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1. გამგეობის თავმჯდომარისგან
ფონდი აფხაზინტერკონტი 1998 წელს ოფიციალურად დარეგისტრირდა იუსტიციის
სამინისტროს მიერ. ორგანიზაცია ჩართულია მრავალ პროექტისა და პროგრამის
განხორციელებაში დასავლეთ საქართველოს რაჭა-ლეჩხუმისა, ქვემო სვანეთის, იმერეთის და
სამეგრელოს რაიონებში. ეს პროექტები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ მრავალრიცხოვან
მაცხოვრებელთა სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში, რომლებიც
დასახლებული არიან 12 მუნიციპალიტეტის 144 დასახლებულ პუნქტში.

HISTORY AND BACKGROUND:
Since 1998, when the organization formally registered and was recognized by the Ministry of
Justice, AIC has been involved in the creation and implementation of numerous projects and
programs, primarily in the regions of western Georgia. The nexus of these projects has been in
Racha-Lechkhumi, Kvemo Svaneti, Imereti, Guria and Samegrelo regions. These projects have
made signiﬁcant impacts on the lives of numerous residents in more than 144 communities
located in 12 districts.
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ანგარიში მომზადებულია ევროპის ფონდის დაფინანსებით, შვედეთის საერთაშორისო
განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს გრანტის ფარგლებში. ანგარიშის შინაარსზე
პასუხისმგებელია ფონდი აფხაზინტერკონტი, ანგარიში არ გამოხატავს ევროპის ფონდის და შვედეთის
საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ოფიციალურ პოზიციებს.

The report was made possible with ﬁnancial support from the Europe Foundation, in the framework of
core support from Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). The contents are
the responsibility of NGO AIC (Abkhazintercont). The views and opinions expressed in this report
should in no way be taken to represent those of the Europe Foundation or SIDA.
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ფონდი "აფხაზინტერკონტი"

გამგეობის თავჯდომარისაგან:
ფონდ „აფხაზინტერკონტი“–სათვის - AIC 2016–2017 წლები
სიახლეების და განვითარების მხრივ წინ გადადგმული ნაბიჯი
იყო. ამ წლებში ჩვენ შევძელით რამდენიმე ჩანაფიქრის
განხორციელება, რომელიც ადრე მარტო ოცნებებისა და იდეების
სახით არსებობდა.
2016–2017 წლებში, ორგანიზაციამ თავისი საქმიანობა
განახორციელა შედეგზე ორიენტირებული ძირითადი
მიმართულებებით:
Ø სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, ექსტენციის
მხარდაჭერა, განსაკუთარებით მაღალმთიან რაჭა– ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთის რეგიონში. ჩვენს წინაშე იდგა ამოცანა უფრო
ეფექტურად აგვემოქმედებინა ამბროლაურის ფერმერთა
მომსახურების რესურს ცენტრი. ჩამოყალიბდა ახალი სტრატეგია.
ინტენსიურად ინერგება მაღალმთიან რეგიონში. პერსპექტიული
კენკროვანი კულტურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოვლა–მოყვანა.
ორგანიზაციაში შეიქმნა საინფორმაციო რესურს მაგიდა, რათა კონსულტანტებმა შესძლონ
ფერმერების დახმარების გაწევა
ღრმა და ყოვლისმიმცვლელი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
(DCFTA) მოთხოვნების გათვალისწინებით.
Ø ეკონომიკური განვითარების პროგრამა წარმატებულად აგრძელებს მუშაობას დევნილთა და
ადგილობრივ შეჭირვებულ მოსახლეობაში–მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, სადაც სიღარიბის
დაძლევა და ადგილობრივ თემებში სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია, პრიორიტეტულ
მიმართულებებად რჩება;
Ø ორგანიზაცია აქტიურად არის ჩართული იძულებით გადაადგილებულ პირთა არსებული
პრობლემების გამოვლენის და ადვოკატირება–ლობირების საკითხებში, რომლის ფარგლებშიც
აქტიურად თანამშრომლობდა დევნილთა პრობლემებზე მომუშავე ადგილობრივ არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან და კოალიციებთან;
Ø
გავაძლიერეთ ჩვენს მიერ დაარსებული სოციალური საწარმო. შეიქმნა მიკრო ინდუსტრია,
პირველადი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების, სადაც მიმდინარეობს როგორც პირველადი ხ/ს
პროდუქციის წარმოება, ასევე მისი გადამუშავება სანიტარულ-ჰიგიენური და ეკოლოგიური ნორმების
დაცვით;
Ø
ორგანიზაციამ, საანგარიშო პერიოდში წარმატებით დაიწყო მუშაობა, მარგინალური ჯგუფების
სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. კერძოდ, დემოკრატიის ინსტიტუთან
(ბათუმი) პარტნიორობით, ყოფილი პატიმრების, პრობაციონერების და პატიმართა ოჯახების
ხელშეწყობაზე და საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტების სარეინტეგრაციო დახმარების
პროგრამაზე.
Ø
ორგანიზაციული და ინსტიტუციური განვითარების თვალსაზრისით, ორგანიზაციამ დიდი
ნაბიჯი გადადგა, მომზადდა ორგანიზაციის 3 წლიანი სტრატეგია, ბიზნეს გეგმა და დაიხვეწა
მმართველობის სტრუქტურა, შინაგანაწესი და წესდება.

მინდა, უღრმესი მადლობა გადავუხადო
ჩვენი სერვისების მიმღებ ადამიანებს,
ბენეფიციარებს, ყველა დონორს, პარტნიორს, კოლეგას, ვინც მხარი დაგვიჭირა, მათ, ვინც,
თუნდაც მცირეოდენი წვლილი შეიტანა ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობებების წარმატებებში, მის
განვითარებაში.
მთელი ორგანიზაციის სახელით, განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო ევროპის
ფონდს, რომელმაც პროექტის „სტრატეგიული გრანტის“ ფარგლებში მოგვცა შესაძლებლობა
გამოგვეცა ორგანიზაციის საქმიანობის ორი წლის ანგარიში.
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საუკეთესო სურვილებით, ფონდ აფხაზინტერკონტის გამგეობის თავჯდომარე
არჩილ ელბაქიძე

წლიური ანგარიში/ANNUAL REPORT 2016-2017

FROM CHAIRMAN OF THE BOARD:
For the non-government organization, Fund ''Abkhazintercont'' (AIC), 2016-2017 was a step forward
to new ideas and development. In the midst of radical transformations, reforms and developments
taking place in Georgia, the organization was principally advocating its views in front of government
and other entities, especially in the ﬁelds of civil society development, improving economic
conditions of marginal groups and enhancing local farmers. AIC is working in the following regions:
Imereti, Racha, Letkhumi and Kvemo Svaneti, Samegrelo and Zemo Svaneti
Even though there was a crisis and a lack of activities and projects in 2015 within the organization, we
managed to mobilize our efforts and in 2016-2017 with a new approach, the organization realized
activities with result-oriented strategies and some basic directions:
*
Promoting agricultural development and supporting the extension system, especially in the
mountainous regions of Racha-Letkhumi and Kvemo Svaneti.
*
In order to overcome poverty in mountainous regions, we promoted agricultural tourism.
*
The program of economic development is successfully working for IDPs and the local poor
population by promoting micro and small businesses and protecting their interests.
*
The program of income generation became one of the sustainable and signiﬁcant cornerstones
which promoted hundreds of beneﬁciaries to enhance their own businesses.
* AIC is actively involved in the issues of revealing, advocating and lobbying the existing problems of
IDPs.
*
In our strategy to achieve the sustainable ﬁnancial development of organizational activity and be
less dependent on donor organizations, we founded and enhanced the social enterprise.
*
AIC was working for the improvement of the social-economic conditions of marginal and other
groups of society, promoting former inmates, probationers, inmates' families and returned migrants.
*
In respect to organizational and institutional development, the organization made great progress.
With the collaboration of staff, we worked to strengthen the organization: inner organizational
documentation was improved, web-page was updated, logo rebranded, AIC's three-year strategy and
business plan were prepared and the management structure, regulations and rules were improved.
We are proud that in 2016-2017, we were able to strengthen and increase our activities. Therefore, we
consider the years under review as a time of well-planned organizational growth. Despite this, the
organization has much work to do in order to overcome its imperfections, but our team has plenty of
motivation in order to become more competitive and achieve our goals together.
I would like to thank the people who beneﬁt from our services, our beneﬁciaries, as well as all the
donors, partners and colleagues who support us. I would also like to thank those who made a
contribution to the success of our organization's activities and development.
With best wishes,
Chairman of the Board, Archil Elbakidze – Fund “Abkhazintercont”
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ორგანიზაციის ხედვა: ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში მარგინალური ჯგუფები და შეჭირვებული
მოსახლეობა გახდეს ეკონომიურად დამოუკიდებელი და საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი, ჩვენ
ვთვლით, რომ ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს თანაბრად უნდა მიუწვდებოდეს ხელი კონსტიტუციით
განსაზღვრულ უფლებებზე.
ორგანიზაციის მისიის განცხადება: ორგანიზაცია ხელს უწყობს საქართველოში მცირე
მეწარმეობის და ფერმერული მეურნეობის მდგრად განვითარებას, ი.გ.პ. -თა და შეჭირვებულ
მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მარგინალური

ორგანიზაციის თანამშრომლები და მოხალისეები
ORGANIZATION STAFF AND VOLUNTEERS
ქუთაისის ოფისი, KUTAISI OFFICE:
1.

Archil Elbakidze - Chairman of the Board

ჯგუფების ინტერესების დაცვას.
ორგანიზაციის მთავარი სლოგანი: „ზრუნვა, რწმენა და შრომა, კეთილდღეობისათვის!“

Vision: AIC assists and supports marginalized groups and vulnerable populations to become
economically independent and valuable members of society. AIC believes that every citizen should have
equal access to the rights deﬁned in the Constitution of Georgia.
Mission: AIC supports the sustainable development of small enterprises and farming businesses, the
improvement of social and economic conditions of IDPs and vulnerable populations, and the protection
of the interests of marginalized groups.
The main slogan of the organization is: ''Care, Faith and Labor for Well-Being!''

არჩილ ელბაქიძე - გამგეობის თავჯდომარე

2.

ლელა კალანდია - ფინანსური მენეჯერი
Lela Kalandia- ﬁnancial manager

3.

ზინაიდა დიხამინჯია – ადმინისტრატორი
Zinaida Dikhaminjia - administrator

4.

პაატა შარაშენიძე - იურისტი, შესყიდვების ოფიცერი
Paata Sharashenidze - lawyer, purchase ofﬁcer

5.

თათია ხურციძე - სესხის ოფიცერი, კონსულტანტი
Tatia Khurtsidze - loan ofﬁcer, consultant

6.

გიორგი ცხვედიანი - ბიზნეს კონსულტანტი, თემის მობილიზატორი.
Giorgi Tskhvediani - business consultant, community mobilization

ქუთაისის ოფისი/Kutaisi Ofﬁce, მისამართი/address:
4600, ქუთაისი, ნინოშვილის/დავითაშვილი #27/2
Ninoshvili/Davitashvili Str. #27/2. Kutaisi, Georgia. 4600
ტელ/tel: (431) 26 48 61/62

7.

თამარ მიქაუტაძე - ელბაქიძე - აგრო სპეციალისტი, მობილიზატორი.
Tamar Mikautadze-Elbakidze - agro specialist, community mobilization

8.

ინგა იმედაძე - სოციალური მუშაკი
Inga Imedadze - social worker

9.

მამუკა ნინუა - კონსულტანტი, თემის მობილიზატორი
Mamuka Ninua - consultant, community mobilization

10.

ამბროლაურის ოფისი/Ambrolauri Ofﬁce,
მისამართი/Address: ქ. ამბროლაური/Ambrolauri,
დ. აღმაშენებლის გამზირი/D.Agmashenebeli Aven. #24

მიხეილ ელბაქიძე - ბიზნეს კონსულტანტი, თემის მობილიზატორი
Mikheil Elbakidze - business consultant, community mobilization

11.

