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გილოცავთ, 2 021წლის შობა ახალ -წელს!

ახალი წლის შეხვედრის ტრადიცია

ა

ხალ წელიწადს რაჭველი, სვანი, ლეჩხუმელი თუ საქართველოს ყველა სხვა კუთხის წარმომადგენელი დიდი
მოწიწებით ეგებება, რომლისგანაც მოელის თავისი წლიური სურვილების ასრულებას. მაგალითად რაჭაში,
ახალი წლის წინა დღით თითოეული ოჯახი ერთ მარხილ შეშას მოიტანს, ამ მარხილზე დებს ჩიჩილაკს, „ნეკერს“
(თხილის ბიბილო) და თომს (ფეხის თივა). ამავე დღეს საახალწლო ღორს კლავენ, ვისაც ღორი არა ჰყავს, ნასუქ მოზვერს.
ღამე აცხობენ საახალწლო ბაჭულებს, მათში ერთს ძველი წლისათვის. აგრეთვე აცხობენ ადამიანის სახის კაცა–ბალახას და
ერთ დიდ პურს, „კერია–ბერიად“ წოდებულს, რომელიც პატარა რკალებითაა დაჭრილი. ამ ნამცხვრებს ოჯახის მეკვლე –
„მაკვრიელი“ ცხრილზე დაალაგებს, გვერდში ერთ ბოთლ ღვინოს მიუდგამს და ბეღელში შეინახავს.
მამლის ყივილისას მეკვლე დგება და ცეცხლს დაანთებს, შემდეგ გარეთ გადის და მარხილზე დაწყობილ ნეკერს, ჩიჩილაკს
აიღებს და ბეღელში შევა. აქ ცხრილს აიღებს და ყოველივე ამით სახლში შებრუნდება, აიღებს კერია–ბერიას და საფუარზე
დადებს, აბრუნებს მას მარჯვნივ და ხმამაღლა მეტყველებს: „შემოვდგი ფეხი, გწყალობდეთ ღმერთი, დიამც მოგივა ახალი წელი: შეძენისა და მოგების, მშვიდობისა და კარგათ ყოფნის, ღვინიანობის,
პურიანობის, საქონლის გამრავლების... ღმერთო ბედნიერი ახალი წელი მოგვიბრუნეო“. ბოლოს ხმის აწევით დაიძახებს: „მრავალი ახალი წელი გაგითენოთ ღმერთმან“ ამაზე ოჯახი უპასუხებს :
„შენც მრავალი ახალი წელი გაგითენოს ღმერთმანო“.
შემდეგ ოჯახის მეკვლე ცხრილს ვარცლზე დებს და წყლის მოსატანად წავა, რომლის დაბრუნებამდე ლოგინიდან ყველანი დგებიან და მეკვლე მათ ხელ პირს აბანინებს. ხალხის რწმენით
ამით ძროხებს მთელი წლის განმავლობაში კარგი წველა ექნებაო. მეკვლე აგრეთვე ბოსელში შედის და იქ ახალ წელს საქონელსაც მიულოცავს, თან თივასაც დაუყრის. საუზმის წინ „კერი–ბერიას“
პურიდან ბეჭდებს ამოჭრიან და ყველას დაურიგებენ, დანარჩენებს კი ბეღლის თითოეულ თვალში ჩადებენ, ბარაქიანი შემოსავალი იქნებაო. ახალ წელიწადს ყველანი ფუსფუსებენ და მხიარულობენ,
რომ სიზარმაცე და სიავე არ დაეკვებოთ. მეკვლეს ირჩევენ კარგი ფეხისას, რომლისგანაც დამოკიდებულია ოჯახის ბარაქიანობა. მეკვლის მოლოცვამდე ოჯახში არავის უშვებენ.
რაც შეეხება საახალწლო პურს, „კერია–ბერიას“, როგორც მისივე სახელი მოწმობს, ის დაკავშირებული უნდა იყოს ოჯახის კერის თაყვანისცემასთან, რომელიც ოჯახის უხუცესი წინაპრის
სადგომად ითვლებოდა და, ამ ოჯახის მფარველ ბერს, რაჭველი მეკვლე, მისივე გამოსახულების „კერია–ბერიას“ პურზე შესთხოვს ოჯახის ბარაქას.
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კიდევ ერთი, მეტად მნიშვნელოვანი წელიწადიც გახდა
ისტორიის საკუთრება!

