა:

“დამამახსოვრდა ტრენინგები კომუნიკაციასა და ტოლერანტობაზე. 

გავიგე, რომ რეალურ ცხოვრებაში მოგვიწევს მსგავსი პრობლემების 

გადჭრა. ახლა უკვე სხვა ადამიანი ვარ. მივხვდი, რომ კარგი კომუნიკაცია 

და ტოლერანტობა ადამიანის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. 

 

 თუ განვითარება გინდა, უნდა 

იცნობდე სხვა ქვეყნებს. ამას 

ვუწოდებ საერთაშორისო 

მეგობრობას. პროექტმა კი ამის 

საშუალება მომცა. ბევრად მეტი 

ვიცი, ვიდრე აქამდე. 

პროექტი არის პროგრამა და სამხრეთ კავკასიაში მისი 

გამოწვევის ნაწილი 

მარიამმა და მისმა მეგობრებმა უკვე 

განახორციელეს რამდენიმე პროექტი 

სამშვიდობო პროცესებში თავიანთი თემების 

ჩასართავად. მარიამის მსგავსად, სხვა 

ახალგაზრდებიც მონდომებულნი არიან 

უკეთესობისკენ შეცვალონ გარემო.

ნიქოზი მხოლოდ ერთ-ერთი მაგალითია იმ რვა 

თემთაგან, სადაც ქეა მუშაობს ადგილობრივი 

პარტნიორების დახმარებით. მთლიანობაში, 

პროექტი მოიცავს კონფლიქტის ხაზებთან 

არსებულ თემებს სამი ქვეყნიდან და ერთი 

კონფლიქტური რეგიონიდან. 

 

პროექტი მილენას დაეხმარა, ჩართულიყო მშვიდობის გავრცელებაში. ტრენინგების შემდეგ, მას გაუჩნდა იდეა 

ჩამოაყალიბოს „საერთაშორისო მეგობრობის კლუბი“. სომეხი მეგობრების ჩართვის შემდეგ, მილენას სურს 

დაეკონტაქტოს თანატოლებს  სხვადასხვა ქვეყანაში ინტერნეტის საშუალებით.  
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კოოპერატივების პროექტის შეჯამება 

Summarizing the cooperatives project სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები მზარდ როლს თამაშობენ 

სოფლად ცხოვრების გაუმჯობესებაში. ენპარდის ოთხწლიანმა 

პროექტმა შექმნა შესაძლებლობა, იმისთვის, რომ კოოპერატივები 

სოფლის განვითარების მამოძრავებელი ძალა გახდეს. 

კოოპერატივის მოდელი ეფექტური მექანიზმი აღმოჩნდა 

სოფლად სიღარიბის შესამცირებლად, სოციალური კაპიტალის 

გასაზრდელად, და სოფლის განვითარებისთვის. პროექტის 

ოთხი წლის შედეგები აჩვენებს, რომ ქეას მიერ მხარდაჭერილმა 

კოოპერატივებმა საგრძნობლად გაზარდეს წარმოება და 

შემოსავლები. 

შედეგად, კოოპერატივები გაძლიერდნენ, სათემო ქსელების 

საშუალებით, საბაზრო კავშირების შექმნით და მოწყვლადი 

ჯგუფების ჩართულობით. სოფლად მოსახლეობა მეტად 

მდგრადი გახდა ისეთი ცვლილებების მიმართ, როგორებიცაა 

საბაზრო ან კლიმატური მოვლენები. 

დემოკრატიული პრინციპი და კოოპერატივების 

ორგანიზაციული სტრუქტურა მათ დემოკრატიულ 

„აგენტებად“ გადააქცევს, ხელს უწყობს როგორც შიდა ასევე 

გარე ინკლუზიური მმართველობის გავრცელებას, და 

მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის გაძლიერებას.

 

 

კოოპერატივები სოფლის აღორძინებისთვის 

Summarizing the cooperatives project 

პროექტის განხორციელების ოთხი წლის 

განმავლობაში, ქეამ ტექნიკური და ფინანსური 

დახმარება გაუწია 50 კოოპერატივს სხვადასხვა 

სექტორიდან. მთლიანობაში, ქეამ მოიცვა 3000 

ფერმერი საინფორმაციო კამპანიების შედეგად,  

გააძლიერა ბიზნეს, მართვის და ტექნიკური 

უნარები 128 კოოპერატივისთვის და მათ  ახალი 

შესაძლებლობები შეუქმნა, რითაც 1000-ზე მეტი 

ფერმერი მოიცვა. 