ანა კაკავა - ფინანსური მენეჯერის ასისტენტი
Anna Kakava - assistant of ﬁnancial manager

12.

როჯერ ფერგისონი - მშვიდობის კორპუსის მოხალისე
Roger Ferguson - Peace Corps volunteer

13.

სულხან ოდიშარია - IT სპეციალისტი
Sulkhan Odisharia- IT specialist

Ambrolauri Ofﬁce:
ცაგერის მუნიციპალიტეტი/ Tsageri Municipality,
მისამართი/Address: კოსტავას ქუჩა, Kostava Str. #13

1.

Besarion Murusidze - agro-consultant, project assistant
2.

E-mail:

info@aic.org.ge; aic.sme@consultant.com
www.aic.org.ge

Facebook: ngo aic; ფონდი აფხაზინტერკონტი
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ბესარიონ მურუსიძე - აგრო კონსულტანტი, პროექტის ასისტენტი
ივეტა თვალჭრელიძე - მასმედიასთან ურთიერთობის ოფიცერი
Iveta Tvalchrelidze - mass-media relations ofﬁcer

3.

ქრისტინე მუსერიძე - ახალგაზრდობასთან ურთიერთობის ოფიცერი
Kristine Murusidze - youth relations ofﬁcer
7

ქუთაისის ოფისის გუნდი, KUTAISI OFFICE STAFF :

STATEMENT FROM ROGER FERGUSON – GEORGIA PEACE
CORPS VOLUNTEER (2017-2019)
My name is Roger Ferguson and I am a currently serving as a Peace Corps Volunteer in the Republic
of Georgia. I am participating in the IOD (Individual and Organization Development) sector. This
Peace Corps program strives to see that the citizens of Georgia, particularly youth, women and
vulnerable populations, will attain improved social and economic well-being. I will be closely
working with AIC thru July 2019 to help develop sustainable projects, manage their resources, and
collaborate with others to achieve their mission and beneﬁt the community.
Peace Corps is an initiative of the United States government. At the invitation of the Government of
Georgia, Peace Corps was invited to send American volunteers to assist in the country's development
and growth. Over the past 17 years, Peace Corps volunteers have developed deep and strong
relationships with members of their communities. The mission of Peace Corps is to promote peace and
understanding by fulﬁlling three goals: to help the people of Georgia in meeting their request for
trained persons, to help promote a better understanding of Americans on the part of Georgians and to
help promote a better understanding of Georgians on the part of Americans.
In my time with AIC, I expect to provide a positive contribution toward the services system,
organizational development, improvement of staff skills, as well as to the development of the modern
extension system being fostered by Abkhazintercont. My time will not only strengthen the capacity of
AIC, but that of our beneﬁciaries and partners as well.
I am from the state of Kentucky in the United States. My educational background is in economics
and business administration. Before moving to Georgia, I owned and operated my own business for 10

ამბროლაურის ოფისის თანამშრომლები, AMBROLAURI OFFICE STAFF

years. I bring to Georgia my blend of business and entrepreneurial experience.
მე ვარ როჯერ ფერგისონი და ვარ ამჟამად მშვიდობის კორპუსის მოხალისე საქართველოში. მე
ვარ მონაწილე IOD (ინდივიდუალური და ორგანიზაციული განვითარების) პროგრამის. მშვიდობის
კორპუსის პროგრამა მიზნად ისახავს, რ ომ საქართველოს მოქალაქეებმა, განსაკუთრებით
ახალგაზრდებმა, ქალებმა და სოციალურად დაუცველმა მოსახლეობამ მიიღონ გაუმჯობესებული
სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობა. მე მჭიდროდ ვთანამშრომლობ AIC- სთან , რათა ხელი
შევუწყოთ მდგრადი პროექტების შემუშავებას, რესურსების მართვას და თანამშრომლობას,
ორგანიზაციის მისიის შესრულების მიღწევისთვის.
მშვიდობის კორპუსი არის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ინიციატივა.
საქართველოს მთავრობის მოწვევით, მშვიდობის კორპუსი მოწვეულ იქნა ამერიკელი
მოხალისეებისთვის ქვეყნის განვითარებისა ხელშეწყობის მიზნით. ბოლო 17 წლის განმავლობაში
მშვიდობის კორპუსის მოხალისეებმა ღრმა ურთიერთობები დაამყარეს თავიანთი თემების
წევრებთან. AIC- სთან ერთად, მე იმედი მაქვს, რომ დადებით წვლილს შევიტან ორგანიზაციული
განვითარების, პერსონალის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების და აფხაზინტეკონტის მიერ
შემუშავებული თანამედროვე სისტემის განვითარებაში. ჩემი ამოცანაა არა მხოლოდ გაძლიერდეს
AIC- ს შესაძლებლობები, არამედ ჩვენი ბენეფიციარებიც და პარტნიორებიც. მე ვარ შეერთებული
შტატების

კენტუკის შტატიდან, ჩემი განათლება ეკუთვნის

ეკონომიკასა და ბიზნეს

ადმინისტრირებას. მე ჩამოვედი საქართველოში ბიზნესის და სამეწარმეო გამოცდილებით,
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ჩამოსვლამდე 10 წლის განმავლობაში საკუთარი ბიზნესი გამაჩნდა.
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მშვიდობის კორპუსის მოხალისე - როჯერი,
PEACE CORPS VOLUNTEER – ROGER

ორგანიზაციის სამომავლო გეგმები
ფონდ აფხაზინტერკონტს 2018 წელს უსრულდება რეგისტრაციის 20 წლის იუბილე, ხოლო 2019 წელს
ორგანიზაცია აღნიშნავს აქტიური საქმიანობის დაწყების და პირველი პროექტის განხორციელების 20
წელს.
ორგანიზაცია საიუბილეო წელს ხვდება განახლებული ორგანიზაციული სტრუქტურით,
ორგანიზაციის უმაღლესი მმართველობით რგოლს წარმოადგენს გამგეობა, რომელიც შედგება 7
წევრისაგან, რომელშიც შედიან ორგანიზაციის გამოცდილი თანამშრომლები და მოწვეული ექსპერტები
ბიზნესის და განათლების სფეროდან. ორგანიზაციას მართავს აღმასრულებელი დირექტორი.
ორგანოზაციის სტრატეგიულ მიმართულება იქნება:
Ø მცირე და საშუალო ბიზნესის და ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, სიღარიბის
დაძლევა, ინფორმირებულობა, გადამზადება, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა სოფლის
მეურნეობაში, ფერმერთა და ბიზნეს ორგანიზაციების ეფექტური მომსახურების და ექსტენციის
გზით.
Ø იძულებით გადაადგილებული პირებისა და შეჭირვებული მოსახლეობის მხარდაჭერა, უფლებების
დაცვა, ადვოკატირება, ლობირება და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
Ø მარგინალური ჯგუფების ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, საქართველოში დაბრუნებული
მიგრანტების, ასევე ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახების და სხვა დაზარალებული
ჯგუფების ხელშეწყობა.
Ø

ეფექტური ღონისძიებები მიმართული ორგანიზაციის განვითარებასა და მდგრადობაზე.
განვითარდება ორგანიზაციის სოციალური საწარმო და ბენეფიციართა გაუმჯობესებული
მომსახურება და სერვისები.

ORGANIZATION'S PLANS FOR FUTURE

პროგრამა გლენის მოხალისეები GLEN PROGRAM VOLUNTEER (2016)

This year marks the 20th anniversary of the registration of Abkhazintercont. 2018 marks this milestone
anniversary of the ﬁrst project implementation and activities of AIC.
The organization is celebrating its anniversary year with renewed organizational structure. The
organization is managed by the executive director and overseen by a board consisting of seven members,
including experienced staff and invited experts from business and education.
THE STRATEGIC DIRECTION OF THE ORGANIZATION IS:
Ø

Facilitate development of SMEs and farming, poverty reduction, awareness, retraining and
introduction of new technologies in agriculture, through effective service and the expansion of farmer
and business organizations.

Ø Support for IDPs and poor people, protection of rights, advocacy, lobbying and improvement of
economic conditions.
Ø Promote economic integration of marginalized groups, as well as the support of returning migrants,
former prisoners and families of prisoners and other affected groups in Georgia.
Ø Effective measures to develop and sustain the organization. The social enterprise of the organization
will be strengthened and improved services for beneﬁciaries will be developed.

ორგანიზაციის საქმიანი კავშირები.
ორგანიზაცია განაგრძობს მუშაობას თავის სტრატეგიულ პარტნიორ და დონორ ორგანიზაციებთან:
UNDP, DRC, Pin (People In Need) EU, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტროსთან.
მნიშვნელოვანი იქნება საერთაშორისო კავშირები ჩეხურ ორგანიზაციასთან (Nesehnyti) , უკრაინის
არასამთავრობო სექტორთან „უკრაინა, პოლონეთი, გერმანია“, ასევე პოლონეთის რესპუბლიკის ქალაქ
იუნიოვი (Uniejowie) ადმინისტრაციასთან.

BUSINESS CONNECTIONS
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The organization continues to work with its strategic partner and donor organizations: UNDP, DRC,
PIN (People In Need), EU, Ministry of Agriculture and the Ministry of Internally Displaced Persons from
the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia.
International connections with the Czech organization Neshnyti, Ukraine's non-governmental sector
11
"Ukraine, Poland, Germany", as well as the administration of the Polish city of Uniejowie.

დონორი და პარტნიორი ორგანიზაციები
DONOR AND PARTNER ORGANIZATION
1. ევროპის ფონდი/ Europe Foundation
2.

ევროკავშირი
საქართველოსთვის
The European Union for Georgia

ქემონიქსი. Chemonics (ZRDA Project)

3. მშვიდობის კორპუსი/Peace Corps
4. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი/ Ministry of Justice of Georgia
5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო/ Ministry of Internally Displaced Persons
from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia
6. გაეროს განვითარების პროგრამა/UNDP
7. ევრო კავშირი/EU
8. ნესეჰნუტი/Nesehnyti
9.

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“/Elkana

10. ადამიანი გაჭირვებაში/PIN
11. დემოკრატიის ინსიტუტი/ Institute of Democracy
12. ლტოლვილთა დანიის საბჭო/DRC
13. ცენტრი აფხაზეთი/CHCA
14. ლაგი კონსორციუმი/ LAG Consortium

ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ არის:
Ø
სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონალური ქსელი ორგანიზაციის (R-CSN) წევრი.
Ø
დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი „პრო–ინტეგრაცია“ და ქსელის
“სინერგიას“ წევრი.
Ø
საერთაშორისო ორგანიზაცია CNF (REAP პროექტი) პარტნიორი ბიზნესის
კონსულტირების საკითხებში.

