
ფორუმი
პარტნიორობის
„სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები“



გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი წარ მო ად გენს არა
სა მე წარ მეო იური დი ულ პირს, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ადა მი ა ნე ბის 
ცხოვ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და  პროგ რე სუ ლი მო მა ვა ლის 
შექ მ ნას, ბიზ ნე სის ჩარ თუ ლო ბით და მდგრა დი მიდ გო მე ბის სტი მუ ლი
რე ბით.  

აღნიშნული ბროშურა მომზადდა CSEP სამოქალაქო საზოგადოების 
ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში.

USAIDის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის პროგ რა მის 
მი ზა ნია გა აძ ლი ე როს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა; და ეხ მა როს ახალ 
და არ სე ბულ სა მო ქა ლა ქო აქ ტო რებს შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე
ბა ში, ლე გი ტი მა ცი ი სა და ნდო ბის გაზ რ და ში, რა თა მათ ეფექ ტი ა ნად 
წარ მო ად გი ნონ მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბი.

პროგ რა მა, ასე ვე, მიზ ნად ისა ხავს ბიზ ნეს სა და არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ებს შო რის პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტე ბის წა ხა ლი სე ბას, კორ
პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან ვი თა რე ბის გზით.

ბროშურა მო ამ ზა და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა USAIDის სა მო ქა
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში. მა სა ლის დამ ზა დე ბა შე საძ
ლე ბე ლი გახ და ამე რი კე ლი ხალ ხის გუ ლუხ ვი დახ მა რე ბის წყა ლო ბით, ამე რი კის  შე ერ თე
ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) და ფი ნან სე ბით.

ბრო შუ რის ში ნა არ ს ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლია გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი. 
ის შე საძ ლოა არ გა მო ხა ტავ დეს EWMIს, USAIDის ან / და ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
მთავ რო ბის შე ხე დუ ლე ბებს.



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რეგისტრაციის თარიღი: 23 დეკემბერი, 1998

საქმიანობის არეალი: თბილისი, თელავი, ჭიათურა, ამბროლაური

საქმიანობის სფერო: ადამიანის უფლებების დაცვა, ქართულ მართლმსაჯულებაში 

საერთაშორისო სამართლის სტანდარტების დანერგვა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: გენ დე რუ ლი და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ქა ლე ბი, შეზღუ დუ

ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი, სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი, ლტოლ ვი ლე

ბი, თავ შე საფ რის მა ძი ებ ლე ბი, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სტა ტუ სის მქო ნე პი რე ბი, მო ქა ლა ქე ო ბის 

არ მ ქო ნე პი რე ბი და მიგ რან ტე ბი. 

„უფლებები სა ქარ თ ვე ლო“ (ყოფილი „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლი“), არის არა სამ თავ

რო ბო, აპო ლი ტი კუ რი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ც ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა,  რო მე ლიც მიზ

ნად ისა ხავს, ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა

შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი მარ თ ლ შეგ ნე ბის ამაღ ლე ბის 

გზით,  ხე ლი შე უწყოს სა ქარ თ ვე ლოს სა მარ თ ლებ რივ სა ხელ მ წი ფოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 

ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის ერ თ ერთ მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბაა ქარ თულ მარ თ ლ მ სა

ჯუ ლე ბა ში სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ორ გა ნი ზა ცი ის იურის ტე ბის დახ მა რე ბით, ად გი ლობ რივ სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ებ ში, სა

კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო სა და სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო ებ ში არა ერ თი მნიშ ვ

ნე ლო ვა ნი და პრე ცე დენ ტუ ლი საქ მე წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბუ ლა. 

office@rights.ge; 
vladimermkervalishvili@gmail.com

032 299 88 56

www.rights.ge

უფლებები საქართველო

უფლებები საქართველო
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3

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 22 მა ი სი,  2020

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ქალ თა პრო ფე სი უ ლი გაძ ლი ე რე ბა, სა ერ თა შო რი სო ორ გა

ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა, აუდი ტო რუ ლი, იური დი უ ლი და ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ქა ლი მე წარ მე ე ბი 

სა ქარ თ ვე ლოს ქალ აუდი ტორ თა და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა ში, და ახ ლო ე ბით, 80 ქა ლია 

(აუდიტორი, იურის ტი, ფი ნან სის ტი) გა ერ თი ა ნე ბუ ლი. ასო ცი ა ცი ის მთა ვა რი მი ზა ნია 

პრო ფე სი უ ლი კუთხით ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა

ნამ შ რომ ლო ბა, ასე ვე, აუდი ტო რუ ლი, ფი ნან სუ რი და იური დი უ ლი მი მარ თუ ლე ბით 

გაც ვ ლი თი პროგ რა მე ბის და ნერ გ ვა და სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა. 

და არ სე ბის დღი დან, ასო ცი ა ცია მხარ და ჭე რას უცხა დებს მე წარ მე ქა ლებს სა ქარ თ ვე

ლო ში.

 teaaduashvili1@gmail.com

+995 557 00 15 55

საქართველოს ქალ აუდიტორთა ასოციაცია

საქართველოს ქალ აუდიტორთა  
და იურისტთა ასოციაცია
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კლიმატის
მდგრადობის
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წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
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მშვიდობა, 
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ძლიერი  
ინსტიტუტები 
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ინიციატივის დაფუძნების თარიღი: 15 ივლისი, 2021

საქმიანობის არეალი: ბაღდათი, სოფელი დიმი

საქმიანობის სფერო: ქალთა უფლებების გაძლიერება

ბენეფიციარები: ქალები

დი მე ლი ქა ლე ბი, ბაღ და თის რა ი ო ნის სო ფელ დი მი დან, ად გი ლობ რი ვი ქა ლე ბის უფ

ლებ რივ თუ ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე წუ ხილ მა გა ა ერ თი ა ნა. წლი დან წლამ დე, სო

ფელ ში სულ უფ რო ცო ტა ქა ლი რჩე ბა, რად გან მა თი უმ რავ ლე სო ბა ოჯა ხის გა მო საკ ვე

ბად საზღ ვარ გა რეთ ემიგ რა ცი ა ში მი დის. ამის მი ზე ზი ოჯა ხუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბი და მათ 

სა კუთ რე ბა ში მი ერ უძ რა ვი თუ მოძ რა ვი ქო ნე ბის არ არ სე ბო ბა ა. ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა 