გასული 2020 წელი უმძიმესი აღმოჩნდა მსოფლიოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის. გვინდა მივუსამძიმროთ ყველას, ვინც
ამ ურთულეს პერიოდში დაკარგა ოჯახის წევრი, ახლობელი, მეგობარი, თუ თანამშრომელი. პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო – შეარყია ეკონომიკა,
ჩაგვიკეტა საზღვრები, ჩვენც შეგვცვალა, რთულმა გამოწვევებმა, თითქოს გაგვაძლიერა კიდეც.
სირთულეებთან ერთად, პანდემიამ დაგვანახა, რომ გადარჩენა მხოლოდ განათლებით, სოლიდარობით, ერთმანეთის ნდობით და გაფრთხილებით
შეიძლება; პროფესიონალიზმი და პასუხისმგებლობა დაავადების დამარცხების ერთადერთი გზაა!
მსოფლიო კარანტინმა ძლიერი დარტყმა მიაყენა ჩვენს ეკონომიკას, ბევრს სოფლად დაბრუნების სურვილი გაუჩინა. ამით – ყველამ ერთად –
მოვახერხეთ შევხიდებოდით ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროს, სოფლის მეურნეობას.
თვალი გადავავლეთ ჩვენი ორგანიზაციის განვლილ გზას და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, თუ რა დიდი შრომა გაგვიწევია ჩვენს გუნდს,
თითოეულ ჩვენთაგანს პირადი ძალისხმევით, თუ, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით იმ ადამიანების საკეთილდღეოდ, ვისაც მხარში
ვედექით. მიუხედავად არსებული რთული სიტუაციისა, ბევრი ადამიანის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვისაც ვიზრუნეთ საჭირო განათლების
მიცემით, მორალურად, თუ მატერიალურად გვერდით ვედექით. მოვახდინეთ პროექტებით გათვალისწინებული აქტივობების მოდიფიცირება და
ჩვენდა საამაყოდ უნდა ითქვას, რომ, გავუმკლავდით კიდეც გამოწვევებს, რაშიც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენს დონორ ორგანიზაციებს, მათ
რეკომენდაციებს, რისთვისაც ფონდი „აფხაზინტერკონტის“ გუნდი მადლობას უხდის ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციას, ვინც მხარი დაგვიჭირა
და შესაძლებლობა მოგვცა ამ ძნელბედობის ჟამს, გვეზრუნა ადამიანების კეთილდღეობისათვის, განსაკუთრებით კი, გაეროს განვითარების
პროგრამას საქართველოში (UNDP) და შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC).
ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ მადლობას უხდის თანამშრომლობისთვის - საქართველოს გარემოს დაცისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,
სოფლის განვითარების სააგენტოს, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის ადგილობრივ ხელისუფლებას, რეგიონში მოქმედ ასოციაციებსა და ბიზნეს/
სექტორს, ყველა მოწვეულ ტრენერსა და პროექტში ჩართულ ფერმერს,
ფონდ „აფხაზინტერკონტმა“, რომელიც არის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონული ჰაბი, რეგიონში განახორციელა მნიშვნელოვანი პროექტები და აქტივობები სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარების ინიციატივების მხარდასაჭერად. (პროექტი - „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ - პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანდამფინანსებელია
კონრად ადენაუერის ფონდი).
ორგანიზაცია ახორციელებს საქართველოში იაპონიის საელჩოს (Embassy of Japan in Georgia ) ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინასებულ პროექტს - ”
შეჭირვებული მოსახლეობის გაუმჯობესებული მომსახურება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით და აღჭურვილობით მაღალმთიან რაჭაში, ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთის რეგიონში”, რომელიც
მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს გარემოს დაცვას და საერთო ჯამში მდგრად განვითარებას რეგიონში.
2020 წლის დასასრულს, ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ (AIC) გახდა კარიერული ორიენტაციისა და დასაქმების ცენტრი რეგიონში და ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს
- „სწავლა, წვრთნა, მიღწევა და კავშირების დამყარება დასაქმებისთვის! (ისწავლე დასაქმებისთვის!), რომელიც მიზნად ისახავს განათლებიდან შრომის ბაზარზე ეფექტური გარდამავალი მოდელის
პოპულარიზაციას, რაც ფართოდ შეუწყობს ხელს დასაქმების შედეგების მიღწევას, სოციალურ ინტეგრაციას, სიღარიბისა და მოწყვლადობის შემცირებას. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი,
რომლის ლიდერი ორგანიზაციაა - განათლების, დასაქმების და განვითარების ცენტრი (EDEC).
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მეგზური