THE NGO ABKHAZINTERCONT, AIC, IS A MEMBER OF:
Ø 1. Civil Society Regional Network Organizations (R-CSN)
Ø 2. Network of IDP NGOs 'Pro-integration' and 'Synergy'
Ø 3. International Organization CNF (REAP Project) - partner business consulting issues
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განხორციელებული პროექტები:
პროექტის სახელწოდება: „დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე – ინოვაციური და
ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის“
მიზანი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა,
გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა
დონორი: საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა (EU), ლტოლვილთა დანიის საბჭო
(DRC), CHCA
ჩატარებული ღონისძიებები:
მობილიზაცია თემებში;
ადვოკატირების კამპანიების მოწყობა;
არსებული პრობლემების გამოვლენა;
დევნილი მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგრადობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
9 აპრილის დევნილთა ახალი დასახლება:
წყალტუბოს 9 აპრილის ქუჩაზე, 2012 წელს 343 დევნილთა ოჯახს (918 სულს) გრძელვადიან
საცხოვრებლად გადაეცათ საკუთრებაში 10 კორპუსი. კორპუსების მშენებლობა თავიდანვე იყო
დაკავშირებული პრობლემებთან, ვინაიდან შერჩეული ტერიტორია იყო ჭაობიანი და პერიოდულად
დგებოდა წყლები. განსახლებიდან 6 წლის თავზე, უხარისხო სამშენებლო მასალების გამოყენების გამო,
კორპუსების კედლები დაზიანდა, შენობასი არის მაღალი ტენიანობა.
ყოფილი საავადმყოფოს შენობა:
2013 წელს მოხდა 45 დევნილი ოჯახის (113 სული) განსახლება ქ.წყალტუბოს ყოფილ საავადმყოფოს
შენობაში ერისთავის ქუჩა #6–ში. პრობლემას წარმოადგენს მშენებლობის ხარისხი და დაშვებული
საინჟინრო ხარვეზები. 15 ოჯახს დღემდე არ აქვთ გაზის დამონტაჟებისათვის საჭირო პირობები
(საჰაეროები–სავენტილაციო სისტემა).
ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში მოხდა საკითხის სახელისუფლებო დღის წესრიგში ასახვა და
ლობირება. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის არსებული პრობლემების მოგვარებისათვის 2017 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხების განსაღზვრა.
საინჟინრო კომპანიამ მოამზადა შენობების თბო–ტექნიკური დაკვნა. შენობათა
ჰიდრო–თბოიზოლაციით შეფუთვა , ხოლო ყოფილ საავადმოყოფოს შენობაში გამწოვ–სავენტილაციო
სისტემის პროექტი.
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IMPLEMENTED PROJECTS:
PROJECT NAME: „From Dependency to Self-Sufciency – Innovative and Effective Livelihoods
Solution for Georgia“
PROJECT OBJECTIVE: To promote economic integration of IDP’s and the provision of long-term and
sustainable livelihoods.
DONOR: European Union in Georgia (EU) / Danish Refugee Council (DRC), CHCA
ACTIVITIES:
Community mobilization
Problems in the community have been identiﬁed
Advocacy campaign
IDPs who are willing to start or enhance their activities have been identiﬁed.
NEW SETTLEMENT OF REFUGEES AT 9 APRIL STREET:
AT 9 APRIL STREET, TSKALTUBO, 343 refugee families (918 persons) were granted 10 units for
ownership in 2012. The buildings had problems from the very beginning as the property was swampy
and regularly full of water. After six months of settling, due to the use of a low quality building materials,
the walls of the residences were damaged.
The Building (Former Hospital):
In 2013, 45 refugee families (113 persons) were settled in the former hospital in Tskaltubo at 6 Eristavi
Street. The problem lies in construction quality and shortcuts made by engineers.
In the framework of an advocacy campaign, the problem was represented and lobbied to the government
and with the solicitation of Tskaltubo municipality and MRA, in the 2017 state budget, the funds were
deﬁned for the solution of existing problems.
The engineering company was selected, which made thermo-technical ﬁx of buildings: wrapped
buildings with hydro-thermo insolation, installed absorbing-ventilation system in the former hospital
and changed internal construction.
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პროექტი: „საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი ფენების და მიკრო მეწამეების
შესაძლებლობების გაზრდა“ ფარგლებში:
დონორი: ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“, Word Bank.
პროექტის მიზანი:
1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში ტურისტთა და ადგილობრივი
მოსახლეობის მომსახურეობის გაუმჯობესება.
2. ვანის ცენტრალურ სკვერის კეთილმოწყობა, ადგილობრივი მოსახლეობის და
ტურისტებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
პროეტის განხორციელების შედეგები:
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
v აიგო ახალი კაპიტალური საპიკნიკე შენობა 60 მ2 ფართზე, სადაც ტურისტებს და ადგილობრივ
მოსახლეობას აქვთ დასვენების შესაძლებლობა;
ვანის მუნიციპალიტეტი
v ცენტრალურ სკვერში დამონტაჟდა 22 თანამედროვე ტიპის და დეკორატიული განათების
სანათებლები.
v
დამონტაჟდა უკაბელო როუტერი და ინტერნეტი Wi-Fi.
v
დამონტაჟდა ორმხრივი მანათობელი კონსტრუქციების, ე.წ. „ლაითბოქსი“,

PROJECT: ''Growing the Opportunities of Poor Population and Micro Entrepreneurs Involved in
Georgian Tourism Sector'' in the framework of:
1. Arranging Picnic Places for Tourists in Tskaltubo Central Park
2. Rehabilitation and Organization of Vani Municipality Central Square
DONOR: The Association of Biological Economy ''Elkana'', World Bank
GOALS OF THE PROJECT:
* Improving the services available to tourists and local population in Tskaltubo Municipality Central
Park
* Organizing Vani Central Square, making comfortable conditions and providing information to
tourists as well as the local population
RESULTS OF PROJECT IMPLEMENTATION:
(TSKALTUBO MUNICIPALITY)
* Tourism infrastructure was improved in the part of the park covered by the project
* New major picnic building was constructed on a 60 square metre space, where tourists and the
(VANI MUNICIPALITY)
* Installation of 22 modern and decorative lightning iron poles on a 900 square metre space in the
square
* Installation of wireless router and Internet Wi-Fi in the square
* Double lighting construction, lightbox
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პროექტის სახელწოდება:
„ყოფილ მსჯავრდებულთათვის კონსტრუქციული და საქმიანი ინიციატივების
მხარდაჭერის გარემოს შექმნა, დაფინანსება და დასაქმების სტიმულირება იმერეთის რეგიონში“
პროექტი დაფინანსებულია:
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ, დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან
თანამშრომლობით
პროექტის მიზანი:
ყოფილ მსჯავრდებულთათვის კონსტრუქციული და საქმიანი ინიციატივების მხარდაჭერის
გარემოს შექმნა. საქმის წამოწყებისათვის ბიზნეს-ინიციატივების დაფინანსება, დასაქმების
სტიმულირება და განვითარების ხელშეწყობა.
პროექტის შედეგები:
1. 30 ყოფილ მსჯავრდებულს მიეცა შესაძლებლობა დაუფლებოდა საკუთარი საქმის დაწყებისათვის
საჭირო უნარ–ჩვევებს, დაეწყო და განევითარებინა საკუთარი საქმე;
2. პროექტის ქვეგრანტიორებს, 9 ყოფილი პატიმრის ოჯახს გაეზარდა ოჯახის ყოველთვიური
შემოსავალი 30 – 35%-ით, ხელი შეეწყო მათ საზოგადოებაში ჯანსაღ ინტეგრაციას;
3. პროექტის ბენეფიციარები გახდნენ მაგალითი იმ ყოფილი მსჯავრდებულებისათვის, რომლებიც
მომდევნო წლებში დატოვებენ საპატიმროებს და გაუზიარებენ მათ თავიანთ გამოცდილებას,
სიძნელეების დაძლევის პოზიტიურ მაგალითებს;

PROJECT: ''Creating a Supportive Environment of Constructional and Business Initiatives of Former
Inmates, Funding and Stimulating Employment''
PROJECT FUNDED BY: Ministry of Justice with the collaboration of the Center for Crime Prevention
GOAL OF THE PROJECT:
* Creating the supportive environment of constructional and business initiatives for former inmates.
* Funding the business initiatives for starting business, stimulating the employment and promoting the
development of beneﬁciaries
RESULTS OF THE PROJECT:
* 30 former inmates had an opportunity to master the skills necessary for starting their own business as
well as launch and develop their business
* Project sub-beneﬁciaries, nine former inmate families, increased their monthly income 30-35%, they
were helped to be integrated into society
* Their self-evaluation and motivation for the integration and resocialization into society has increased
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პროექტი:

“ იმერეთში, რაჭა, ლეჩხუმში, ქვემო სვანეთში, სამეგრელო,ზემო სვანეთში

დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ეფექტიანი მხარდაჭერის გარემოს შექმნა“

Imereti, Racha, Lechkhumi, Lower Svaneti, Samegrelo and Zemo Svaneti''

პროექტი დაფინანსებულია: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით

PROJECT FUNDED BY: The Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories,

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ

Accommodation and Refugees of Georgia

პროექტის ტექნიკურ მხარდაჭერას: სსიპ მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა

TECHNICAL SUPPORT FOR THE PROJECT:
The Department of Migration, Repatriation and Refugee Affairs
GOAL OF THE PROJECT:
To promote the creation of a stable background for the repatriated migrants in order to solve health
problems, generate income, create an effective supporte environment and reintegrate into the
homeland

საკითხების დეპარტამენტი
პროექტის მიზანი:
ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრის, შემოსავლის გაჩენის, ეფექტიანი მხარდაჭერის გარემოსა და
სამშობლოში ჯანსაღი რეინტეგრაციის მდგრადი საფუძვლის შექმნის ხელშეწყობა დაბრუნებული
მიგრანტებისათვის
პროექტი ითვალისწინებდა მიგრანტთათვის შემდეგი სერვისების მიწოდებას:
ü ბენეფიციართა ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრა/მოგვარებაში დახმარებას სამედიცინო
სერვისებისა და მედიკამენტების დაფინანსებით,
ü სოციალური პროექტების დაფინანსებას შემოსავლის წყაროების გაჩენისა და თვითდასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით;
ü ბენეფიციართა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის უზრუნველყოფას სამუშაოს
მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლება.
მიღწეული შედეგი:
v 131 ბენეფიციარი დარეგისტრირდა მიგრანტთა სარეგისტრაციო ერთიან ბაზაში;
v 25 ბენეფიციარი დარეგისტრირდა სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებაგადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში(Worknet);
v 6 ბენეფიციარს გაეწია სამედიცინო დახმარების სერვისი;
v 88 ბენეფიციარს გაეწია კონსულტაცია საპროექტო განაცხადის შედგენაზე;
v 46 ბენეფიციარს საპროექტო განაცხადის მიხედვით გადაეცა სოციალური საგრანტო პაკეტები
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PROJECT: ''Creating the Effective and Supportive Environment for the Migrants Returned to

PROJECT OBJECTIVES:
* Fund medical services as well as provide medicines in order to help the beneﬁciaries to solve
health problems
* Fund social projects for the purpose of promoting self-employment and income generation,
* Promote the professional development of beneﬁciaries by means of involving the job seekers in
professional training/coaching programs.
ACHIEVED RESULTS:
* 131 beneﬁciaries have registered in the migrants' registration database
* 25 beneﬁciaries have registered in the program of job seekers' professional training/coaching
and the program of professional development (Worknet)
* 6 beneﬁciaries were provided with medical service
* 88 beneﬁciaries were provided with consultations about making the project proposal
* 46 beneﬁciaries were delivered the social grant packages according to their project proposal
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პროექტი: „ყოფილი პატიმრების, პრობაციონერების პატიმართა ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა“
პროექტი დაფინანსებული იყო: ევრო კავშირი, EU.
კოალიციური პროექტი, ლიდერი ორგანიზაცია – დემოკრატიის ინსტიტუტი.
პროექტის მიზანი:
ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრების, პრობაციონერების განათლების, განვითარებისა და
დასაქმების ხელშეწყობა.
მიღწეული შედეგი: 2017 წელს
ü პროექტის დახმარებით ყოფილი პატიმრები, პრობაციონერები, პატიმართა ოჯახის წევრებმა შექმნეს
''საოჯახო ბიზნესი'' და დასაქმდა 64 ბენეფიციარი.
ü 24 ბენეფიციარმა გაიარა ინდივიდუალური სტაჟირება უნარების და შესაძლებლობების
გაძლიერებაზე.
ü 14 ყოფილ პატიმარს მოუგვარდა პატიმრობიდან განთავისუფლების შემდეგ, მათ წინაშე წამოჭრილი
იურიდიული ხასიათის პრობლემები.
ü 25 ბენეფიციარს გაეწია მედიკამენტოზური მხარდაჭერა, 9 ბენეფიციარს გაეწია ოკულისტის
კონსულტაცია და თვალის გამოკვლევა,
ü 80 ბენეფიციარმა გაიარა ტრენინგ–სემინარი თემაზე: ბიზნესის ადმინისტრირების საკითხებში.
ü 14 ბენეფიციარმა გაიარა ტრენინგი თემაზე: “დასაქმებისთვის საჭირო უნარების გაუმჯობესება“,