ამ ბობს, რომ მე უღ ლის ოჯა ხი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევს. სო

ფელ ში ქა ლე ბის თ ვის არ არ სე ბობს შეკ რე ბის სივ რ ცე. გა ერ თი ა ნე ბა სა კუ თა რი ძა ლე ბით 

ცდი ლობს, სო ფელ ში მცხოვ რებ ქა ლებს მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია მა თი უფ ლე ბე ბი სა და 

ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ, მო ი პო ვოს უფ ლე ბა სა ჯა რო სივ რ ცე ებ ში სკვე რე ბის, 

ბიბ ლი ო თე კი სა და კი ნო თე ატ რის მო საწყო ბად, რაც სო ფელ ში ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის 

მი ნი მა ლურ სტან დარტს მა ინც და აკ მა ყო ფი ლებს. 

 lili.fulariani@gipa.ge

+995 558 39 03 89

დიმელი ქალები

დიმელი ქალები

დიმელი ქალები

დიმელი
ქალები
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ააიპ დიმიტრი 
ცინცაძის  
სახელობის  
ფონდი

რეგისტრაციის თარიღი: 09 ნოემბერი, 2012

საქმიანობის არეალი: საქართველოს რეგიონები

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ლე ი კე მი ით და სო ლი დუ რი სიმ სივ ნე ე ბით და ა ვა დე ბუ ლი ბავ

შ ვე ბის დახ მა რე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ბავ შ ვე ბი

უკ ვე მე ა თე წე ლი ა, „დიმიტრი ცინ ცა ძის სა ხე ლო ბის ფონ დი“ ფი ნან სურ დახ მა რე ბას 

უწევს ლე ი კე მი ი თა და სო ლი დუ რი სიმ სივ ნე ე ბით და ა ვა დე ბულ 18 წლამ დე ასა კის ბავ შ

ვებს. ფონ დი  600მდე ბავშვს, 3 მი ლი ონ ზე მე ტი ლა რით და ეხ მა რა. ფონ დი აფი ნან სებს 

შე სა ბა მის კვლე ვებს, მკურ ნა ლო ბას, მე დი კა მენ ტებს, საზღ ვარ გა რეთ მგზავ რო ბი სა და  

სას ტუმ როს ხარ ჯებს. 

მი უ ხე და ვად სა ხელ მ წი ფოს პროგ რა მე ბი სა, და ფი ნან სე ბის გა რე შე კი დევ ბევ რი სერ ვი სი 

დარ ჩა.   სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით ეხ მა რე ბა ფონ დი ონ კო პა ცი ენტ ბავ შ ვებს. დახ მა

რე ბა კი დევ უამ რავ პა ტა რას სჭირ დე ბა. ფონ დ ში  ახა ლი გან ცხა დე ბა თით ქ მის  ყო ველ

დღე შე დის. „დიმიტრი ცინ ცა ძის სა ხე ლო ბის ფონ დი“ სრუ ლად შე მო წი რუ ლო ბე ბით არ

სე ბობს. ფონ დის ბე ნე ფი ცი ა რი ბავ შ ვე ბის დახ მა რე ბა მხო ლოდ შე მო წი რუ ლი თან ხე ბის 

მო ბი ლი ზე ბით და ჟურ ნა ლის ტ თა ენ თუ ზი აზ მით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ ველ მოქ მე დო 

სა ღა მო ე ბი დან მი ღე ბუ ლი მცი რე თან ხე ბით ხორ ცი ელ დე ბა.

 ekanonia@gmail.com

+995 599 76 69 49

დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდი
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კლიმატის
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წყალქვეშა 
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ინი ცი ა ტი ვის და ფუძ ნე ბის თა რი ღი:  20 მარ ტი, 2022

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი 

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: სა ქარ თ ვე ლო ში მყო ფი უკ რა ი ნის მო ქა ლა ქე ე ბის დახ მა რე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: სა ქარ თ ვე ლო ში მყო ფი უკ რა ი ნის მო ქა ლა ქე ე ბი

Dopomoga Ukraini მო ხა ლი სე თა ჯგუ ფის მი ერ შექ მ ნი ლი სა ინ ფორ მა ციო პლატ ფორ

მა ა, რომ ლის მი ზა ნი ა, შეკ რი ბოს და ერთ სივ რ ცე ში გა ნა თავ სოს ყვე ლა სა ჭი რო ინ ფორ

მა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში მყო ფი უკ რა ი ნის მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის. 

პლატ ფორ მა ეხ მა რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მყოფ უკ რა ი ნის მო ქა ლა ქე ებს, მი ი ღონ  სრულ

ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცია შე თა ვა ზე ბუ ლი სა ჯა რო სერ ვი სე ბის და მიმ დი ნა რე საქ ველ მოქ

მე დო ინი ცი ა ტი ვე ბის შე სა ხებ. 

პლატ ფორ მა მო ი ცავს ვებ გ ვერდს, Facebook გვერდს და ჯგუფს, Instagram გვერდს და 

Telegramის არხს.

ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მუდ მი ვად მოწ მ დე ბა და ახ ლ დე ბა. 

პლატ ფორ მის მუ შა ო ბას ხელს უწყობს ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო

რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის 

პროგ რა მა.

info@dopomoga.ge 
rapava.nana@gmail.com

+995 577 21 12 27

www.dopomoga.ge 

Dopomoga Ukraini

DOPOMOGA UKRAINI
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რეგისტრაციის თარიღი: 22 აპრილი, 2004

საქმიანობის არეალი: საქართველოს რეგიონები  

საქმიანობის სფერო: სიღარიბეში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა 

და მათი მშობლების დახმარება

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ბავ შ ვე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს SOS ბავ შ ვ თა სო ფე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სფე

რო ში მრა ვა ლი წე ლია საქ მი ა ნობს.