იხილეთ მეტი ინფოგრაფიკა პროექტის შესახებ:   

 

კოოპერატივების ფონდი

კოოპერატივების ფონდი დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, რომელიც ქეამ დააარსა იმისთვის, რომ 

გააუმჯობესოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე, საქართველოში 

გავრცელებული კოოპერატივების მოძრაობის საპასუხოდ.

კოოპერატივების რაოდენობის ზრდასთან ერთად, მათი გრძელვადიანი განვითარება რთულდება 

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობის გამო. რესურსების არარსებობა ზღუდავს ფერმერების მიერ 

ახალი ბიზნესის დაარსების შესაძლებლობას და არსებულის გაფართოებას, შედეგად ძნელდება 

სიღარიბის დაძლევა. ფონდი სწორედ კოოპერატივებისთვის ფინანსების მოპოვების საჭიროებას 

ეხმიანება.

ფონდის განვითარება ემყარება კოოპერატივებისგან დაბრუნებულ თანხებს, რომლებიც ქეასა და ENPARD 

კოოპერატივების პროექტის მხარდაჭერით ჩამოყალიბდა, ქეას ახლებული მიდგომის „დაბრუნებადი 

გრანტების“ საშუალებით. ფონდის ბაზას სწორედ დაბრუნებული თანხა შეადგენს და ქმნის საჭირო 

რესურსებს ისეთი ფინანსური მექანიზმის საშუალებით, რომელიც სიცოცხლისუნარიანია და ხელს 

შეუწყობს გრძელვადიან მდგრად განვითარებას.

ისეთ ადამიანებთან ერთად მუშაობა, რომლებსაც თანამშრომლობა უნდათ და მსგავსი მისწრაფებები აქვთ, 

ძალიან სასარგებლოა. საერთო ინტერესის ქონით, ჯგუფს შესაძლებლობა ეძლევა, რომ ერთობლივად იმუშაონ და 

ეს ბევრად ადვილია ვიდრე ცალკე საქმიანობა“

კოოპერატივი „ნერგები“, მეღვინეობა, ცაგერის რაიონი 

http://www.care-caucasus.org.ge/uploads/Info_GEO.pdf
http://www.care-caucasus.org.ge/uploads/Info_GEO.pdf
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მცირე ბიზნესიდან მეტ შესაძლებლობებამდე-კალმახის კოოპერატივ 

„იკაროსის“ წარმატების ისტორია  

კალმახის კოოპერატივი „იკაროსი“ ცაგერის ცენტრში 

მდებარეობს. ტერიტორია რამდენიმე მუნიციპალიტეტს 

ესაზღვრება, გარშემო ლამაზი ბუნება კი მომავალი 

განვითარების კარგ შესაძლებლობას იძლევა. კალმახის 

ბიზნესის ტურიზმის სექტორთან დაკავშირება 

კოოეპრატივის ერთ-ერთი გეგმაა. ეს იდეა შეიძლება 

რეალური გახდეს, რადგან პროექტის დახმარებით 

სატბორე მეურნეობის აღდგენა და განახლება მოხდა, 

სადაც ახლა მაღალი ხარისხის თევზი იწარმოება და 

ადგილიც უამრავ ადამიანს იზიდავს. 

კოოპერატივ „იკაროსის“ წევრებს კალმახის წარმოების 

მცირე გამოცდილება ჰქონდათ. მართალია, თევზის 

ტბორს რამდენიმე წელია ფლობენ, მაგრამ ფინანსური და 

ტექნიკური რესურსების ნაკლებობა ბიზნესის სრულ 

განვითარებას უშლიდა ხელს. ხშირი იყო პრობლემები, 

მაგალითად აუზის დატბორვა მდინარეში წყლის 

მომატების შემდეგ, ტერიტორია არ იყო გაწმენდილი და 

შემოღობილი. 