PROJECT: ''Program of Supporting Former Inmates, Probationers and Inmates' Families''
PROJECT FUNDED BY: European Union
COALITION PROJECT LEAD: Organization-Democracy Institute
Coalition Members: Fund ''AbkhazIntercont'' and Youth Resource Centre of Guria
GOAL OF THE PROJECT:
Supporting former inmates, inmates' family members and probationers with education, development
and employment
SPECIFIC GOALS:
*To develop professional skills of former inmates, probationers and inmates' family members living in
the target regions of the project (Imereti)
* To promote the self-employment of inmates, probationers and inmates' family members by means
of helping them in family businesses; the employment of inmates, probationers and inmates' family
members in social enterprises' operating within the project
ACHIEVED RESULTS (2017):
* Former inmates, probationers and inmates' family members created family businesses- 46
beneﬁciaries were employed and were delivered grant packages
* 24 beneﬁciaries went through the individual training according to their skills and opportunities:
mending car spare parts, making furniture, restoration, repair works and other
* 14 former inmates will be helped with legal problems after their release from prison (a case of
property, a case of precondemnation and etc.)
* Medicines were delivered to 25 beneﬁciaries
* 80 beneﬁciaries attended trainings and seminars: ''The Issues of Business Administration''
* 14 beneﬁciaries attended trainings: ''Improving Skills Necessary for Employment''
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მშვიდობის კორპუსი:
პროექტი: ორგანიზაციული განვითარების პროექტი
პროექტი დაფინანსებულა: ა.შ.შ. „მშვიდობის კორპუსი“
პროექტის მიზანი:
არასამთავრობო ორგანიზაციების გრძელვადიანი პროექტების განვითარება, საკუთარი
რესურსების მართვა, სხვა სექტორებთან თანმაშრომლობა, ორგანიზაციის მისიის მისაღწევად
და თემის სასიკეთოდ.
ძირითადი საქმიანობები:
1. მონაწილეობა ორგანიზაციის ახალი სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში;
2. ორგანიზაციის ვებ საიტის განახლება, ლოგოს რებრედინგი, ბროშურების და
გამომცემლობების მომზადება;
3. ორგანიზაციის საქმიანი კავშირები პარტნიორ და დონორ ორგანიზაციებთან;
4. მიმდინარე პროექტების მონიტორინგი და შეფასება.
მიღწეული შედეგი:
Ø ორგანიზაციამ ერთობლივად შეიმუშავა ახალი სტრატეგიული განვითარების გეგმა;
Ø მომზადდა ორგანიზაციის განახლებული ვებ საიტი და ლოგოს რებრედინგი;
Ø განახლებულია ორგანიზაციის წესდება და სტრუქტურა;
Ø მონაწილეობა პროექტების მონიტორინგსა და შეფასებაში.
PROJECT: ''Project of Organizational Development of Non-Government Organizations''
PROJECT PARTNER: USA ''Peace Corps''
GOAL OF THE PROJECT:
The development of long-term projects of non-government organizations, managing own resources,
collaborating with other sectors for the achievement of organization mission and for the beneﬁt of
community
MAIN ACTIVITIES:
* Participation in drawing out new strategic plan of the organization
* Updating the organization web-site, logo rebranding, preparation of brochures and publications
* Organization business links with partner and donor organizations
* Monitoring and evaluation of ongoing projects
ACHIEVED RESULTS:
* The organization jointly drew out a new plan of strategic development
* New web-site and logo rebranding was prepared for the organization
* Organization statutes and structure was renewed
*Participation in project monitoring and evaluation
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PROJECT: ''Social-Economic Initiatives, New Opportunities, Constructional and Sustainable

პროექტის სახელწოდება:
„სოციალურ–ეკონომიკური ინიციატივები, ახალი შესაძლებლობები, კონსტრუქციული და
მდგრადი გარემო დევნილთათვის, იმერეთის და სამეგრელო, ზემო სვანეთის რეგიონებში.”
პროექტი დაფინანსებულია:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს,

სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით

Environment for Refugees in the Imereti, Samegrelo, Zemo Svaneri Regions''
PROJECT FUNDED BY: The IDP Livelihood Agency, Program of Supporting the Initiatives Directed
to the Creation/Improvement of Refugee Livelihood.
GOAL OF THE PROJECT:

უზრუნველყოფის სააგენტო დევნილთა საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისკენ მიმართული

Increasing incomes of refugees, social-economic integration of the places of accommodation and

ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის მიერ.

reducing the dependence on state grants in Imereti, Samegrelo, Zemo Svaneti Regions.

პროექტის მიზანი:
დევნილთა შემოსავლების გაზრდა, განსახლების ადგილებზე

სოციალურ – ეკონომიკური

ინტეგრაცია და სახელმწიფო დახმარებაზე დამოკიდებულების შემცირება იმერეთის რეგიონში.
პროექტის შედეგები:

RESULTS OF THE PROJECT:
* Refugee families belonging to vulnerable groups and some individuals whom were granted
dwelling spaces for the ownership by the state, had an opportunity to beneﬁt from the project

პროექტით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცა იმ სოციალურად დაუცველ დევნილ ოჯახებს და
ინდივიდებს, რომლებმაც სახელმწიფოსაგან მიიღეს საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში:
1. მხარდაჭერილი იქნა, სოფლად მცხოვრები (სოფლად სახლის პროგრამის მონაწილე) დევნილთა
სასოფლო/სამეურნეო ინიციატივების 21 საგრანტო საპროექტო განაცხადი,

საკუთარი

შემოსავლის წყაროს გაჩენის ხელშეწყობისათვის.

* 21 project grant proposals of agricultural initiatives for the refugees living in the countryside
(participants of the housing program in the village) were supported in order to provide them
with their own income
* Agricultural tools were delivered to 20 refugee families

2. 20 დევნილი ოჯახისათვის გადაცემულია სასოფლო-სამეურნეო იარაღები ;

* Agricultural technical equipment and mechanization was delivered to 10 refugee families

3. 10 დევნილი ოჯახისათვის გადაცემულია სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა/მექანიზაცია;

* 32 social initiative projects, oriented on self-employment and self-content of the refugees,

4. დევნილთა თვითდასაქმებაზე და

თვითკმარობაზე ორიენტირებული სოციალური

ინიციატივების 32 პროექტია დაფინანსებული;
5. პროექტის ფარგლებში სულ დაფინანსდა 83 საპროექტო წინადადება, საიდანაც 36 საპროექტო
წინადედების ავტორი არის ქალი, რომელთაც მიეცათ შესაძლებლობა გაზარდონ ოჯახის

were funded
* In total, 83 project proposals were funded within the project, among them 33 were women
who had an opportunity to increase family income

შემოსავალი;
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პროექტი: ფონდ “აფხაზინტერკონტის“ სოციალური საწარმოს მდგრადი განვითარება,
თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით.
პროექტი დაფინანსებულია: ევროპის ფონდის მიერ
პროექტის მიზანია: „იმერეთის რეგიონში მცხოვრები დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობის
შესაძლებლობების და სამეწარმეო უნარ/ჩვევების განვითარება, დასაქმება, სოციალური საწარმოს
მდგრადი განვითარების და ბაზარზე მოთხოვნადი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის (ბოსტეული
და კენკროვანი კულტურების) წარმოების გაზრდა და გადამუშავება“.
ბენეფიციარები/დასაქმებული ადამიანები:
სოციალურად დაუცველი ოჯახები, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული იძულებით
გადაადგილებული პირები.
მიღწეული შედეგი:
1. განხორციელდა ძველი ხის სათბურის რეკონსტრუქცია, აშენდა თანამედროვე ტიპის რკინის
კონსტრუქციის სათბური.
2. მოეწყო მარწყვის სანერგეები თაროებზე , დაირგო 1400 ნერგი მარწყვი (Albion), დამონტაჟდა
წვეთოვანი მორწყვის სისტემა;
3. ჩატარდა სამშენებლო სამუშაოები: წარმოება უქზრუნველყოფილია საინჟინრო
კომუნიკაციებით (დენი 10კვ. გაზი, წყალი), მოწყობილია სველი წერტილები, აბაზანა ცივი და
ცხელი წყლით, სეპტიკის ორმო, თანამედროვე სანიტარულ / ჰიგიენურ მოთხოვნებს თანახმად.
4. ათვისებულია მარწყვის მურაბის და კომპოტის წარმოების ტექნოლოგია, შერჩეულია
ბენეფიციარები.

პროექტი: სტრატეგიული გრანტი
პროექტი დაფინანსებულია: ევროპის ფონდის მიერ
პროექტის მიზანია: ფონდ აფხაზინტერკონტის ორგანიზაციული და ინსტიტუციური
განვითარება
პროექტის ამოცანები:
1.
საბჭოს მმართველობის გაუმჯობესება;
2.
ადამიანური რესურსების მართვის კომპონენტის გაძლიერება;
3.
ფინანსური რესურსების მოზიდვის სისტემის გაუმჯობესება;
4.
პროგრამული მართვის გაუმჯობესება.
მიღწეული შედეგი:
მოხდა ორგანიზაციის შესაძლებლობების დიაგნოსტირება,
ორგანიზაციამ მიიღო
კვალიფიციური შეფასება და რეკომენდაციები, მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ. შედეგად
ორგანიზაციამ შექმნა სამწლიანი ახალი სტრატეგიული განვითარების გეგმა, დაინერგება ახალი
ფინანსური პროგრამა, დაიხვეწება ორგანიზაციის სტრუქტუტა, დამტკიცდა ახალი წესდება,
მომხმარებლებთან მუშაობის ახალი სტრატეგია, შემუშავდა ორგანიზაციის შინაგანაწესის და
ფინანსური დებულების/პროცედურების სახელმძღვანელო, განახლდა ვებსაიტი და რებრედინგი,
რამაც გაზრდა ფონდ „აფხაზინტერკონტის“(AIC) სიცოცხლისუნარიანობა, მდგრადობა, აამაღლა
ხარისხიანი და კვალიფიციური მომსახურების დონე.

PROJECT: ''Sustainable Development of the Social Enterprise of the Fund 'AbkhazIntercont' with the
Effective Use of Modern Technologies''
PROJECT FUNDED BY: European Fund
GOAL OF THE PROJECT:
The development of possibilities and entrepreneurial abilities for the poor IDP population living in
the Imereti region and their employment, growing and processing tradable agricultural output
(vegetables and berry crops) and sustainable development of the social enterprise
BENEFICIARIES/PEOPLE EMPLOYED:
Vulnerable families, IDPs-victims of conﬂict, especially people aged 25-65 having no special training
ACHIEVED RESULTS:
* The old wooden greenhouse was reconstructed and modern iron greenhouse was built.
* Strawberry saplings were arranged on the shelves, 1400 strawberry saplings(Albion) were
planted and drip irrigation system was installed.
* Building works were carried out and the enterprise was provided with utilities: electricity, gas,
water. Washrooms and bath, with cold and hot water, and septic hole have been installed. The
manufacturing room completely meets modern sanitary/hygienic standards necessary for
producing output.
* The technology for manufacturing strawberry jam and compote has been introduced.
Beneﬁciaries have been selected: maintenance, cultivation and processing of strawberries-2
persons; maintenance and cultivation of vegetables-4 persons(seasonally).