პროექტი - „ სოფლად მცხოვრები ფერმერების შემოსავლების
გაზრდა და მათი ცხოვრების დონის ამაღლება – სასოფლო
სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერითა და ხარისხიანი
მომსახურებით“
პროექტი
ხორციელდებოდა
გაეროს
განვითარების პროგრამა საქართველოში
(UNDP),
„საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული
განათლების და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება“
- ფარგლებში, რომელიც ფინანსურად მხარდაჭერილია
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის
სააგენტოს (With the financial support of the Swiss Agency
for Development and Cooperation ) SDC - მიერ;
პროექტის მიზანი იყო: რაჭა – ლეჩხუმის და
ქვემო სვანეთის რეგიონში, სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების, საჯარო და კერძო სექტორის მიზანმიმართული თანამშრომლობით, ინოვაციური სისტემების
განხორციელება და დანერგვა სოფლის მეურნეობის
ექსტენციისა და მომსახურების სფეროში.
პროექტის ამოცანებით გათვალისწინებული იყო: პროექტის საბოლოო ბენეფიციარების – ადგილობრივი
ფერმერების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება,
რეგიონის კერძო და საჯარო ექსტენციის მომსახურების
პროვაიდერების, რეგიონის სოფლის განვითარების სააგენტოს (RDA) განათლება/განვითარებით და ტექნიკური
გაძლიერებით;
რეგიონის ფერმერების და სოფლად მეწარმეების
კვალიფიკაციის ამაღლება, ეფექტური ექსტენცია, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება. ახალი, ინოვაციური
ტექნილოგიების და სისტემების დანერგვა. ფერმერთა
შემოსავლების გაზრდა - საბაზრო არხების გონივრული
და ეფექტური გამოყენების გზით.
პროექტის ფარგლებში ადგილი ქონდა საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,
სოფლის განვითარების სააგენტოსთან ჯანსაღ თანამშრომლობას.

გასული, 2020 წელი, ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი
წელი იყო არა მარტო რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის
რეგიონისთვის,
არამედ
სრულიად
მსოფლიოსათვის.
არსებულმა რეალობამ, უდიდესი გამოწვევების წინაშე
დააყენა როგორც რეგიონი, სოფლის განვითარების სააგენტო,
ასევე ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ (AIC).
ეს იყო წელი, რომელმაც თვალნათლივ დაგვანახა, როგორ
გავუმკლავდით გამოწვევებს, რისი გაკეთება შევძელით,
რა სუსტი და ძლიერი მხარეები გაგვაჩნია, შევძელით თუ
არა ბოლომდე დასახული მიზნების, ამოცანების მიღწევა და
პროექტის წარმატებით დასრულება!
სიამაყით შეგვიძლია ვუთხრათ საკუთარ თავს და ხმამაღლა განვაცხადოთ: პროექტით დასახული ამოცანები სრულად
არის შესრულებული! ჩატარებულია დიდი მოცულობის
სამუშაოები,
რომლებიც მიმართული იყო იმისკენ,
რომ, გაზრდილიყო
ფერმერის, სოფლის მეურნეობაში
დასაქმებული ოჯახების შემოსავლები, პროდუქტიულობა.
კერძოდ, ფერმერების, სოფლის მეწარმეებისა და სხვა
დაინტერესებული პირების.
სოფლის მეურნეობის განვითარება მნიშვნელოვნად
არის დამოკიდებული პროდუქციის რეალიზაციის შესაძლებლობებზე, ასევე თუ რამდენად გააჩნია დარგს საექსპორტო
პოტენციალი. პროექტის ფარგლებში, ახალი კულტურების
განვითარებასთან ერთად, არანაკლები ყურადღება დაეთმო ტრადიციულ დარგებს, რომლებიც ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანია რეგიონისათვის. განსაკუთრებული ყურადღება
გამახვილდა
სურსათის
უსაფრთხოების
საკითხებზე,
უსაფრთხო სურსათის წარმოებაზე (მეცხოველეობა, ყველის
წარმოება, კენკროვანი კულტურები, მევენახეობა, მეღვინეობა
(საოჯახო მარნები), სოფლად ტურიზმი/აგროტურიზმი).
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობებით
მიღწეული შედეგებიდან, ხაზგასმით გამოვყოფთ რამდენიმე
შედეგს (აქტივობების ნაწილი ჩატარდა რეგულაციების დაცვით
და ონლაინ/რეჟიმში):
1.