ასო ცი ა ცია სო ცი ა ლუ რად და უც ველ ოჯა ხებს (სიღარიბეში მცხოვ რე ბი ბავ შ ვე ბი და მა თი 

მშობ ლე ბი) ეხ მა რე ბა, რა თა მათ სა კუ თარ შვი ლებ ზე ზრუნ ვა შეძ ლონ. სა ქარ თ ვე ლოს 

SOS ბავ შ ვ თა სო ფე ლი  აწ ვ დის მშო ბელ თა მზრუნ ვე ლო ბას მოკ ლე ბულ ბავ შ ვებ სა და 

ახალ გაზ რ დებს ხა რის ხი ან ალ ტერ ნა ტი ულ ზრუნ ვას (მცირე სა ო ჯა ხო სახ ლე ბი, ახალ

გაზ რ დე ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბი) .ა სო ცი ა ცი ის მი ზა ნია ოჯახ თან მი ახ ლო ე ბუ ლი, 

მზრუნ ვე ლი და უსაფ რ თხო გა რე მოს შე თა ვა ზე ბით, მშო ბელ თა მზრუნ ვე ლო ბას მოკ ლე

ბუ ლი ბავ შ ვე ბის /ა ხალ გაზ რ დე ბის დახ მა რე ბა სო ცი ა ლუ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის, გა

ნათ ლე ბის მი ღე ბი სა და ეტა პობ რი ვად და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის თ ვის მომ ზა დე ბის 

პრო ცეს ში.

contact@sos-kd.ge 

032 2 204 283

www.sos-childrensvillages.ge

ასოციაცია საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი

ასოციაცია - საქართველოს  
SOS ბავშვთა სოფელი
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მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
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მშვიდობა, 
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 18 იან ვა რი, 2001

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: თბი ლი სი, აჭა რა, ქვე მო ქარ თ ლი, კა ხე თი, სამ ცხე  ჯა ვა ხე

თი. 

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა, უფ ლე ბე ბის დაც ვა, არა დის კ რი

მი ნა ცი უ ლი და არა ძა ლა დობ რი ვი გა რე მოს შექ მ ნა სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა წევ რის თ ვის 

სა ქარ თ ვე ლო ში.

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი, ქა ლე ბი, ბავ შ ვე ბი

„საფარი“ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ა, რო მე ლიც ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის და 

ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს.

მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვით და ქა ლე ბის გაძ ლი ე რე ბით, „საფარი“ ხელს 

უწყობს თა ნას წო რი, არა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი და არა ძა ლა დობ რი ვი გა რე მოს შექ მ ნას სა

ზო გა დო ე ბის ყვე ლა წევ რის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში.

კვლე ვებ სა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, „საფარი“ გეგ მავს და ახორ ცი ე ლებს 

სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბე ბი სა და პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბას და ლო

ბი რე ბას. სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვის მიზ ნით, ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად 

თა ნამ შ რომ ლობს ხე ლი სუფ ლე ბას თან.

გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბის გა საზ რ დე ლად და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ტრან ს ფორ

მა ცი ის თ ვის, „საფარი“ ახორ ცი ე ლებს სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ებს. ასე ვე, ავ რ ცე ლებს 

ცოდ ნას ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის გზით.

info@sapari.ge

032 2 307 603

www.sapari.ge

საფარი

საფარი
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არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

9

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 16 ნო ემ ბე რი, 2016

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ქარ თულ ენა ზე ონ ლა ინ სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის შექ

მ ნა და თარ გ მ ნა, სა ქარ თ ვე ლო ში ონ ლა ინ სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის პო პუ ლა რი

ზა ცი ა,  თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბით სარ გებ ლო ბის სწავ ლე ბა მას წავ ლე ბელ თა და 

მოს წავ ლე თათ ვის, ინ ტერ ნეტ სა  და კომ პი უ ტე რულ მოწყო ბი ლო ბებ ზე ხელ მი საწ ვ დო

მო ბის გაზ რ და.

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი უფ როს კ ლა სე ლე ბი

Educare Georgia  სა გან მა ნათ ლებ ლო ფონ დი ა, რომ ლის მი ზა ნია ინ ტერ ნე ტის და  თა

ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის მეშ ვე ო ბით, სა ერ თა შო რი სო დო ნის გა ნათ ლე ბა სა ქარ თ

ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დოს, რად გან გა

ნათ ლე ბა სი ღა რი ბის დაძ ლე ვი სა და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი სა შუ ა ლე ბა ა.

Educare Georgia მუ შა ობს ისეთ მი მარ თუ ლე ბებ ზე, რო გო რი ცაა ქარ თულ ენა ზე ონ ლა ინ 

სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის შექ მ ნა და თარ გ მ ნა; სა ქარ თ ვე ლო ში ონ ლა ინ სა გან

მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა; ციფ რუ ლი უთა ნას წო რო ბის აღ მოფხ ვ რა 

(პროექტი “ჩართე”). 

info@educaregeorgia.com  
mmtchedlishvili@educaregeorgia.org

+995 555 19 13 63

www.educaregeorgia.org

Educare Georgia

EDUCARE GEORGIA



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 15 მარ ტი, 2003 

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ო ნი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი

ტი კის შე მუ შა ვე ბის ხელ შეწყო ბა, გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვ რა, ქა ლე ბის ეკო

ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა.

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ქა ლე ბი

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი (WIC) სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი არა სამ თავ რო ბო ორ

გა ნი ზა ცი ა ა, რო მე ლიც აქ ტი უ რად მუ შა ობს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი საღ წე ვად და 

ქალ თა უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად. სლო გა ნით „ ქა ლებს შე უძ ლი ათ, ქა ლე ბი მოქ მე დე ბენ, 

ქა ლე ბი ცვლი ან!“ ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი თა ნამ შ რომ ლო ბას და დახ მა რე ბას 

სთა ვა ზობს ყვე ლა ქალს, ვი საც პო ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო ბა ან ბიზ ნე სის წა მოწყე ბა და

უ სა ხავს მიზ ნად, ვინც ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ა, ან სურს, ძა ლა დო ბა სა და გენ დე რულ 

უთა ნას წო რო ბას შე ებ რ ძო ლოს, ვინც ახალ გზებს ეძებს სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

რე ა ლი ზე ბის თ ვის, ვი საც სურს,  სხვა ქა ლე ბი გა აძ ლი ე როს და სა ზო გა დო ე ბა უკე თე სო

ბის კენ შეც ვა ლოს. ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი წარ მა ტე ბით თა ნამ შ რომ ლობს სა

ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან 

და ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ თან, კერ ძო სექ ტორ თან, მე დი ას თან და სა გან

მა ნათ ლებ ლო აკა დე მი ურ წრე ებ თან.

tn.chikovani@gmail.com

+995 557 41 25 42 

www.wicge.org

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
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არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

11

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 21 სექ ტემ ბე რი, 2015

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის ქო უ ჩინ გი

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ქა ლე ბი

„საქართველოს საქ მი ან ქალ თა გა ერ თი ა ნე ბა“  2015 წლის 21 სექ ტემ ბერს და ფუძ ნ

და. გა ერ თი ა ნე ბას თა ნამ შ რომ ლო ბის და პარ ტ ნი ო რო ბის მე მო რან დუ მე ბი სა გან მა

ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, ასე ვე,  საზღ ვარ გა რეთ. 