PROJECT: Strategic Grant
PROJECT FUNDED BY: European Fund
GOAL OF THE PROJECT:
Organizational and Institutional Development of the Fund ''Abkhazintercont''
OBJECTIVES OF THE PROJECT:
1. Improving board management
2. Enhancing human resources management
3. Improving the ﬁnancial system
4. Improving program control
ACHIEVED RESULTS:
Organization abilities were strengthened and the organization has received a professional assessment
and recommendations regarding its strengths and weaknesses. As a result, the organization
formulated a new three-year strategic development plan. New ﬁnancial programs will be introduced
and the organization structure will be improved. New regulations and strategies related to working
with consumers were adopted. Also, a manual about organizational routine and ﬁnancial
regulations/procedures was drawn out. The AIC website was updated and the logo rebranded to help
increase the visibility and sustainability of the Fund ''Abkhazintercont''. All these factors will help
promote a high-grade and professional level of service.
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პროექტის სახელწოდება:
„ტურიზმი სოფლად, როგორც რეგიონის, სოფლის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალი და
სიღარიბის შემცირების გზა“
პროექტის დონორი: „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“
(RLD), რომელსაც ახორციელებდა გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში
შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC)
მხარდაჭერით;
პროექტის მიზანი:
„რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონში სოფლის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა,
დამატებითი შემოსავლის წყაროს გაჩენა და სოფლად მცხოვრებთა სიღარიბის დონის შემცირება“
პროექტის შედეგები:
Ø რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონში სოფლის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით,
სოფლად საოჯახო ტურიზმში, ტურისტულ სერვისში ჩართულ მოსახლეობას გაუჩნდათ დამატებითი
შემოსავლის წყარო და მიეცათ შესაძლებლობა დაძლიონ სიღარიბე;
სამიზნე რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტის საოჯახო ტიპის სასტუმრო სახლები, პროექტის
ფარგლებში გადამზადდნენ ხარისხიანი სასტუმრო მომსახურების სტანდარტებში,
გაეცნენ,
მსოფლიო და ადგილობრივ გამოცდილებებს წარმატებული საოჯახო სასტუმრო მომსახურებების
შესახებ, მიიღეს დარგის ექსპერტების კონსულტაციები და რეკომენდაციები, გადაეცათ მეთოდური
სამახსოვრო მასალები სასტუმრო მომსახურების სტანდარტების შესახებ და ბიზნესის საფუძვლები:
როგორ ვაქციოთ სოფლის ტურიზმი წარმატებულ შემოსავლის წყაროდ;

PROJECT: ''Tourism in the Countryside, as Potential Economic Development in the Villages and the
Region and the Way of Poverty Reduction''
PROJECT FUNDED BY: ''Promoting Local and Regional Development in Georgia''(RLD); implemented
by United Nations Development Program(UNDP), with the support of Swiss Cooperation Ofﬁce(SCO)
and Austrian Development Agency(ADC)
GOAL OF THE PROJECT:
Promoting tourism development in the villages of Racha-Letkhumi and Kvemo Svaneti regions, creating
an additional source of income and reducing the poverty level of the villagers
RESULTS OF THE PROJECT:
* By promoting the development of tourism in the villages of Racha-Letkhumi and Kvemo Svaneti
regions, the population involved in family tourism and tourism services had the chance to get an
additional source of income and overcome poverty
* Within the project, in-residence hotels of target regions and municipalities were taught the standards
of a good quality hotel service, were introduced to real world experiences as well as successful local inresidence hotel services, took consultations and recommendations from ﬁeld experts and were delivered
methodic and memorable materials about the standards of hotel service and fundamentals of business
thus showing how to make countryside tourism a successful source of income
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პროექტი : მიკრო და საშუალო ბიზნესის სერვისის ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში
დონორი: ა.შ.შ. განვითარების სააგენტო, CHEMONICS. (project ZRDA)
პროექტის მიზანი : პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ზუგდიდის და წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა 16 თემში მოქმედი მიკრო და საშუალო
ბიზნესების განვითარებას.
პროექტის სამიზნე სექტორებია: მეხილეობა, მეთხილეობა, კენკროვანი კულტურები,
მეფუტკრეობა, ბოსტნეულის და კარტოფილის წარმოება, ტურიზმი, მომსახურება(ვაჭრობა,
ავტომობილებისა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეკეთება საინფორმაციო ტექნოლოგიები).
პროექტის განხორციელების შედეგად:
v 85 ბენეფიციარს გაეწია ბიზნეს კონსულტაცია;
v 2 ბიზნეს კომპანიას მოუმზადდა ბიზნეს გეგმა;
v 48 ბენეფიციარს გაეწია ბიზნეს გეგმისა და საინვესტიციო წინადადებების შემუშავებაში
კონსულტაცია;
v ორგანიზაციის ბიზნეს კონსულტანტების დახმარებით ბიზნესის დამწყების მსურველებმა
შეადგინეს და წარადგინეს 30 ბიზნეს განაცხადი „აწარმოე საქართველოში“;
v

8 ბენეფიციარმა მიიღო დაფინანსება "აწარმოე საქართველოში" პროგრამის ფარგლებში, რის
შედეგად გააძლიერეს საკუთარი ბიზნესი.

PROJECT: ''Promotion of Micro and Medium-Sized Business Services in the Samegrelo Region''
DONOR: USAID, International Organization- CHEMONICS (ZRDA Project)
GOAL OF THE PROJECT:
The goal of the project is to promote the development of micro and medium-sized businesses in the
administrative border, 16 communities of Zugdidi and Tsalenjikha Municipalities.
TARGET SECTORS OF PROJECT:
fruit-growing, nut-growing, berry crops, bee-keeping, vegetables and potato planting, tourism and
services (trade, repair of cars and household appliances, information technologies)
ACHIEVED RESULTS:
* 85 beneﬁciaries were delivered business consultations
* Business plans were prepared for two business companies
* 48 beneﬁciaries were delivered consultations in drawing out business plans and investment
proposals
* With the help of business consultants, those who wanted to start a business created and
presented 30 business applications, ‘'Produce in Georgia''
* Eight beneﬁciaries received funds through ''Produce in Georgia'' and as a result they enhanced
their businesses
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პროექტის სახელწოდება: „სასოფლო სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერა რაჭაში“;
პროექტი დაფინანსებულია:
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SCO) და გაეროს განვითარების
პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან
თანამშრომლობით.
პროექტის მიზანი:

meurneobaSi profesiuli ganaTlebisa da eqstenciis sistemebis modernizeba
სამიზნე რეგიონში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო
ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა.
პროექტის შედეგები:
v მომზადდა და გამოიცა გზამკვლევი – „საქართველოს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების
შესახებ“;
v მეფუტკრეობის გრძელვადიანი ტრენინგ/პროგრამაში გადამზადდა 28 პიროვნება, კენკროვანი
კულტურების ტრენინგ/პროგრამაში – „ჟოლოსა და უეკლო მაყვლის წარმოების თანამედროვე
ტექნოლოგიებში“– გადამზადდა რეგიონის 15 ფერმერი;
v სოფლის მეურნეობაში დაინერგა ახალი ტექნოლოგიები. რეგიონის 2 მუნიციპალიტეტში
მოეწყო სადემონსტრაციო ნაკვეთი კენკროვან კულტურებში.
v
მეკარტოფილეობაში გადამზადდა რეგიონის მეკარტოფილეობის მაღალმთიანი ზონის, სოფ.
ღების 15 კოოპერატივი,
v
„სოფლის განვითარება და სოფლის სწრაფი შეფასების (პროფილები, პრიორიტეტები და
სამოქმედო გეგმის შედგენა)“ უნარ/ჩვევებში გადამზადდა 19 პიროვნება (სოფლის
რწმუნებულები), მათ შორის: ქალი – 3, კაცი – 16;
v ჩატარდა ტრენინგი – პროფესიული რეფლექსია ინფორმაციის გავრცელების მეთოდები
ზრდასრულთა განათლებაში, სოფლის მდგრადი განვითარება, რომელშიც გადამზადდა 17
პიროვნება, აქედან ქალი – 9, კაცი – 8;
v პროექტის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით, განხორციელდა 6 მინდვრის დღე,
რომელსაც დაესწრო და ინფორმაცია მიიღო სულ 282 პიროვნებამ.
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PROJECT: ''Supporting Agricultural Extension in Racha''
PROJECT FUNDED BY: Swiss Development and Cooperation Ofﬁce (SCO) and United Nations
Development Program(UNDP), with the collaboration of the Ministry of Agriculture of Georgia
GOAL OF THE PROJECT:
Updating the system of professional education and the extension of agriculture in target regions,
promoting the development of the information-consulting centers of the Ministry of Agriculture and
improving the quality of farmers' consulting service with the collaboration of the Regional
Administration Ofﬁce of the Ministry of Agriculture and the professional college ''Erkvani''
RESULTS OF THE PROJECT FOR THE CURRENT PERIOD: (project is on-going)
* The guide, ''Georgian Law for Mountainous Regions'', was prepared and published
* 28 persons were trained in the bee-keeping training program
* 15 farmers from the region were trained in the training program for berry crops: ''Modern
Technologies of Manufacturing Raspberry and Thorn-less Blackberry''
* New technologies were introduced in agriculture and in two municipalities of the region, the
demonstration plots for berry crops were arranged with the use of modern technologies
* In the village Gebi, which is considered to be the mountainous place of the region's potato
planting, 15 beneﬁciaries were assisted
* Through the training, ''The Countryside Development and Rapid Evaluation of the Village
(Proﬁles, Priorities and Composing the Action Plan)''; 19 persons were trained
*According to the basic directions of the project, six ﬁeld days were organized, which were
attended by 282 persons, who received information about the introduction and demonstration of
new technologies and the growth and support of farmers' awareness by means an extension
service.
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პროექტის სახელწოდება: „კენკროვანი კულტურების მოყვანის და დაბინავების
სადემონსტრაციო მოდელების მოწყობა”
პროექტის დონორი: PIN (PEOPOLE IN NEED) ადამიანი გაჭირვებაში და ბიოლოგიურ მეურნეობათა
ასოციაცია „ელკანა“
პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:
პროექტი ითვალისწინებდა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის – კენკროვანი კულტურების
წარმოების (ფონდ „აფხაზინტერკონტის“) არსებულ ბაზაზე, ინოვაციური იდეების ტექნოლოგიების
დემონსტრირების მოდელის შექმნას.
პროექტი ითვალისწინებდა სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობას,
ბაზარზე მოთხოვნადი
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებას, პირველად დამუშავებას და სწორად დაბინავებას
(შენახვას), რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მალფუჭებადი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების
უდანაკარგოდ სარგებლობისათვის .
პროექტის შედეგები:
2
პროექტის ფარგლებში მოეწყო 70მ . საწარმო ფართის ოთახი პროდუქციის მოყვანის და
დაბინავების მიზნით, შეძენილ იქნა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებები: სასწორი, მაცივრები,
შესაფუთი დანადგარი, საშრობი დანადგარი, გამოცემულია სასწავლო მასალები. სადემონსტრაციო
მოდელი მოინახულა 400 ზე მეტმა ადგილობრივმა ფერმერმა და აგრარული მიმართულების
სპეციალობის სტუდენტებმა.

PROJECT TITLE: “Arrangement of Demonstration Models for Cultivation and Settling of Berries"
PROJECT DONOR: PIN, People in Need, and Biological Farming Association "Elkana"
PROJECT ACTIVITIES:
The project envisioned the creation of modeling technologies with innovative ideas for of the
production of agricultural products, berry crops, thru NGO “Abkhazintercont”.
The project promoted the arrangement of demonstration plots, production of agricultural products
for the market and proper handling and storage, which is of great importance for the consumption of
quality agricultural products.
PROJECT RESULTS:
Within the framework of the project a 70 square meter demonstration plot was arranged. The
enterprise space for the production and promotion of the product has been purchased along with the
necessary technical means: cotton, refrigerators, packaging equipment, drying equipment and
published materials. The demonstration model has been visited by more than 400 farmers and
agrarian faculty students.

ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები
მონაწილეობა საერთაშორისო სასოფლო სამეურნეო გამოფენებში
თურქეთის რეცპუბლიკაში.
2016-2017 წლებში ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ ორგანიზებით და ინიციატივით, საქართველოს
დელეგაციები მონაწილეობდნენ საერთაშორისო სასოფლო სამეურნეო გამოფენებს ქალაქებში:
სტამბული, ბურსა, ადანა. დელეგაციის მონაწილეები იყვნენ ფონდ „ აფხაზინტერკონტის“
სპეციალისტები, რაჭის და იმერეთის აგრო ბიზნესის კომპანიის წარმომადგენლები, რეგიონის
საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები.