45 დღიანი სასწავლო ტრენინგ/პროგრამა ტრენერთათვის (ToT) - „მევენახეობა“ და

„მეღვინეობაში“ განხორციელდა სოფლის მეურნეობის სააგენტოს, პროფესიული კოლეჯი „ერქვანის“, მევენახეობაში,

მეღვინეობაში დასაქმებული ფერმერების, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. პროგრამა 8 მოდულისაგან
შედგებოდა, რომელთა შორისაც იყო არჩევითი მოდული სოფლის და აგროტურიზმი;
2.

12 დღიანი სასწავლო/ტრენინგ პროგრამა ჩატარდა მოდულში: “სურსათის უვნებლობის

რეგულირების ზოგადი პრინციპები ყველის წარმოებაში “ - თეორია პრაქტიკის ჩართვით, რომელშიც

მონაწილეობა მიიღო ყველის მწარმოებელმა ფერმერებმა, სურსათის უვნებლობის რეგიონულმა სამსახურმა, ყველის
საწარმოს წარმოდგენლებმა;
3.

8 დღიანი

ონლაინ/სემინარები ჩატარდა თემაზე - „კარგი სასოფლო სამეურნეო

პრაქტიკა მცირე/საოჯახო მეფრინველეებისათვის“, რომელმაც მოიცვა 6 მოდული. ონლაინ სემინარებს

დაესწრო რეგიონის დამწყები და მოქმედი მეფრინველეები;
4.

სოფლის მეურნეობის სააგენტოების მომსახურებების ცნობადობის ასამაღლებლად,

გამოიცა 1300 საინფორმაციო ბუკლეტი და დაიბეჭდა 400 ცალი აფიშა, რომლებიც მოიცავს დარგობრივი მიმართულებების
მიხედვით კვალიფიციური სპეციალისტების საკონტაქტო ინფორმაციებს;
5.

ფერმერთა ხარისხიანი მომსახურებისთვის, სოფლის განვითარების სააგენტოებს

(RDA) პროექტის ფარგლებში

მხარდაჭერა გაეწიათ როგორც განათლებით, ასევე ტექნიკურად (შეძენილი და გადაცემული
იქნა საჭირო საოფისე და საველე ტექნიკა, ლაბორატორიული, პორტატული, საველე მოწყობილობები), მხარდაჭერა
მიიღეს ასევე, ფერმერთა ინფორმაციულ უზრუნველყოფასა და პანდემიის პერიოდში უსაფრთხოების საშუალებებით
უზრუნველყოფაში;
6.
ფერმერთათვის, შემდგომში დამოუკიდებლად სარგებლობისთვის, რაჭა-ლეჩხუმის და
ქვემო სვანეთის რეგიონის აგრო-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, გამოიცა 4 საექსტენციო პაკეტი: „საკვების
ენერგეტიკული ყუათიანობა“ (მეცხოველეობაში),
„ კაკლის მოვლა-მოყვანა, გასხვლა-ფორმირება“, „მწვანილები ცივ
სათბურში“ და „აგროტურიზმი“;
7.