“საქართველოს საქ მი ან ქალ თა გა ერ თი ა ნე ბის” შუ ამ დ გომ ლო ბით, დღეს სხვა დას ხ ვა 

მი მარ თუ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ით,  გა დამ ზა დე ბუ ლი და სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლია რამ დე ნი მე 

ათე უ ლი ადა მი ა ნი რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში,  ასე ვე ქვეყ ნის ფარ გ ლებს გა რეთ.  

mziakereselidze@yahoo.com

+995 555 00 88 83

საქართველოს საქმიან ქალთა გაერთიანება

საქართველოს საქმიან 
ქალთა გაერთიანება 



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რეგისტრაციის თარიღი: 15 მარტი, 2022

საქმიანობის არეალი: კასპის მუნიციპალიტეტი.

საქმიანობის სფერო: არაფორმალური განათლება და სოციალური მეწარმეობა

ბენეფიციარები: ახალგაზრდები და მასწავლებლები

„კომლი“ სათემო სივრცეა, სადაც შესაძლებელია ფიქრი, დაკვირვება, კვლევა, მუშაობა 

და ახალი ცოდნის თანაშექმნა. „კომლი“ ცდილობს, ინდივიდზე ორიენტირებული 

ზრუნვის ფოკუსი საზოგადოებრივი ზრუნვისკენ მიმართოს და ადამიანზე 

ორიენტირებული ზრუნვა  გარემოსა და ადამიანზე ორიენტირებულ ზრუნვად აქციოს. 

თანაშექმნის სივრცე  მუდმივად შექმნის პროცესში მყოფი ცოცხალი ორგანიზმია, 

რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობასთან და სტუმრებთან ერთად ცდილობს, ცოდნა 

გაათავისუფლოს აკადემიური ჩარჩოებიდან და ხელმისაწვდომი გახადოს ისეთი 

სამეზობლოებისთვის, სადაც ამის შესაძლებლობა ნაკლებად არსებობს. თანაშექმნის 

სივრცეში სტუმრები იზიარებენ პრინციპს   „თემთან ერთად“, რაც გულისხმობს მათი 

საქმიანობისა და აღმოჩენების შესახებ ცოდნის ადგილობრივი თემის წევრებისთვის 

გაზიარებას და გაცნობას. 

nino.kotolashvili.2@iliauni.edu.ge

+995 557 94 31 08 

კომლი

კომლი
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არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

13

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 13 დე კემ ბე რი, 2019

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: ქვე მო ქარ თ ლი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბის სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა

რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი

Salam ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ახალ გაზ რ დე ბის გუნ დი ა, რო მე

ლიც პე რი ფე რი ებ ში მცხოვ რე ბი ჩაგ რუ ლი, გა რი ყუ ლი, ღა რი ბი ჯგუ ფე ბის უფ ლებ რი ვი 

და სო ცი ა ლურ  ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მოღ ვა წე ობს. ახალ

გაზ რ დე ბის გა ერ თი ა ნე ბის მი ზე ზი არა დო მი ნან ტუ რი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბის წი ნა შე არ სე ბუ

ლი რე ა ლო ბა ა. უთა ნას წო რო ბა, უსა მარ თ ლო ბა, სის ტე მუ რი გა რიყ ვა, ინ ფორ მა ცი უ ლი 

ვა კუ უ მი  იმ პრობ ლე მე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი ა, რომ ლებ საც აზერ ბა ი ჯა ნუ ლე ნო ვა ნი თე მის 

წარ მო მად გენ ლე ბი ყო ველ დღი უ რად აწყ დე ბი ან. Salamის საქ მი ა ნო ბა ეფუძ ნე ბა იდე

ას, რომ არ სე ბუ ლი ძა ლა უფ ლებ რი ვი დი ნა მი კა და ურ თი ერ თო ბე ბი, რო მე ლიც სა ქარ

თ ვე ლოს აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის სა ჭი რო ე ბებს უგულ ვე ბელ ყოფს, მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი 

თვი თორ გა ნი ზე ბით შე იძ ლე ბა, სა სი კე თოდ შე იც ვა ლოს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, Salam 

ხელს უწყობს ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თვი თორ გა ნი ზე ბას, რა თა მათ თა ვად შეძ ლონ 

სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბი სა და  წუ ხი ლე ბის სა ჯა რო სივ რ ცე ში გახ მო ვა ნე ბა. 

salamplatform@gmail.com 
ismailovrabil@gmail.com

+995 571 51 15 66

Platform Salam

SALAM PLATFORM



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 27 ივ ლი სი, 2015

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: თბი ლი სი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ქალების პროფესიული და პიროვნული გაძლიერება; 
ქალებისათვის ბიზნეს კავშირების დამყარებაში დახმარება; ეკონომიკური და სოციალურ 
შესაძლებლობებზე წვდომაში დახმარება. 

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: მეწარმე და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი პროფესიონალი 
ქალები; ახალგაზრდა ქალები/სტუდენტები, რომლებიც კარიერული განვითარების 
საწყის ეტაპზე იმყოფებიან.