საერთაშორისო კონფერენცია აგრო/ბიზნესის განვითარების საკითხებზე
პოლონეთის რესპუბლიკის ქ. იუნიოვოში, ლოდზის ოლქი (ვოევოდსტვო), 2017 წელს ჩატარდა
საერთაშორისო კონფერენცია აგრო/ბიზნესის განვითარების საკითხებზე. კონფერენციაზე
მონაწილეობა მიიღო შემდეგმა ქვეყნებმა: პოლონეთი, ლიტვა, უკრაინა, რუსეთი, ბელორუსია,
საქართველო, უნგრეთი, სასომხეთი. კონფერენციაზე, არჩილ ელბაქიძემ გააკეთა პრეზენტაცია:
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონების ეკონომიური და ტურიზმის განვითარების
პოტენციალის შესაძლებლობების შესახებ.

სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიება
2017 წლის ქ. თბილისში ფონდ „აფხაზინტერკონტმა“ (AIC,) ევროპის ფონდის მოწვევით,
მონაწილეობა მიიღო სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობ ღონისძიებაში: „იყიდე
სოციალური საწარმოსაგან“ ( BUY SOCIAL )
საომარ სიტუაციებში ჟურნალისტების უსაფრთხოება და ობიექტურობა
ფონდ „აფხაზინტერკონტმა“ გერმანულ საერთაშორისო ორგანიზაცია IDEM- თან (გერმანიის
დემოკრატიის, მედიისა და კულტურის ინსტიტუტი) თანამშრომლობით ორგანიზება გაუკეთა
შეხვედრა–ლექცია სემინარებს, რომელიც ეხებოდა ჟურნალისტების საომარ სიტუაციებში
უსაფრთხოებას და ობიექტურობას. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 6 ქვეყნის 16 ჟურნალისტმა.
გვირილობა ქ.ქუთაისში
2016–2017 წლებში 2 მაისს, ქ. ქუთაისში ტრადიციული ღონისძიება, გვირილობა გაიმართება.
გამოფენა–გაყიდვაში მონაწილეობა მიიღო ფონდმა „აფხაზინტერკონტმა“ (AIC) და წარმოადგინა
საკუთარ სოციალურ საწარმოში მოყვანილი პროდუქცია მარწყვის ნაყოფისა და ქოთნებში
მოთავსებული მარწყვის ნერგების სახით.

სტუდენტების სწავლების პროფესიული პრაქტიკა
ფონდ „აფხაზინტერკონტთან არსებულ სოციალურ საწარმო პროფესიულ პრაქტიკას გადიან
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები.
„ბარკემპი“ ქუთაისში
2017 წლის მარტის თვეში ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია “ნესეჰნუტისა” (NESEHNUTI) და
ფონდ „აფხაზინტერკონტის“(AIC) ერთობლივი ორგანიზებით სამდღიანი ღონისძიება „ბარკემპი“
ჩატარდა. კამპანია სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარებას ითვალისწინებს.
საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, სლოვაკეთის, ჩეხეთის და უკრაინის სამოქალაქო
აქტივისტების მიერ ადამიანის უფლებებისა და გარემოს დაცვის საკითხებზე თანამშრომლობის
გეგმები დაისახა. ბარკემპში მონაწილეობა 80–მდე კონკურსის სახით შერჩეულმა აქტივისტმა მიიღო.
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EVENTS HELD BY THE ORGANIZATION
PARTICIPATION IN INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITIONS IN TURKEY
In 2016-2017, by the organization and initiative of the Fund ''Abkhazintercont'', Georgian delegations
participated in international agricultural exhibitions in the following cities: Istanbul, Bursa and Adana.
The participants of the delegation were: specialists of the Fund ''Abkhazintercont'', representatives of
Racha and Imereti agro-business companies and information/consulting services of the region.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ISSUES OF AGRO-BUSINESS DEVELOPMENT
On 24-29 August 2017, an international conference was held on the issues of agro-business development
in Yuniovo, in the region of Lodzi(Voevodstvo), Poland. The following countries participated in the
conference: Poland, Lithuania, Ukraine, Russia, Belarussia, Georgia, Hungary and Armenia
At the conference, Archil Elbakidze made the presentation: ''Potentials and Opportunities of
Developing Economy and Tourism in the regions of Imereti, Racha-Letkhumi and Kvemo Svaneti''.

FACILITATING EVENT FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
On 17 June 2017, in Tbilisi by the invitation of European Fund, the Fund ''Abkhazintercont'' participated
in facilitating an event for the development of social entrepreneurship: ''Buy from Social
Enterprise''(BUY SOCIAL).
At the exhibition fair of social enterprise products, supported by the European Fund, ''Abkhazintercont''
presented products cultivated at its own social enterprise: strawberries and vegetables.

SAFETY AND OBJECTIVITY OF JOURNALISTS IN A WAR ENVIRONMENT
Fund ''Abkhazintercont'', with the collaboration of German International Organization IDEM
(Democracy, Media and Culture Institute of Germany), organized meetings, lectures and seminars
concerning the safety and objectivity of journalists in a war environment. Six journalists from sixteen
countries participated in the meeting.

GVIRILOBA IN KUTAISI
On 2 May 2016 and 2017, the traditional event ''Gviriloba'' was held in Kutaisi. NGO AIC participated in
the exhibition fair and presented products cultivated in its own social enterprise: strawberries and
strawberry saplings in the pot.

''BARCAMP'' IN KUTAISI CENTER
In March 2017, with the joint cooperation of the Czech non-government organization ''Nesehnuti'' and
Fund ''Abkhazintercont''(AIC), the three-day event ''Barcamp'' was held. The campaign provides for the
development of civil society and democracy. Georgian, Armenian, Azeri, Slovak, Czech and Ukrainian
civil activists made plans for cooperation on the issues of human rights and environmental protection.
Eighty activists, selected by competition, participated in ''Barcamp''.
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ჩვეულებრივი ისტორიები:
გოგონა რომელსაც 23 წლის ასაკში 21 წელი მიუსაჯეს.
თამუნამ საპატიმროში 6 წელი და 4 თვე გაატარა. 31 წლისაა, 23 წლის იყო, როცა 21 წელი მიუსაჯეს,
თავიდან მხოლოდ 6 წელი, მაგრამ 2019 წლის ქალთა ციხის ამბოხის დროს 15 წელი დაუმატეს. ის ოთხი
წლის წინ, მამის დაკრძალვის დღეს გაანთავისუფლეს ამნისტიით. დაბადებიდან დეიდა ზრდის, ორი
პატარა დისშვილი დახვდა განთავისუფლებულს, რომლებმაც სიძნელეები გადაატანინეს.
ციხიდან რომ გამოვიდა, სხვადასხვა საწარმოებთან თანამშროლობდა, როცა საქმიანი
ურთიერთობების ოფიციალურად გაფორმების დრო დადგა, საბუთები მოსთხოვეს, ნასამართლების
ცნობამ ეს ურთიერთობები ჩაშალა. პოტენციურმა პარტნიორმა მისგან თავი შორს დაიჭირა,
ზრდილობიანად უთხრეს უარი და თამუნაც მიხვდა – ყოფილი პატიმრის სტატუსი იყო მიზეზი, რამაც
ციხიდან გამოსულს,

პირველი მარცხი აგემა. თავიდან ძალიან დაითრგუნა, მაგრამ, მერე ძალა

მოიკრიბა და დაიწყო ფიქრი, როგორ გამკლავებოდა ყველაფერს დამოუკიდებლად.
ნასამართლეობა ცხოვრების თავიდან დაწყებაში ხელს არ უნდა

გიშლიდეს-აღნიშნავს თამუნა.

უნდობლობა ყოფილი პატიმრის მიმართ პრობლემაა, როგორ საჯარო სამსახურში, ასევე კერძო
სექტორში.
„არ ვიცი რას შევადარო ახალგანთავისუფლებულის შეგრძნებები: ალბათ ასე უმწეოდ გრძნობს თავს
ჩვილი, როცა იბადება და არ იცის რა ქნას, რა თქვას, როგორ იმოძრაოს, სად წაიღოს ხელ-ფეხი.
რატომღაც ეშინიათ პატიმრების, მაგრამ ახალგანთავისუფლებს ორჯერ უფრო ეშინიათ გარეთ
დამხვდურების. ძალიან გეხმარება ასეთ დროს გონიერი ადამიანის შეგონება: თუ დღეს ვარსებობ,
ვმუშაობ და რამის ხალისი მაქვს ეს მიმდინარე პროექტის სოციალური მუშაკის, ინგა იმედაძის
დამსახურებაა, ამ ადამიანის გარეშე ცხოვრება ჩემთვის წარმოუდგენელია. ციხემ ისე გამაცივა,
იშვიათად ვარქმევ ვინმეს მეგობარს, ახლა საყრდენი მაქვს მეგობრის სახით, რომელიც ჩემს სატკივარს
და სირთულეებს საკუთარივით იზიარებს“– ამბობს თამუნა.

BENEFICIARY STORY:
Tamuna, who is 31, spent six years and four months in prison. When she was 23 she was sentenced to six
years, but during an uprising in prison she was sentenced to an additional 15 years. Four years ago, on the
day of her father's funeral, her sentence was commuted. After her release, two nieces greeted her to help
her to overcome difﬁculties.
After her time in prison, Tamuna was collaborating with some enterprises. When it became necessary
for business relations to be registered ofﬁcially, her documents were required. Her prior conviction
frustrated the relations and a potential employer did not accept her. They refused her gently and
Tamuna guessed her former inmate status contributed to her failure.
At ﬁrst, she was depressed but then gathered strength and began thinking how to overcome by herself.
Prior convictions must not be an obstacle to anyone, mentions Tamuna. After release from prison, if the
person is ready to work honestly, she or he must be supported by the state, not obstructed by it. Distrust
of former inmates is a problem in the public as well as in the private sector.
''I don't know how to express my feelings when I was released from prison. I can compare it with feelings
of a new-born baby who is helpless and doesn't know what to do, what to say, how to move his hands and
legs. People are somewhat afraid of inmates but they are much more afraid of newly-released ones. At
this point, the suggestion of a professional helps you much and with the help of project social worker,
Inga Imedadze, I exist, work and have enthusiasm. I cannot imagine my life without her. The prison
made me cold and I could hardly make friends but now I have support from her and she shares my
problems and difﬁculties as her own'', says Tamuna.
Together with her sister, Tamuna is now busy with a business of men jeans and the organization
haspurchased her a sewing-machine within the project. This gives her the chance to enlarge her
business. While buying jeans, Tamuna's clients are also offered alterations, which is a convenience for
consumers.