ქმედითუნარიანი გახდა ფერმერთა საკონსულტაციო საბჭოები.

შემუშავებულია

ფერმერთა საბჭოების სამუშაო შეხვედრებზე , ფერმერთა საჭიროებებზე მორგებული
ინიცირებული 4 იდეა დაფინანსდა, რომლითაც პირველ რიგში ისარგებლებენ ქალები, სოციალურად დაუცველი და
ახალგაზრდა ფერმერები. რეგიონის ფერმერთა საკონსულტაციო საბჭოს (თავმჯდომარეს ) ფერმერთა
სარგებლობისთვის გადაეცა: - „ყურძნის საჭყლეტი კლერტსაცლელით ელ. ძრავით და დურდოს ტუმბოთი,
ემალირებული“, „ მექანიკური წნეხი“; „ღვინის ჩამოსხმისათვის საჭირო ინვენტარი“ „ორმოს ამოსაღები
ელ. ბურღი“ და „ ელ. სათიბელები“ (საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიმართოთ: - რეგიონის ფერმერთა
საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარეს მარიამ ბენდელიანს - 598 242 782);
ნორმატიული აქტები.

8.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და დაპილოტდა

(PPP) საჯარო და კერძო

სექტორის პარტნიორობის მოდელი.

საჯარო და კერძო სექტორს შორის პარტნიორობის მოდელი ( PPP ), რომელიც წარმოადგენს სექტორებს
შორის თანამშრომლობას, ერთობლივად შემუშავებულ პროექტებს. კერძო და საჯარო სექტორის პარტნიორობა
ახალი მიმართულებაა აგრო / წარმოების სექტორში. სახელმწიფოსათვის PPP პროექტები სასარგებლო და
შესაბამისად პრიორიტეტულია, რადგან საჯარო პროექტების განსახორცილებელად არასაკმარისი კაპიტალის
შემთხვევაში ხარჯების უმეტეს ნაწილს კერძო და საზოგადოებრივი სექტორი ფარავს. ამოსავალი წერტილი
არის ფერმერის საჭიროებები და მათი დაკამყოფილება.;

მეგზური

ფერმერის
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9.
პროექტის ფარგლებში სულ მოეწყო სამი სადემონსტრაციო ნაკვეთი, მათ შორის ერთი
სადემონსტრაციო მოეწყო ხილისა და ბოსტნეული კულტურების შრობის ტექნოლოგიაზე
და ორი ითვალისწინებდა საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობას (PPP მოდელს), რომლის მეშვეობითაც:
• საფუძველი ჩაეყარა ყურძნის ძველი, რაჭული ენდემური ჯიშების განახლებას, მოეწყო სანერგე და გამოყვანილი
ნერგი შეძენილი იქნა ადგილობრივი მევენახე ფერმერების მიერ, შემდგომი განაშენიანებისათვის;
• ხელი შეეწყო რეგიონისათვის მნიშვნელოვან, ალტერნატიული კენკროვანი კულტურების (უეკლო მაყვალი, ჟოლო)
პოპულარიზაციას;

10. რეგიონის ორ საჯარო სკოლაში
- ონისა და სოფ. ნიკორწმინდის საჯარო სკოლებში მოეწყო
აგროკლუბებისათვის ბიბლიოთეკა / შეხვედრების ოთახი, რომელიც დაკოპლექტდა საჭირო ტექნიკით, მოწყობილობებითა და
ლიტერატურით;
11.