BPW (International Federation of Business and Professional Women)  საქმიან ქალთა 
საერთაშორისო გაერთიანებაა, რომელიც საერთო ღირებულებებითა და მისიით 
აერთიანებს საქმიან და პროფესიონალ ქალებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 
ფედერაციის შექმნის იდეა 1930 წელს შვეიცარიაში, ქალაქ ჟენევაში გაჩნდა მსოფლიო 
ქალთა ბიზნესისა და ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით და დღემდე 
წარმატებით მოღვაწეობს მსოფილოს 100ზე მეტ ქვეყანაში. ფედერაციის მთავარი 
მიზანი ქალების თანაბარი შესაძლებლობების გაცნობას ემსახურებოდა, როგორც 
ეკონომიკურ და სამოქალაქო, ასევე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. BPW Georgia • საქმიან 
და პროფესიონალ ქალთა გაერთიანება  საერთაშორისო ფედერაციის (BPW Interna
tional) ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. BPW Georgiaს საქმიანობის 
ძირითად სფეროს წარმოადგენს მეწარმე, საქმიან და პროფესიონალ ქალთა 
ხელშეწყობა, მათი თვითრწმენისა და მოტივაციის ზრდა, პროფესიული თუ პიროვნული 
კომპეტენციების განვითარება და რაც ყველაზე მთავარია, შესაძლებლობების გაჩენა 
საერთაშორისო მასშტაბებით.

info@bpwgeorgia.com

+995 032 230 86 61

BPW Georgia • საქმიან და პროფესიონალ ქალთა გაერთიანება

საქ მი ან და  
პრო ფე სი ო ნალ  
ქალ თა გა ერ თი ა ნე ბა
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შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 29 დეკემბერი, 2000

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: შშმ პი რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა, თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი

სა და პი რო ბე ბის შექ მ ნა, ღირ სე უ ლი და და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: შშმ პი რე ბი

ასო ცი ა ცია „ანიკა“  შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა მშობ ლე ბის მი ერ და

არ ს და. ორ გა ნი ზა ცი ის მმარ თ ველ ორ გა ნო ში ხმა თა უმ რავ ლე სო ბა სწო რედ შეზღუ დუ

ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნებს ეკუთ ვ ნით. და არ სე ბი დან დღემ დე, ორ გა ნი

ზა ცი ამ ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის და ფი ნან სე ბით, სა ხელ მ წი ფო 

სტრუქ ტუ რებ თან კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბით, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე

ბის მქო ნე ბავ შ ვ თა და პირ თა უფ ლე ბე ბი სა და სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის რე ა ლი

ზე ბის ხელ შემ წყო ბი მრა ვა ლი პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა და აგ რ ძე ლებს მუ შა ო ბას ამ და 

სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბით. ასო ცი ა ცია „ანიკას“ მი სიაა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 

ადა მი ა ნე ბი სათ ვის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და პი რო ბე ბის შექ მ ნა, ღირ სე უ ლი და 

და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

ასო ცი ა ცია ანი კა

geoanika1997@gmail.com

+995 555 51 05 95

www.anika.ge

ასოციაცია ანიკა



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 8 აპ რი ლი, 2022

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: ქ. თბი ლი სი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ჯან დაც ვის სექ ტო რი და გა ნათ ლე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: იაშ ვი ლის და ცი ციშ ვი ლის კლი ნი კის ონ კო ლო გი უ რი და პა ლი ა ტი
უ რი პა ცი ენ ტი ბავ შ ვე ბი. ბავ შ ვ თა ჰოს პი სი  ,,ციცინათელების ქვე ყა ნა“, დამ წ ვ რო ბის ცენ
ტ რის ბავ შ ვ თა დე პარ ტა მენ ტი, მო ხუ ცე ბულ თა თავ შე სა ფა რი  ,,ჰოსპისი ფე რიც ვა ლე ბა“

„სიცილით თე რა პი ა“ საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი ა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს სა მე დი ცი ნო 
და სო ცი ა ლურ სექ ტორ ში ოპე რი რე ბას. ფონ დის მი ზა ნი ა, სა ქარ თ ვე ლო ში შექ მ ნას სა ა
ვად მ ყო ფოს ჯამ ბა ზე ბის პრო ფე სი ა, რაც საკ მა ო დაა გან ვი თა რე ბუ ლი მსოფ ლი ოს 90ზე 
მეტ ქვე ყა ნა ში. 

სა ა ვად მ ყო ფოს ჯამ ბა ზი სპე ცი ა ლუ რი ფსი ქო ლო გი უ რი გა ნათ ლე ბის მქო ნე პრო ფე სი ო
ნა ლი ა, სამ სა ხი ო ბო ოს ტა ტო ბის უნა რე ბით, რო მე ლიც მძი მე სე ნით და ა ვა დე ბულ ადა მი
ა ნებს სუ ლი ე რი და ფსი ქო ე მო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში ეხ მა რე ბა. 

პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავს სა ა ვად მ ყო ფოს ჯამ ბა ზე ბის მეშ ვე ო ბით, ყვე ლა ზე მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის  მძი მე სე ნით და ა ვა დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ფსი ქო ე მო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და გა მო ჯან მ რ თე ლე ბა ში უსას ყიდ ლო დახ მა რე ბას.  

სა ა ვად მ ყო ფოს ჯამ ბა ზე ბი პა ცი ენტ ბავ შ ვებს ეხ მა რე ბი ან წი ნა სა ო პე რა ციო შფოთ ვის 
შემ ცი რე ბა სა და არა ნარ კო ზუ ლი ინ ვა ზი უ რი პრო ცე დუ რე ბი სას ყუ რადღე ბის გა და ტა ნა
ში,  შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე, ასე ვე, სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერპლ 
ბავ შ ვებს  ფსი ქო ე მო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში, დახ მა რე ბას უწე ვენ აუტის
ტუ რი სპექ ტ რის მქო ნე ბავ შ ვებს კო მუ ნი კა ცი ის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა სა და სო ცი უმ თან 
შეჩ ვე ვა ში. 

nino@bmgc.ge

+995 599 57 12 27

სიცილით თერაპია

სი ცი ლით თე რა პია
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არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 18 ნო ემ ბე რი, 1998

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: თბი ლი სი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: თერაპია, ფსიქოემოციური განვითარება

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები და მათი ოჯახები

ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნია გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი სა და მა თი ოჯა

ხე ბის ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

„პირველი ნა ბი ჯი სა ქარ თ ვე ლო“ ყო ველ თ ვის  გა დამ წყ ვეტ როლს ას რუ ლებ და ახა ლი 

ინი ცი ა ტი ვე ბის და ნერ გ ვის პრო ცეს ში, ინ დი ვი დუ ა ლურ სა ჭი რო ე ბებ სა და უფ ლე ბებ ზე 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი სა და ასე ვე, ბავ შ ვე ბი სა და მო ზარ დე ბი სათ ვის გა წე უ ლი 

მომ სა ხუ რე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

„პირველი ნა ბი ჯის“ მომ სა ხუ რე ბა სა მე დი ცი ნო ნა წილს არ მო ი ცავს. თე რა პი ებს, რო მე

ლიც   ბავ შ ვე ბის ფსი ქო ე მო ცი ურ გან ვი თა რე ბა ზე, ქცე ვი თი პრობ ლე მე ბის მარ თ ვა ზე, 

ფუნ ქ ცი უ რი და აკა დე მი უ რი უნა რე ბის სწავ ლე ბა ზეა მი მარ თუ ლი, გა დამ ზა დე ბუ ლი ფსი

ქო ლო გე ბი ატა რე ბენ. 