მას შემდეგ, რაც ქეამ ენპარდის პროგრამით ცაგერში 

კოოპერატივების პროექტი დაიწყო, „იკაროსის“ წევრებმა 

გადაწყვიტეს მონაწილეობის მიღება, რათა თავიანთი 

ბიზნესი განევითარებინათ. მიღებული მხარდაჭერით, 

აუზი და მიმდებარე ტერიტორია გაიწმინდა, აიგო 

არხები, და დატბორვის საშიშროება უკვე აღარ არსებობს. 

დამატებით, კოოპერატივმა მიიღო მანქანა თევზის 

ბაზარზე გადასატანად და საკვების მოსატანად. ახლა ეს 

ტერიტორია კოოპერატივს თევზის წარმოებისთვის 

უკეთეს პირობებს უქმნის. 

 

პროდუქციის გაზრდა „იკაროსს“ ბაზრის გაფართოების 

საშუალებას აძლევს. ჯერჯერობით, კოოპერატივი 

თევზს ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის და თანდათან 

გაფართოებას ცდილობს. ქეას პროექტის სხვა 

კოოეპრატივების მსგავსად, იკაროსმა დაბრუნებადი 

გრანტი მიიღო, ამიტომ კოოპერატივების წევრები 

მიღებული შემოსავლების ნაწილს კოოპერატივების 

ფონდში გადარიცხავენ. კოოპერატივი თანდათან 

ძლიერდება, და ფიქრობს, რომ მისი შესაძლებლობები 

უფრო დიდ ბაზარსაც თავისუფლად გაწვდება. 

„ჯერჯერობით ადგილობრივ ბაზარზე ვართ. რადგანაც 

ახალი კოოპერატივი ვართ, არ ვჩქარობთ, გრანტს 

ვიხდით. მაგრამ თავდაჯერება გვემატება და მალე 

უფრო დიდ ბაზარზეც გავალთ.“ 

კოოპერატივი მომავალს იმედით უყურებს: ვინაიდან 

ტერიტორია ტურისტებისთვის მიმზიდველი ადგილია, 

„იკაროსის“ წევრები ტურიზმის განვითარებას და 

ადგილზე პატარა კოტეჯების ჩადგმას გეგმავენ. ეს 

თემისა და რეგიონის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს, 

რადგან ტურიზმი სხვა ადგილობრივ მოსახლეობასაც 

დაასაქმებს.   

კოოპერატივი ლიდერი, ლაშა გვეუბნება, რომ მსგავსი 

პროექტები რეგიონის განვითარებაზე მხოლოდ 

დადებითად იმოქმედებს. 

„კოოპერატივების განვითარებამ დადებითი 

ცვლილებები უკვე მოიტანა-რეგიონი წინ მიდის. ამას 

რომ ვხედავთ, ჩვენც ვერ გავჩერდებით ერთ ადგილზე. 

ვფიქრობთ, როგორ განვვითარდეთ, გავძლიერდეთ და 

ადგილობივი პროდუქცია შევქმნათ“

 პროექტი „თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის აღორძინებისთვის“ ხორციელდებოდა 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD პროგრამის  ფარგლებში
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რეგიონული კონტაქტები ახლაგაზრდების დასაკავშირებლად და მათ 

შორის ურთიერთგაგების მისაღწევად მნიშვნელოვანია. 27-28 აპრილს, ქეამ 

ჩაატარა მეორე რეგიონული ახლგაზრდული კონფერენცია. 24 

ახალგაზრდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან თბილისში შეიკრიბა, ახალი 

ახალი მეგობრების შესაძენად. 

რეგიონული კონფერენცია პროექტის მონაწილეების მთავარი საშუალებაა, 

სხვა ქვეყნების ახალგაზრდებთან შესახევდრად, რათა აღმოაჩინონ საერთო 

ინტერესები და საჭიროებები. ეს ეხმარება ახალგაზრდების ლიდერებად 

ჩამოყალიბებას და კარგ საფუძველს ქმნის მომავალი რეგიონული 

თანამშრომლობისთვის.