ახლა თამუნას, დასთან ერთად მამაკაცის ჯინსების ბიზნესი აქვს, პროექტის ფარგლებში შეუძინეთ
საკერავი მანქანა, რომელმაც მისცა საშუალება უფრო გაეფართოვებინა საკუთარი ბიზნესის
მომსახურება. თამუნა თავის კლიენტებს, ჯინსების ყიდვასთან ერთად, გადაკეთებასაც სთავაზობს,
რაც უფრო მეტად მოხერხებული გახდა მომხმარებლისთვის.
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მე ვარ, გოჩა ნაჭყებია დევნილი სოხუმის რაიონი, სოფ.
გუმისტიდან. ჩემი ოჯახი არის სოციალურად დაუცველი, მყავს
მეუღლე და ორი ვაჟი. ქართულ – აფხაზური კონფლიქტის დროს,
დავკარგე ცალი ფეხი, რის გამოც მაქვს შშმ პირის სტატუსი.
ამჟამად ვცხოვრობ ქ. სენაკის სამხედრო დასახლებაში, სადაც
დევნილთა სამინისტრომ საკუთრებაში გადმომცა საცხოვრებელი
ფართი. რთულია ისაუბრო იმ უიმედობაზე და პესიმიზმზე, რაც
ჩემს ცხოვრებას ახლდა თან, ჩემი ფიზიკური შესაძლებლობების
შეზღუდვის, კონფლიქტის დროს გადატანილი სირთულეების და
არსებული რეალობის გამო ...
დიახ, ახლდა ... მაგრამ, მას შემდეგ, რაც შესაძლებლობა მომეცა
გამეცნო ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ და გავმხდარიყავი პროექტის
- მონაწილე, ჩემი ცხოვრება, სრულიად შეიცვალა, გაჩნდა იმედი,
ჩემს არსებობას აზრი მიეცა.
პროექტის მიზანი იყო, დევნილთა შემოსავლების გაზრდა,
განსახლების ადგილებზე სოციალურ – ეკონომიკური ინტეგრაცია
და სახელმწიფო დახმარებაზე დამოკიდებულების შემცირება, ფონდ
„აფხაზინტერკონტის“ დახმარებით გადმომეცა გასაღებების გასამრავლებელი აპარატი და ყალიბები.
დავსაქმდი და გამეზარდა ოჯახის შემოსავალი, მომეცა შესაძლებლობა შვილებს მატერიალურად
დავხმარებოდი განათლების მიღებაში, გავხდი საჭირო ადამიანი , ჩემი მომსახურებით სარგებლობენ
არა მარტო სენაკის სამხედრო დასახლების დევნილი მოსახლეობა, არამედ, ადგილობრივებიც,
რომლებთანაც ინტეგრაციაში ჩემი საქმე დამეხმარა.
პროექტში მონაწილეობის შედეგად,
გარდა მატერიალური კეთილდღეობისა, მოხდა ჩემი
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციაც, რაც, ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ჩემი ოჯახისა და ჩემი
შვილებისათვის.
დღეს მაქვს საკუთარი საქმე და საქმის კეთების შესაძლებლობაც, დავსაქმდი არა მარტო მე, არამედ
სულ სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში 119 დევნილ ოჯახს მიეცა შესაძლებლობა, განსახლების
ადგილებზე მიეღოთ დამატებითი შემოსავლების მიღების საშუალება და შესულიყვნენ ადგილობრივ
თემთან ჯანსაღ სოციალურ/ეკონომიკურ ინტეგრაციაში, რისთვისაც მინდა ჩემი, ჩემი ოჯახის და
პროექტის მონაწილეების სახელით, დიდი მადლობა გადავუხადო ფონდ „აფხაზინტერკონტს“ და
სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს, ხელშეწყობისა და
მხარდაჭერისათვის.

MY NAME IS GOCHA NACHKEBIA and I am a refugee from the village Gumisti in the Sukhumi region.
I have a wife and two sons and we are members of a vulnerable group. During the Georgian-Abkhazian
conﬂict, I lost one leg and was granted status as a physically disabled person.
At present, I live in the military settlement of Senaki, where I own the dwelling space granted from the
Ministry of Internally Displaced Persons. It is difﬁcult to speak about the despair and pessimism
accompanying my life due to the restriction of my physical abilities, and the difﬁculties that I
experienced during conﬂict and my existing reality.
Yes, it has been difﬁcult, but since I had the opportunity to be introduced to the Fund ''Abkhazintercont''
and became a project participant, my life has completely changed. Hope reappeared and life became
worth living.
The goal of the project was to increase the income of refugees, the social-economic integration of the
places of IDP accommodation and reducing the dependence on state grants. I was granted an instrument
for duplicating keys and gauges by the Fund ''Abkhazintercont''.
I am since employed, my income has increased and I have had the opportunity to help my children get an
education. I feel I have become an essential person. Not only the refugees of the Senaki military
settlement use my service but also members of the local community. My job has helped me to become
better integrated with them.
As a result of participating in the project, apart from material welfare, my psychological rehabilitation
has strengthened. This has been very important for me, my family and my children.
Today, I have my own business and have the ability to work and support my family. Not only did I gain
employment, but in the regions of Samegrelo and Zemo Svaneti a total of 119 refugee families were given
the chance to gain additional income in our places of accommodation and strengthen our social and
economic integration within the local community. Hence, I want to thank the Fund ''Abkhazintercont''
and the IDP Livelihood Agency for their help and support in the name of my family and other project
36 participants.
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ნანა ხარაბაძე დევნილია აფხაზეთიდან, ქ. სოხუმიდან.
ნანა თავის ოჯახთან (მეუღლესთან და ორ შვილთან) ერთად
უკვე 24 წელია ცხოვრობს ქუთაისში, სასტუმრო „ხვამლში“ და
სოციალურად დაუცველთა ოჯახებს მიეკუთვნება. მას აქვს
ბიო–ლაბორანტის სპეციალობა, ქ. სოხუმში თავისი სპეციალობით, მუშაობდა სამშობიარო სახლში, მაგრამ, სამწუხაროდ
დევნილობაში მან ვერ შესძლო დასაქმებულიყო. ფონდ
„აფხაზინტერკონტთან“
ნანა ხარაბაძე 2010 წლიდან
თანამშრომლობს. ის მოწვეული იქნა ორგანიზაციის სოციალურ
საწარმოშიც, სადაც აითვისა ბოსტნეულის და კენკროვანი
კულტურების, კერძოდ კიტრის, მარწყვის და უეკლო მაყვლის
მოვლა–მოყვანის ტექნოლოგია, გავლილო აქვს სასოფლო/სამეურნეო ტექნოლოგიების კურსები.
როცა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა გაეფართოვებინა
სოციალური საწარმო და გადასულიყო პირველად სასოფლო/სამეურნეო პროდუქციის წარმოებიდან გადამუშავებაზე,
ნანა ორგანიზაციის ხელშეწყობით, მივლინებულ იქნა პროფესიონალურ სასწავლებელში, რომელიც
დაამთავრა წარმატებით და მიიღო დამატებითი სპეციალობა – საზოგაოებრივი კვების სპეციალისტი.
ასევე მან გაიარა ტრენინგ/სემინარები მარწყვის მურაბის და კომპოტის წარმოების თანამედროვე
ტექნოლოგიები და სანიტარულ ჰიგიენური მოთხოვნები.
როგორც ნანა ხარაბაძე ამბობს, კვების პროდუქტების წარმოება ყოველთვის იყო მისი ჰობი, თუმცა,
არასოდეს ჰქონია შესაძლებლობა პროფესიონალურად დაუფლებოდა და დღეს მადლიერია, რომ, ამის
შესაძლებლობა მიეცა, უყვარს თავის სპეციალობა და დიდი სიამოვნებით ამზადებს არა მარტო
სოციალური საწარმოსათვის მურაბებს და კომპოტებს, არამედ, სხვადასხვა სახის კერძებსაც.
სოციალურ საწარმოში დაინიშნა წამყვან სპეციალისტად და გაუჩნდა იმედი, რომ, ყოველთვის
შეძლებს, დაეხმაროს თავის ოჯახს.

MRS. NANA KHARABADZE is an IDP from Abkhazia, Sukhumi. Together with her family, husband
and two children, Nana has been living for 24 years in Kutaisi, hotel ''Khvamli'' and is the member of a
vulnerable socio-economic group. She is a bio-laboratory assistant by profession. In Sukhumi, she was
working in a maternity home but unfortunately having been displaced, she wasn't able to ﬁnd a job. Nana
Kharabadze has collaborated with Fund ''AbkhazIntercont'' since 2010. She was invited to work at the
social enterprise of the organization where she has adopted the technology of maintenance and
cultivation of vegetable and berry crops: cucumbers, strawberries and thornless blackberries. She has
also gone through the courses of agricultural technology.
When the organization decided to enlarge the social enterprise, and move from producing agricultural
output to its processing, Nana was sent to a technical school with the help the of organization. She
ﬁnished her training and got new employment in the ﬁeld of catering. In addition, she attended multiple
trainings and seminars: modern technologies and sanitary-hygienic requirements of producing
strawberry jam and compote.
As Nana Kharabadze says, foodstuffs production was always her hobby, but she never had an opportunity
to master it professionally. Today, she's grateful for this chance and loves her job and with great pleasure,
makes jams and compotes as well as different kinds of food for a social enterprise. She
was appointed as a leading specialist at the social enterprise and hopes she will always be
able to help her family.
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ილონა ბზიკაძის ოჯახი აფხაზეთიდან
დევნილია, ჰყავს მეუღლე და 5 არასრულწლოვანი შვილი, ისინი აფხაზეთიდან
იძულებით გადმოსვლის შემდეგ ცხოვრობდნენ
ხონის სამხედრო დევნილთა დასახლებაში, მათი
სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობა იყო
უმძიმესი, რადგანაც არც ერთი არ იყო
დასაქმებული და ოჯახის ერთადერთ
შემოსავლის წყაროს წარმოადგენდა დევნილთა
შემწეობა. ასევე ძალზედ მძიმე საყოფაცხოვრებო
პირობებში ცხოვრობდნენ. ლტოლვილთა და
განსახლების სამინისტროს „სოფლად სახლის“
პროექტის ფარგლებში მათ გადაეცათ ქალაქ
ხონში საცხოვრებელი სახლი საკუთრებაში. რის
შედეგადაც მას გადაწყვიტა სოფლის მეურნეობით დაკავებულიყო, კერძოდ მეზობლისგან
სარგებლობის უფლებით აიღო 1 ჰა მიწის ნაკვეთი, სადაც საკუთარი მძიმე ფიზიკური შრომით მოჰყავდა
: სიმინდი, პომიდორი, კიტრი,ნიორი რომელიც გახდა ოჯახის შემოსავლის ძირითადი წყარო, რადგანაც
ახდენდა ჭარბი პროდუქციის რეალიზაციას. პროექტის ფარგლებში „სოციალურ ეკონომიკური
ინიციატივები, ახალი შესაძლებლობები, მდგრადი გარემო დევნილთათვის“ იმერეთის რეგიონში
რომელსაც ახოორციელებდა ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ გადაეცა მოტოკულტივატორი. მისი თქმით:
მოტოკულტივატორს გაზაფხულსა და შემოდგომაზე მიწის დასამუშავებლად ვიყენებ, და ასევე ქირით
ვემსახურები მეზობლებს საიდანაც ვღებულობ დამატებით შემოსავალს. ადრე ამ სამუშაოებისათვის
მიწევდა ფულის გადახდა. მინდა გამოვხატო დიდი მადლიერება ფონდი „აფხაზინტერკონტის“ და
დევნილთა საარსებო წყაროების მიმართ რომ მომეცა საშუალება გაგვჩენოდა საკუთარი შემოსავლის
წყარო.

ILONA BZIKADZE'S FAMILY are IDPs from Abkhazia. He has a spouse and ﬁve minor children who
lived in the Khoni military IDP settlement. Their socio-economic condition was difﬁcult because
nobody in the family was employed and the sole source of family income was the government stipend for
IDPs and they lived in very difﬁcult living conditions.
Within the framework of the project "Rural House" from the Ministry of Refugees and Accommodation,
they were transferred to a house in Khoni. As a result, Ilona decided to take up agriculture, namely the
right to use the neighborhood land of 1 hectare.Through his hard physical labour he is able to raise maize,
tomatos, cucumbers and garlic. The sale of excess agricultural products has become the main source of
income of the family. Within the framework of the project, "Social Economic Initiatives, New
Opportunities, Sustainable Environment for IDPs", implemented by the Fund “Abkhazintercont” in the
Imereti Region, he was given a mini tractor. He uses this tractor to plant land in spring and autumn, and
also receives extra income by offering his service to neighbors. “I would like to express my
gratitude to Abkhazintercont and the Livelihoods of IDPs program for enabling us to
increase our income”, says ilona.
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ის, ვინც ეძებს საშუალებებს დაძლიოს სიძნელეები და იცხოვროს უკეთესად,
ყოველთვის პოულობს
PARTICIPATION
IN INTERNATIONAL
AGRICULTURAL
EXHIBITIONS IN TURKEY
აფხაზეთიდან დევნილს,
მძიმე ცხოვრება მაქვს
გავლილი. ოჯახის
გადასარჩენად საკუთარ თავთან ბრძოლაში ვიყავი და ვეძებდი
საშუალებებს, როგორ გამეზარდა ოჯახის შემოსავალი, გამეჩინა
საკუთარი საქმე.
ვიდრე რამე სხვა საშუალებას მივაგნებდი, სამი წელი
დაქირავებულ შრომას ვეწეოდი თურქეთში ... უმძიმესმა პირობებმა
და არაადამიანურმა შრომის რეჟიმმა, მალე იქონია გავლენა ჩემს
ჯანმრთელობაზე და იძულებული გავხდი დავბრუნებულიყავი
საქართველოში, ჩემი, როგორც დევნილის განსახლების ადგილზე –
ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოჯიხევში, დევნილთა
კომპაქტური ცენტრის – ყოფილი პროფტეკნიკუმის შენობაში.
განსაცდელში ჩავარდნილმა, საქართველოში დაბრუნებულ
მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის
შესახებ შევიტყვე, მივმართე არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდ
„აფხაზინტერკონტს“ და გავხდი პროექტის ბენეფიციარი.
შესაბამისი პროცედურების გავლის, სწავლებების
და
სოციალური საპროექტო განაცხადის წარდგენის შემდეგ, საგრანტო
შეფასების კომიტეტის გადაწყვეტილებით, 4000 ლარის ღირებულების სოციალური პაკეტი
გადმომეცა. დავრეგისტრირდი მიკრო/მეწარმედ, საკუთარ ფართში გავხსენი შერეული საქონლის
სავაჭრო ობიექტი–მაღაზია, რომელიც საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს, რადგანაც მსგავსი სახის
მაღაზია დევნილთა ჩასახლებაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არ არსებობდა. ჩემი მაღაზიის
მომსახურებით სარგებლობს ასევე, იქვე არსებული პროფ–ტექნიკუმის სასწავლებლის სტუდენტები
და პედაგოგები.
ჩავები აქტიურ შრომაში, თითქოს, გამოვჯანმრთელდი კიდევაც, გამიჩნდა ცხოვრების იმედი და
ხალისი. მაღაზიიდან მიღებული შემოსავალის დანაზოგით, ვგეგმავ მომავალში გავხსნა მინი–საცხობი
და კიდევ უფრო გავზარდო ჩემი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი.
მადლობა, სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სახელმწიფო პროგრამას და ფონდ
„აფხაზინტერკონტს“ (AIC) ამ შესაძლებლობისთვის!
პატივისცემით,
პროექტის ბენეფიციარი, თინათინ ლაგირვანძე