„პირველი ნა ბი ჯი სა ქარ თ ვე ლო“  18 წლამ დე გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ შ

ვებს და მო ზარ დებს, მათ შო რის მძი მე და ღრმა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 40 

ბე ნე ფი ცი არს ემ სა ხუ რე ბა. ორ გა ნი ზა ცია ყო ველ თ ვი უ რად, 4 დი დი პროგ რა მის და სხვა

დას ხ ვა ქვეპ როგ რა მის ფარ გ ლებ ში, მომ სა ხუ რე ბას აწ ვ დის 800ზე მეტ ბე ნე ფი ცი არს,  

3 ფი ლი ალ ში  დი ღომ ში, ისან სა და რუს თავ ში. 

nino@bmgc.ge

+995 599 57 12 27

სიცილით თერაპია

პირ ვე ლი ნა ბი ჯი სა ქარ თ ვე ლო

t.zaalishvili@firststep.ge

+995 577 76 11 88

www.firststep.ge

პირველი ნაბიჯი საქართველო



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 1 დე კემ ბე რი, 2021

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: გა ნათ ლე ბა, ინო ვა ცი ე ბი, სტარ ტაპ ეკო სის ტე მა, რე აქ სე ლე

რა ცი ის კურ სე ბი, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ახალ გაზ რ დე ბი

VAULT ACADEMY ქარ თუ ლი სტარ ტაპ VAULTის სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტი ა, რო მე ლიც 

მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რ დე ბის სა ჭი რო უნარ  

ჩ ვე ვე ბით აღ ჭურ ვას ფრი ლან სინ გის, ინო ვა ცი უ რი აზ როვ ნე ბის, უცხო ეთ ში გა ნათ ლე ბის 

მი ღე ბი სა და ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის შექ მ ნი სა და და მუ შა ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

elene@vault.ge

+995 551 54 70 77

VAULT Academy

VAULT ACADEMY
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არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 04 აპ რი ლი, 2014

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბი,  

სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გაძ ლი ე რე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი

ორ გა ნი ზა ცია 2015 წლი დან სთა ვა ზობს მო ქა ლა ქე ებს ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ფი ნან სე

ბის მე ქა ნიზ მებს, ეხ მა რე ბა მო ქა ლა ქე ებს ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, რო გორც 

ცვლი ლე ბის აგენ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბის, ასე ვე  სო ცი ა ლუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის ფი ნან სუ რი 

მხარ და ჭე რით.

ორ ბე ლი ა ნი სა ქარ თ ვე ლო

office@orbeliani.net

032 298 20 72

www.orbeliani.net

ორბელიანი საქართველო



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 20 იან ვა რი, 2017

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლო, სამ ხ რეთ კავ კა სი ა, შუა აზია

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გაძ ლი ე რე ბა,  

ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გაძ ლი ე რე ბა. 

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბი, იურის ტე ბი, მო სა მარ თ ლე ე ბი,  

ჟურ ნა ლის ტე ბი

„ღია სივ რ ცე კავ კა სი ა“ (COS) გა მოც დი ლი უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის ჯგუ ფის მი ერ 2017 

წელს და არ ს და და მი სი მი ზა ნი მსოფ ლი ო ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე მდგა

რი თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებ თან გამ კ ლა ვე ბა ა. „ღია სივ რ ცე კავ კა სი ა“ ის წ რაფ ვის 

სამ ხ რეთ კავ კა სი ა სა და ცენ ტ რა ლურ აზი ა ში სო ცი ა ლუ რად მე დე გი, ეკო ნო მი კუ რად 

და ეკო ლო გი უ რად მდგრა დი, ადა მი ა ნის თ ვის უსაფ რ თხო გა რე მოს შე საქ მ ნე ლად. 

ორ გა ნი ზა ცის მი ზა ნია  აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 

გაძ ლი ე რე ბა სა ერ თო გა მოწ ვე ვე ბის უფ რო ეფექ ტუ რი გა დაჭ რის თ ვის. „ღია სივ რ ცე 

კავ კა სი ას“ სწამს, რომ უსაფ რ თხო ე ბის მიღ წე ვა შე უძ ლე ბე ლია დე მოკ რა ტი უ ლი გან

ვი თა რე ბის გა რე შე, ხო ლო დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბა მო ითხოვს სა ქარ თ ვე ლოს 

ევ რო ატ ლან ტი კურ ინ ტეგ რა ცი ა სა და სა ქარ თ ვე ლოს მნიშ ვ ნე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბას, 

„დაკავშირებულობის“ (ე.წ. connectivityს) ზრდის მეშ ვე ო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი მი საღ წე ვად, 

„ღია სივ რ ცე კავ კა სი ა“ ახორ ცი ე ლებს კვლე ვებს, სწავ ლე ბას, შე ი მუ შა ვებს რე კო მენ და

ცი ებს რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის, ისე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და სა ჭე რად.

pavliashvili@cos.ge

+995 577 07 05 55

www.cos.ge

ღია სივრცე კავკასია

ღია სივ რ ცე კავ კა სია (COS)
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სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 25 ოქ ტომ ბე რი, 2021

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: რე გი ო ნებ ში ბავ შ ვე ბის თ ვის ლი ტე რა ტუ რის მი წო დე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბი დან

ორ გა ნი ზა ცია „მთიელი წიგ ნე ბი“ რამ დე ნი მე თვის წინ ჩა მო ყა ლიბ და. ჯგუ ფის არ სე ბო

ბა მთი ან რე გი ო ნებ ში წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის არარ სე ბო ბამ გა ნა პი რო ბა. შე სა ბა მი სად, ბავ შ

ვე ბის თ ვის ხელ მი უწ ვ დო მე ლია თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რა,  ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნი კი 

სწო რედ ამ და ნაკ ლი სის შევ სე ბა ა. 