 

პირველი ინიციატივები  

პროექტ „მეგობრობის ხიდის“ მონაწილეები აგრძელებენ მუშაობას მცირე 

ინიციატივებზე. ერთ-ერთი თემა სხვადასხვა კულტურების შესახებ 

ინფორმაციის მიღებაა. პროექტის მონაწილეებმა  გარდაბნიდან მოაწყვეს 

ექსკურსია თბილისში, რათა მეტი გაეგოთ აქ მცხოვრები მრავალფეროვანი 

ეთნიკური ჯგუფების შესახებ. 20 ახალგაზრდა დაესწრო ეროვნული 

მუზეუმის ტურს „მრავალკულტურული საქართველო“. ექსკურსიამ 

ახალგაზრდები კიდევ უფრო დაახლოვა. თავიანთ თემში დაბურნების 

შემდეგ კი მათ თანატოლებს  მიღებული შთაბეჭდილებები გაუზიარეს. 

პროექტისა და საწარმოებში დასაქმებული ქალბატონების შესახებ. 

გამოფენა ჩატარდა პროექტის კომპონენტის ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების მიერ 

დაფუძნებული სოციალური საწარმოების საბაზრო კავშირების გაუმჯობესება ადგილობრივ და ცენტრალურ 

დონეზე'' ფარგლებში. მსგავსი გამოფენები ეხმარება ქალბატონებს მეტ ადამიანს გააცნონ თავიანთი საქმიანობა 

და პროდუქცია, და ქმნის მათთვის ახალ შესაძლებლობებს. 

წაიკითხე მეტი: სამკერვალო საწარმო უცხოელ ინვესტორს დაუკავშირდა 

სოციალური საწარმოების გამოფენა

13 აპრილს, სენაკში ჩატარდა გამოფენა, რომელზეც 

სოციალურმა საწარმოებმა წარმოადგინეს  პროდუქცია, 

რომელიც განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 

ქალბატონებმა შექმნეს. გამოფენა მიზნად ისახავდა 

სოციალური საწარმოებისთვის საბაზრო კავშირების 

გაუმჯობესებას. გამოფენაზე, ქეას მხარდაჭერილმა 

საწარმოებმა სენაკის, აბაშისა და სამტრედის რაიონებიდან 

ხელნაკეთი ნივთები, სამკერვალო, ლიტ-კაფე, დაფნა, 

ბამბუკი, ჩირი, თხილი) თავიანთი პროდუქცია 

წარმოადგინეს, გამოფენაზე ასევე მოეწყო ფილმის ჩვენება 

ორი დღის განმავლობაში, ახალგაზრდებმა შეაჯამეს მათი საქმიანობა თემებში და წარმოადგინეს ყველაზე 

დასამახსოვრებელი აქტივობები. ისაუბრეს, როგორ უნდა შეუწყონ ხელი რეგიონში მშვიდობის გავრცელებას. მათ 

ასევე საშუალება მიეცათ, გასაუბრებოდნენ ამერიკელ ახალგაზრდებს ონლაინ ჩართვის საშუალებით. 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                            

ახალი ამბები პროექტებიდან 

მეორე ახალგაზრდული რეგიონული კონფერენცია 

http://www.care-caucasus.org.ge/index.php?m=16&news_id=143
http://www.care-caucasus.org.ge/index.php?m=16&news_id=143
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ახალი ამბები პროექტებიდან 

სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა ლაგოდეხში საგრანტო იდეების 

კონკურსი და ლაგ-ების გაცვლითი ვიზიტები
 

ევროკავშირის მხარდაჭერილი „სოფლის განვითარების მოდელების 

სრულყოფა საქართველოში“ არის პროექტის „სოფლის 

თანამონაწილეობითი განვითარება საქართველოში“ გაგრძელება, 

რომელსაც ქეა ლაგოდეხში ახორციელებდა, ENPARD პროგრამის 

ფრაგლებში. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს და განავითაროს 

აღმავალი საზოგადოებაზე ორიენტირებული სოფლის განვითარების 

მიდგომა, რომელიც მხარს დაუჭერს  სოციალურ-ეკონომიკურ 

განვითარებას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ახლახან, პროექტის 