THOSE LOOKING FOR WAYS TO OVERCOME DIFFICULTIES AND LIVE BETTER, CAN FIND
THEM:
IDPs from Abkhazia have a hard life. I have struggled myself to save my family and to look for ways to
increase my family's income.
I had been employed for three years in Turkey, but the difﬁcult conditions and inadequate labor
protections soon affected my health.I was forced to return to my residence in Georgia, the IDP center in
the Profectney Building in the village of Nojkhevi in Khoni municipality.
I learned about the state program of reintegration assistance for migrants returned to Georgia and
contacted NGO Fund "Abkhazintercont". I subsequently became a beneﬁciary of the project.
After submitting relevant materials, training and social project applications, the grant assessment
committee approved my personalassistance package of 4000 GEL for the program. I registered as a micro
entrepreneur in my ﬁeld and opened a mixed goods store. My business has proved quite successful,
because such a shop is not in the IDP settlement or the surrounding area. Students and teachers of the
existing professional-technical school also frequent my business.
Having become actively employed I have hope and a sense of life. With the savings from the store, I plan
to open a mini-bakery in the future and increase my family's monthly income even further.
Thanks to the state program for migrants returning to Georgia and the organization "Abkhazintercont"
(AIC) for this opportunity!
Sincerely,
Tinatin Lagirvandze, Project Beneﬁciary
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ჩვეულებრივი ქალის ისტორია
მე გახლავართ, ეკატერინე ციხისელი და ვცხოვრობ
რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონის ონის
მუნიციპალიტეტის სოფ. ღარში. მყავს ოჯახი, სამი შვილი და
მოხუცი დედამთილი.
ძალიან ადრე დავვოჯახდი, მერე შვილები გაჩნდა, ოჯახის
საქმეები მომეძალა და მუდამ ვწუხდი, რომ, საკუთარი თავის
რეალიზებას ვერ ვახდენდი. არ მინდოდა დავრჩენილიყავი
მხოლოდ დიასახლისად და ერთ დღესაც, ფონდ
„აფხაზინტერკონტის“ FC - გვერდის საშუალებით, შევიტყე
მეფუტკრეობის ტრენინგების შესახებ და ვითხოვე, ხომ არ
შეიძლებოდა, თუნდაც თავისუფალ მსმენელად დავსწრებოდი.
შემდეგ
ოჯახს კატეგორიულად მოვთხოვე ხელშეწყობა,
კატეგორიულად იმიტომ, რომ, წინააღმდეგი იყვნენ ჩემი სახლიდან
გასვლის.
არ იყო ადვილი ონის სოფლიდან ამბროლაურში
ტრენინგებზე დასწრება...მაგრამ, მე, შევძელი ოჯახიც დამერწმუნებინა და საკუთარი თავიც, რომ,
აუცილებელია იყო რეალიზებული და აგიმაღლდეს თვითშეფასება.
პირველ რიგში, ძალიან გამიკვირდა, რომ, ორგანიზაციამ გამოიჩინა კეთილი ნება და პროექტში
ჩამრთო სრულიად უცხო პიროვნება, ყოველგვარი ნაცნობების და რეკომენდაციების გარეშე.
ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ (AIC) ხელშეწყობით შესამჩნევი გახდა ჩემი აქტიურობა, ბევრი რამ
ვისწავლე, გავხდი სერთიფიცირებული მეფუტკრე, გავამრავლე ფუტკრის ოჯახები, გავზარდე თაფლის
შემოსავალი. ახლა სხვებსაც ვეხმარები და ვუწევ კონსულტაციებს. ერთ წარმატებას მოკლე დროში
მორიგი წარმატება მოყვა და ამირჩიეს საქართველოს ფერმერთა სათათბიროს წევრად, რაც ჩემთვის
დიდი პატივი და პასუხისმგელობაა.
პატივისცემით,
ეკატერინე ციხისელი
ონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ღარიდან!
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BENEFICIARY STORY - STORY OF AN ORDINARY WOMAN:
I am Ekaterine Tsikhiseli and I live in the village Gari in Oni Municipality in the region of RachaLetkhumi and Svaneti. I have a family: three children and a mother-in-law.
I married very young and then my children were born. I was busy with housework and was always
worried not having the chance to realize myself. I did not want to remain a housewife and one day, by
means of the Fund ''AbkhzaIntercont'' Facebook page, I learnt about the bee-keeping trainings. I asked if
it was possible to attend free as a participant. I then asked my family to support me, but had to be resolute
because they were against my decision. It was not easy for me to go from Oni to Ambrolauri to attend the
trainings, but I managed to convince myself and my family that it was necessary in order to increase skills
and raise my self-assessment.
At ﬁrst, I was very surprised that the organization expressed a willingness to involve me, an absolutely
unknown person, in the project without any acquaintances or recommendations.
With the help of the Fund ''AbkhazIntercont'', AIC, I became more active, studied new things, became a
certiﬁed bee-keeper, reproduced bee families and increased my yield of honey. Currently I help others
and give consultations. One success was followed by another and I was elected as a member of Georgian
Farmers' Assembly. It is a great responsibility and honor for me.
With Respect,
Ekaterine Tsikhiseli
Oni Municipality, the village Gari
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მე, ერთ–ერთი ვარ, იმ ახალგაზრდა ოჯახებს შორის, ვისაც იმედი
დაუბრუნდა ...
რა უცნაურია, ახლა რის დაწერასაც ვაპირებ, მსგავს
რამეს, ჩემთვის, ბავშვობაში ვწერდი ხოლმე, რომელსაც
ჩანახატს ან დღიურს ვუწოდებდი და ეს მხოლოდ მე
მეკუთვნოდა, მაგრამ, როცა ეს ორგანიზაცია „აფხაზინტერკონტს “ ეხება, რომელთაგანაც განსაკუთრებული
სიყვარული და მოტივაცია მოდის, ამის დამალვა
ჩემთვის, ჩუმად გულში, ნამდვილად ვეღარ შევძელი.
ჩვენს რეგიონში , სამწუხაროდ ყველაფერი ისე
კარგად არ არის., როგორც შორიდან ჩანს .......
ვცხოვრობთ საკმაოდ მკაცრ პირობებში, სადაც ზამთარი
საკმაოდ ხანგრძლივია,
ზაფხული კი მოკლე.
დასაქმებაც ძალზედ რთულია.
და აი, ერთ დღესაც, ჩემს მობილურზე ფონდ
„აფხაზინტერკონტის“ თანამშრომლის, ქ-ნ თამარ
ელბაქიძის
ზარი გაისმა„ რომელმაც პროექტის
მიზნობრივ ბენეფიციარად შერჩევა მომილოცა.
გამოგიტყდებით და , ეს ზარიც ერთი ჩვეული ფორმალობა მეგონა, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე,
მაგრამ, ამავე დროს დიდი იმედიც გამიჩნდა და ვთქვი, იქნებ კიდევ ერთხელ ვცადო ჩემი ოცნებისაკენ
მიბრუნება–მეთქი?!
ფონდ
„აფხაზინტერკონტთან“ თანამშრომლობა იყო ის მოტივაცია, საქმის კეთების
სურვილი და ენთუზიაზმი, თბილი გარემო და უშუალობა და ბევრი სხვა ისეთი რამ, რაც ჩვენ
ძალიან გვაკლია ჩაკეტილ სივრცესა და ვაკუუმში.
ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ ხელშეწყობით, მე, ჩემმა ოჯახის წევრებმა და ჩემთან დასაქმებულმა
ადამიანებმა უკვე ვიცით, რას ნიშნავს და რა მნიშვნელობა აქვს სასტუმრო მომსახურების სტანდარტებს,
მისალმების ეტიკეტს, სწორ სერვირებას, სტუმრის წარმომავლობის მიხედვით კვების
თავისებურებების გათვალისწინებას, როგორ გავხადოთ ჩვენი ტურისტული პროდუქტი საინტერესო
და მიმზიდველი, მოვახდინოთ რეკლამირება, დავამყაროთ კომუნიკაცია, როგორ ვაწარმოოთ სწორი
გათვლები და გავზარდოთ შემოსავალი, მივიღოთ მოგება და კიდევ ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ და
სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტე გავაგრძელო ტურიზმის სფეროში საქმიანობა და ვინ იცის, იქნებ
ოცნებები მართლაც ხდება ...
პატივისცემით,
ხათუნა ონიანი, პროექტის მონაწილე დაბა ლენტეხიდან

“I AM ONE AMONG THOSE YOUNG FAMILIES WHO HAVE HOPES”
Very strange the story that I am going to write now. I used to write in my childhood and called it a
sketch or a diary and it belonged only to me. I always tried to keep my emotions to myself and not
share them to anyone, but I cannot keep them in my heart when it comes to speak about the
organization ''Abkhazintercont'', which is spreading love and motivation.
Unfortunately, here in our region, everything is not as good as it seems from afar. We live in quite
difﬁcult conditions; winter is long and summer is short. It is difﬁcult to be employed and have a source of
income. Over the years, I realized that in life the important thing is to establish yourself, bring up the
children and satisfy their demands. But how? That is why I and my husband decided to be engaged in
tourism. But when we came across reality and looked at rivals, we were disappointed.
Then one day, the project lead at the Fund ''Abkhazintercont'', Mrs. Tamar, called and congratulated me.
We had been chosen as the target beneﬁciary of the project.
Collaboration with ''Abkhazintercont'' changed us completely. Now I, my family members and our
employees know the meaning and importance of hotel service standards, greeting etiquette, providing
good service, taking into account the origin of the visitor while cooking food, how to make our tourism
products attractive and interesting, advertising, how to communicate, how to manage accounts properly,
receive and increase income and many other things that we have learnt. That is why I decided to
continue our tourism business and who knows; maybe dreams really do come true.
With Respect,
Khatuna Oniani
Project Participant, the village Lentekhi
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ორგანიზაციის ფინანსური მაჩვენებლები 2016-2017 წწ
FINANCIAL INDICATORS OF THE ORGANIZATION 2016-2017 YEARS

სულ შემოსავალი/Total income
982224 ლარი

95%
5%

ხარჯები მიმართულებების მიხედვით
Expenses According to Directions
727637 ლარი

ორგანიზაციული ხარჯები
Organizational Expenses
860347 ლარი
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