„მთიელი წიგ ნე ბის“ თხოვ ნით, ბავ შ ვე ბი წი ნას წარ ად გე ნენ სა სურ ვე ლი წიგ ნე ბის სი ას, 

ორ გა ნი ზა ცია კი მოთხოვ ნილ ლი ტე რა ტუ რას სა კუ თა რი გე მოვ ნე ბით შერ ჩე ულ წიგ ნებ

საც ამა ტებს. დღეს ორ გა ნი ზა ცი ის დახ მა რე ბით, სა სურ ვე ლი წიგ ნე ბი უკ ვე  სვა ნეთ ში, 

ლეჩხუმ ში, ახ მე ტის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სა და რა ჭა ში მცხოვ რებ მა 1000ზე მეტ მა ბავ შ ვ მა 

მი ი ღო. 

პა რა ლე ლუ რად, „მთიელი წიგ ნე ბი“ ლი ტე რა ტუ რით ეხ მა რე ბა მცი რე კონ ტი გენ ტი ა ნი 

სკო ლე ბის ბიბ ლი ო თე კებ საც   ორ გა ნი ზა ცი ამ წიგ ნე ბი უკ ვე 43 სკო ლის ბიბ ლი ო თე კას 

გა დას ცა. 

მთი ე ლი წიგ ნე ბი

mtieli.tsignebi@gmail.com 

kiviladze@gmail.com

+995 598 93 11 51

მთიელი წიგნები



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 01 ივ ნი სი, 2020

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ქველ მოქ მე დე ბა, ბავ შ ვე ბის დახ მა რე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ბავ შ ვე ბი

„სუპერგმირი“ ციფ რუ ლი საქ ველ მოქ მე დო პლატ ფორ მა ა, სა დაც სწამთ, რომ ზრუნ ვის 

სუ პერ ძა ლას ყვე ლა ფლობს! პლატ ფორ მა ერ თ მა ნეთ თან აკავ ში რებს სო ცი ა ლურ უთა

ნას წო რო ბა ში მცხოვ რებ ბავ შ ვებ სა და სუ პერ გ მი რებს, რომ ლე ბიც ყო ველ თ ვი უ რი დო

ნა ცი ით პა ტა რე ბის ცხოვ რე ბას უკე თე სო ბის კენ ცვლი ან. 

პლატ ფორ მა 100%იანი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის იდე ით არის შექ მ ნი ლი.  სუ პერ გ მი რე ბის ან

გა რი ში დან ყო ველ თ ვი უ რად ფიქ სი რე ბუ ლი თან ხა  ირიცხე ბა, რაც სრუ ლად ხმარ დე ბა  

მათ მი ერ შერ ჩე ულ ბე ნე ფი ცი ა რებს, ხო ლო სუ პერ გ მი რე ბი თვის ბო ლოს, და ხარ ჯუ ლი 

თან ხის შე სა ხებ დე ტა ლურ ან გა რიშს იღე ბენ. 

დღე ის მდგო მა რე ო ბით, მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი ამა ნა თე ბი ყო ველ თ ვი უ რად 

450მდე ბავშვს ეგ ზავ ნე ბა. 

supergmiri.ge@gmail.com

+995 592 64 35 53

www.supergmiri.ge

სუპერგმირი

სუ პერ გ მი რი
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სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
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შემცირებული 
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ქალაქები და 
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განვითარებისთვის
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საქ ველ მოქ მე დო  
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ცენ ტ რი 
„აფხაზეთი“

partnership@chca.org.ge

+995 593 17 43 21

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 24 დე კემ ბე რი, 1998

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: კონ ფ ლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი და სხვა სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი პი რე ბის სა არ სე ბო წყა რო ებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და და მა თი სო ცი ა ლუ
რი და ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: კომ ფ ლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი და მოწყ ვ ლა დი სა ზო გა დო ე ბა

საქ ველ მოქ მე დო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ცენ ტ რი “აფხაზეთის” (CHCA) მი სიაა კონ ფ ლიქ ტით 
და ზა რა ლე ბუ ლი და სხვა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბის სა არ სე ბო წყა რო ებ ზე 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და და მა თი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის უზ
რუნ ველ ყო ფა. ორ გა ნი ზა ცია ოპე რი რებს 4 მი მარ თუ ლე ბით: 

1) თე მის გაძ ლი ე რე ბა და ად ვო კა ტი რე ბა - კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი უნა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

გაძ ლი ე რე ბა მა თი საცხოვ რე ბე ლი გა რე მოს და სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
მიზ ნით.

2) მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბა და ნდო ბის აღ დ გე ნა - სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბულ ტე რი
ტო რი ებ ზე მცხოვ რე ბი, დევ ნი ლი და კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ

ლე ო ბის დაც ვის მო ნი ტო რინ გი, მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და სა ჭი რო ე ბა ზე 
მორ გე ბუ ლი დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

3) სო ცი ა ლუ რი დაც ვა და დახ მა რე ბა - სა ქარ თ ვე ლო ში ბავ შ ვე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა ფორ მა ლუ რი, არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის, ხე ლო ბის, 

ჯან დაც ვა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის და ცხოვ რე ბი სე უ ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის გზით.

4) სა არ სე ბო წყა რო ე ბის შექ მ ნა და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა - კონ ფ ლიქ ტის შე დე
გად და ზა რა ლე ბუ ლი და უკი დუ რე სად შე ჭირ ვე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ეკო ნო მი კუ რი 

გაძ ლი ე რე ბის და გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა სა ზო გა დო ე ბა ში მა თი სო ცი ა ლურ ე კო ნო
მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის.

chca.org.ge

CHCA
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 4 ნო ემ ბე რი, 1999

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის რე გი ო ნი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის ათ ვი სე ბის ხელ შეწყო ბა და ენერ გო

ე ფექ ტუ რო ბის გაზ რ და, აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი:  ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი

ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის ცენ ტ რის ძი რი თა დი მიზ ნე ბი ა:
zz გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის ათ ვი სე ბის ხელ შეწყო ბა და ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის გაზ რ

და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის, შე დე გად,  ეროვ ნუ ლი ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბის 

დო ნის ამაღ ლე ბა და უარ ყო ფი თი გა რე მოს დაც ვი თი ზე გავ ლე ნის შემ ცი რე ბა.

zz სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის დო ნის 

ამაღ ლე ბა ენერ გი ის წარ მო ე ბი სა და მოხ მა რე ბის ეკო ნო მი კუ რად და ეკო ლო გი უ