ამავე

სკოლის

ბაზებზე

მოეწყო

სადემონსტრაციოები

ახალი,

ინოვაციური

ტექნოლოგიების გამოყენებით: ონში - ბოიმეფუტკრეობის სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სადაც სკად გამოყენებული

იქნება ჯარა, ხოლო ნიკორწმინდაში კენკროვანი კულტურების (უეკლო მაყვალი, ჟოლო და მარწყვი) სადემონსტრაციო ნაკვეთი,
წვეთოვანი მორწყვის სისტემითა და მულჩირებული ბაზოებით. სკოლის ბაზაზე შექმნილი აგროკლუბები და სადემონსტრაციო
ნაკვეთები, ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა პროფ/ორიენტაციას. აგროკლუბის წევრებს ჩაუტარდათ შესაბამისი სწავლებები.
12. მოეწყო შიდა და გარე აგროტურები, პრაქტიკული მეცადინეობები და პანდემიის გათვალისწინებით,
ჩატარდა ვიდეო/პრაქტიკულები პრაქტიკის ობიექტებიდან.
13. პროექტის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა რეგიონისათვის ერთ - ერთ მნიშვნელოვან,
ეკონომიკურად მომგებიან სფეროზე: - სოფლის და აგროტურიზმზე და იმ დარგობრივ მიმართულებებზე, რომლებიც ბმაში
არიან სფეროს განვითარებასთან (საოჯახო მარნები, საოჯახო სასტუმროები, ადგილზე წარმოებული, ეკოლოგიურად ჯანსაღი
საკვები პროდუქცია, რაც განსაკუთრებულად იზიდავს ტურისტებს);
14.
პროექტის ფარგლებში გადამზადებულმა ტრენერებმა მოკლე ტრენინგები (მეფუტკრეობა,
მევენახეობა, მეურნეობის დაგეგმვა და მართვა, კენკროვანი კულტურების გაშენების ტექნოლოგია, მოვლა-მოყვანა, მცენარეთა დაცვა) ჩაუტარეს 500 ფერმერს, საიდანაც 63 % იყო ქალი ფერმერი
და 23 % ახალგაზრდა ფერმერი.
პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მაღალი ხარისხის ტრენინგები/სემინარები, განხორციელდა ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება. ფერმერთა ხარისხიანი მომსახურებისათვის როგორც
ცოდნით, ასევე ტექნიკურად განვითარდა და გაძლიერდა რეგიონის სოფლის განვითარების სააგენტოს (RDA) თანამშრომლები. ამუშავდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა.
ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ (AIC) რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონის ფერმერებთან ერთად, მადლობას უხდის შესაძლებლობისა და მხარდაჭერისათვის გაეროს განვითარების
პროგრამას საქართველოში (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC).
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ფერმერის

მეგზური

პროექტის ფარგლებში გადამზადებული ტრენერები და ექსტენციონისტები
(პროექტი - „ სოფლად მცხოვრები ფერმერების შემოსავლების გაზრდა და მათი ცხოვრების დონის ამაღლება – სასოფლო სამეურნეო ექსტენციის
მხარდაჭერითა და ხარისხიანი მომსახურებით“ ( პროექტი მხარდაჭერილია SDC –UNDP- ის მიერ)
პროექტის ხელშეწყობით, რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონს ყავს გადამზადებული ადგილობრივი ტრენერები და ექსტენციონისტები, რომლებსაც ჩაუტარდათ სასწავლო ტრენინგ/
პროგრამების ფარგლებში - ტრენინგები ტრენერთათვის (ToT) შემდეგ დარგობრივ მიმართულებებში:
•
მეფუტკრეობა;
•
ჟოლოსა და უეკლო მაყვლის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
•
მეკარტოფილეობა;
•
მეურნეობის დაგეგმვა და მართვა;
•
ძროხის კვება და საკვებწარმოება;
•
მცენარეთა დაცვა;
•
მევენახეობა, მეღვინეობა და აგროტურიზმი;
•
“სურსათის უვნებლობის რეგულირების ზოგადი პრინციპები ყველის წარმოებაში“;
•
„კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, მცირე/საოჯახო მეფრინველეებისათვის“;