ფარგლებში ქეამ და ლაგ-მა დაიწყეს საგრანტო კონკურსი, 

სოციალურ-ეკონომიკური ინიციატივების მხარდასაჭერად 

ლაგოდეხში, რომელიც პასუხობს ლაგოდეხის ადგილობრივი განვი-

კოოეპრატივების ფონდი ქეას ინოვაციების კონკურსზე 

ქეა საერთაშორისო კავკასიაში „კოოპერატივების ფონდი“ ქეას ინოვაციების 

კონკურსის ფინალისტი გახდა. ქეას გუნდის ორმა წარმომადგენელმა 

ინტენსიური ტრეინინგები გაიარა მსოფლიო კლასის სპეციალისტების მიერ 

ატლანატში და სან-ფრანცისკოში. იდეამ დიდი ინტერსი დაიმსახურა 

ორგანიზაციებიდან და ხალხისგან, ამას გარდა კოოპერატივის ფონდის 

იდეამ გამარჯვება მოიპოვა და მიიღო 75 000 დოლარის დაფინანსება 

ფონდის მომავალი განვითარებისთვის.  

კონკურსზე ქეას ოფისები სხვადასხვა ქვეყნებიდან წარადგენენ ინოვაციურ 

იდეებს, რომლებიც  სიღარიბისა და სოციალური უთანასწორობის 

წინააღმდეგ არის მიმართული და განვითარების პოტენციალი გააჩნიათ.

უყურეთ გამოსვლას:  

ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი საკუთარ 

გამოცდილებას სხვა მუნიციპალიტეტის ლაგ-ებს უზიარებს. 

ამჯერად ლაგოდეხმა უმასპინლა ხულოს ლაგს, გაუზიარა 

ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის შესახებ. ლაგები მომავალ 

თანამშრომლობაზეც შეთანხმდნენ. ლაგ-ებს შორის კავშირების 

დამყარება ორივე მხარისთვის სასარგებლო აღმოჩნდა და მათ 

მომავალ საქმიანობაზე დადებითად აისახება. 

წაიკითხე მეტი ლაგ-ის საქმიანობის შესახებ:   

თარების სტრატეგიის მოთოხვნებს. ინიციატივები ეხმარება მცირე მეწარმეებს, ხელს უწყობს ინოვაციური და 

მრავალსექტორული მიდგომის განვითარებას. საგრანტო კონკრუსის პირველი ეტაპი უკვე დასრულდა და 

გამარჯვებულები სრულ განაცხადებს მეორე ეტაპზე წარმოადგენენ. დანარჩენებს კი წარედგინებათ დეტალური 

ინფორმაცია და რეკომენდაციები თავიანთი ბიზნეს-იდეების გასაუმჯობესებლად. 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                            

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1595814820494819&id=112080732201576
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1595814820494819&id=112080732201576
https://www.facebook.com/lagodekhi.LAG/posts/2031921570406256
https://www.facebook.com/lagodekhi.LAG/posts/2031921570406256
http://lagodekhilag.ge/ge/
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ქეა საერთაშორისო კავკასიაში

თბილისის ოფისი

ცაგარელის ქ 60 

 

ქეა საერთაშორისო კავკასიაში მუშაობს სიღარიბესთან და სოციალურ უთანასწორობასთან საბრძოლველად

კავკასიის რეგიონში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად წლის

შემდეგ ქეა მხარს უჭერს ჰუმანიტარულ ეკონომიკურ და განვითარების პროექტების განხორციელებას სამხრეთ

კავკასიაში

ქეას სწამს რომ ადგილობრივი მოსახლეობის პოტენციალი და ინიციატივები სოციალური ცვლილების მთავარი

მამოძრავებელი ძალაა ამიტომ ქეა ცდილობს ადამიანების შესაძლებლობების განვითარებას ამ გზით კი

მდგრადი განვითარების შექმნას და მიზნად ისახავს მშვიდობის დამყარებას კავკასიის რეგიონში

ქეას საქმიანობა განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ისეთ თემებზე როგორებიცაა გენდერული

თანსწორობა გოგონებისა და ქალების გაძლიერება საგანგებო სიტუაციების მართვა კონფლიქტების მოგვარება

და გარემოს დაცვა  

დაგვიკავშირდით

ქეა საერთაშორისო კავკასიაში

გვერდი

ლაგოდეხის ოფისი

ქ ლაგოდეხი ზაქათალას ქუჩა 

( )

mailto:geoinfo@care.org
http://www.care-caucasus.org.ge/
https://www.facebook.com/CAREInternationalintheCaucasus/
https://www.facebook.com/CAREInternationalintheCaucasus/