ძვირფასო ფერმერებო!
იმისათვის, რომ, თქვენი შრომა გახდეს უფრო შედეგიანი, თქვენს მიერ წარმოებული სასოფლო/სამეურნეო პროდუქცია
იყოს ხარისხიანი და პასუხობდეს ბაზრის მოთხოვნებს, გაიზარდოს თქვენი ოჯახის შემოსავალი, საჭირო კონსულტაციებისა და
რეკომენდაციებისათვის, გთხოვთ მიმართოთ:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტოს
წარმომადგენლობებს რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონში:
•
რეგიონულ სამმართველოს -საკონტაქტო პირები:
ანა კანთელაძე - ტელ.: 595 05 48 88; ბესიკ გოცირიძე - ტელ.: 595 85 83 84;
•
ონის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურს,
საკონტაქტო პირი: ტარიელ ლობჯანიძე - ტელ.: 591 20 11 19;
•
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურს, საკონტაქტო პირი:
დიანა ურთმელიძე - ტელ.: 595 38 69 41;
•
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურს, საკონტაქტო პირი:
გუსეინ (ფრიდონ) ტვილდიანი - 599 947 754 ;
•
რეგიონის ფერმერთა საკონსულტაციო საბჭოს,
საკონტაქტო პირი: მარიამ ბენდელიანი - 598 242 782);
•
ფონდ „აფხაზინტერკონტს“ და აგრო/ბიზნეს ცენტრს - „ახალი ფერმერი XXI“, სადაც მოგემსახურებათ აგრო / კონსულტანტი, ისარგებლებთ აგრო / ბიბლიოთეკით (აგროპედიით),
მონიტორზე ნაჩვენები ვიზუალური კონსულტაციით, შეიძენთ თანამედროვე, ექსპერტების მიერ რეკომენდირებულ ორგანულ და არაორგანულ სასუქებს, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს
და სასოფლო/სამეურნეო აღჭურვილობას. მიიღებთ ინფორმაციას მიმდინარე პროექტებისა და ფერმერთათვის არსებული შესაძლებლობების შესახებ.
მისამართი,: ქ. ამბროლაური, დ. აღმაშენებლის #24.
საკონტაქტო პირი: ბესარიონ მურუსიძე - ტელ.: 599 176 172

პროექტი - ” შეჭირვებული მოსახლეობის
გაუმჯობესებული მომსახურება სასოფლოსამეურნეო ტექნიკით და აღჭურვილობით
მაღალმთიან რაჭაში, ლეჩხუმში და ქვემო
სვანეთის რეგიონში”,

ორგანიზაცია ახორციელებს საქართველოში იაპონიის საელჩოს (Embassy of
Japan in Georgia ) ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში
დაფინასებულ პროექტს - ” შეჭირვებული მოსახლეობის გაუმჯობესებული
მომსახურება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით და აღჭურვილობით მაღალმთიან
რაჭაში, ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთის რეგიონში”, რომელიც მიზნად ისახავს
ხელი შეუწყოს გარემოს დაცვას და საერთო ჯამში მდგრად განვითარებას
რეგიონში.
პროექტის ფარგლებში, ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ მიერ შეძენილია
სამი მცირე გაბარიტიანი ტრაქტორი
თავისი აღჭურვილობით, რომელიც
მოემსახურება ადგილობრივი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს,
ფერმერებს, რომლებიც უმეტესად დაკავებული არიან მევენახეობით და მცირე
მიწიანი ნაკვეთების დამუშავებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა
ადგილობრივი შეჭირვებული მოსახლეობის მომსახურებას, რომლებიც
უანგაროდ ისარგებლებენ სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით და აღჭურვილობით.
იაპონიის მთავრობამ დააფინანსა მიკრო–ტრაქტორების შეძენა რაჭაში!
მადლობა იაპონიის საელჩოს საქართველოში (Embassy of Japan in Georgia)
ნდობისთვის!
წარმატებები რაჭველ ფერმერებს!
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ფერმე

რის

მეგზური

ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ (AIC) საინფორმაციო ბიულეტენი
მომზადებული და გამოცემულია გაეროს განვითარების პროგრამისა საქართველოში (UNDP)
და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მხარდაჭერით.
ფერმერის მეგზურში მოთავსებული მასალა მომზადებულია ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ მიერ
და შეიძლება არ ასახავდეს გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოში (UNDP) და
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) თვალსაზრისს.