რად ხელ საყ რე ლი მე თო დე ბი სა და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ე ბი სა და ენერ გო ე ფექ

ტუ რო ბის პო ტენ ცი ა ლის შე სა ხებ.

zz ცენ ტ რი აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რებ

თან, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან ენერ

გე ტი კის, კერ ძოდ კი ენერ გო ე ფე ტუ რო ბის პო ლი ტი კი სა და სტრა ტე გი ის სა კითხებ

ში.

g_abul@eecgeo.org; 

032 224 25 42

www.eecgeo.org/ge

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის  
ცენ ტ რი სა ქარ თ ვე ლო
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სა ქარ თ ვე ლოს ალი ან სი 
უსაფ რ თხო გზე ბის თ ვის

office@saferoads.ge

032 288 00 45  

+995 591 93 01 80

www.roadsafety.ge

საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 17 ნოემბერი, 2010

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: საქართველოს რეგიონები

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ადა მი ა ნე ბის სი ცოცხ ლის გა დარ ჩე ნა, საგ ზაო შემ თხ ვე ვე ბის 

შე დე გად ტრავ მე ბი სა და და შა ვე ბუ ლო ბის შემ ცი რე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: საზოგადოება

ალი ან სი მო ნი ტო რინგს უწევს საგ ზაო უსაფ რ თხო ე ბის ტენ დენ ცი ებს და სა ერ თა შო რი სო 

გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბით, ახ დენს სხვა დას ხ ვა რე გუ ლა ცი ე ბი სა და საგ ზაო თე მა ტი კის 

სა კითხე ბის ად ვო კა ტი რე ბას. ალი ან ს მა შე მო იკ რი ბა  სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე

ბი, სა ერ თა შო რი სო ფონ დე ბი, კერ ძო და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი, ცნო ბი ლი სა ზო გა დო 

მოღ ვა წე ე ბი, ასე ვე მე დია ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც მხარს უჭე რენ ალი ანსს სა ზო გა

დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და სხვა დას ხ ვა აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხე ბის ად ვო კა ტი

რე ბის პრო ცეს ში.

ორ გა ნი ზა ცი ას მარ თავს პრო ფე სი ო ნალ თა გუნ დი, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში საგ ზაო უსაფ რ

თხო ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზეა ორი ენ ტი რი რე ბუ ლი. 2018 წლი დან ალი ან სი საგ ზაო უსაფ რ

თხო ე ბის გლო ბა ლუ რი ალი ან სის წევ რი ა.
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წყალქვეშა 
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მშვიდობა, 
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მდგრადი 
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 09 ივლისი, 2012

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: საქართველოს რეგიონები

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ბავ შ ვე ბის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის, 
ხან დაზ მუ ლე ბის და სხვა თა მხარ და ჭე რა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გაძ ლი ე რე ბა და 
ქალ თა სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კურ საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თ ვის მხარ და ჭე რა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი, ქა ლე ბი, ბავ შ ვე ბი, უმ
ცი რე სო ბე ბი, ხან დაზ მუ ლე ბი

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის“ 2012 წელს 
შე იქ მ ნა. ორ გა ნი ზა ცი ის მი სიაა სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის  მათ შო რის ბავ შ ვე
ბის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის, ხან დაზ მუ ლე ბის და სხვა თა მხარ
და ჭე რა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გაძ ლი ე რე ბა და ქალ თა სა მო ქა ლა ქო და პო ლი
ტი კურ საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თ ვის მხარ და ჭე რა. აღ ნიშ ნუ ლი მი ზა ნი  მი იღ წე ვა:

zz ადამიანის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის პრე ვენ ცი ი სა და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფით.

zz სტრატეგიული სა მარ თალ წარ მო ე ბის გზით სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის დის კ რი მი ნა ცი
ის შემ თხ ვე ვე ბის სა სა მარ თ ლო ში წარ მო მად გენ ლო ბით.

zz ადამიანის უფ ლე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ
ლო ცვლი ლე ბე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო და 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის მხარ და ჭე რით.

zz ადამიანის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა
ნამ შ რომ ლო ბი სა და კო მუ ნი კა ცი ის გაძ ლი ე რე ბით.

zz სოციალური ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
ჩარ თ ვის ორ გა ნი ზე ბით.

zz სამართლებრივი და სო ცი ა ლუ რი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბით, რო მე ლიც სა ფუძ ვ ლად 
ედე ბა მტკი ცე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბულ ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ას.

პარ ტ ნი ო რო ბა  
ადა მი ა ნის  
უფ ლე ბე ბის თ ვის

phr.georgia@gmail.com

032 233 13 56

www.phr.ge

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 04 დეკემბერი, 2012

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: საქართველოს რეგიონები

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: შშმ პი რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: შშმ პი რე ბი

Georgian Development Foundation (GDF)   2015 წლი დან აქ ტი უ რად მუ შა ობს შეზღუ

დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე და  შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ

ლო ბე ბის მქო ნე  პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კონ ვენ ცი ის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის ხელ შეწყო

ბა ზე. ამა ვე წელს „კოალიცია და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბი სათ ვის“ დაკ ვე თით და იწყო 

მუ შა ო ბა  შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე  პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კონ ვენ

ცი ის მოთხოვ ნე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ა ზე. 20172020 წლებ ში GDFის კო ორ დი ნა ცი ი თა და 

ჩარ თუ ლო ბით შე მუ შავ და „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 

შე სა ხებ“ კა ნო ნის პრო ექ ტი, რო მე ლიც 2020 წელს და ამ ტ კი ცა სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა

მენ ტ მა. ორ გა ნი ზა ცი ის უშუ ა ლო ჩარ თუ ლო ბით სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რა

ში შე მუ შავ და და და ი ნერ გა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა მომ სა ხუ რე ბის 

სტან დარ ტი. ასე ვე გან ხორ ცი ელ და შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი  სერ ვი სე

ბის მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თ ერ თი სტრა ტე გი უ ლი მი

მარ თუ ლე ბაა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის თ ვის სერ ვი სე ბის მი საწ ვ

დო მო ბა და ინ კ ლუ ზი უ რი პო ლი ტი კის და ნერ გ ვის ხელ შეწყო ბა რო გორც სა ჯა რო, ასე ვე 

კე რო სექ ტორ ში.

GEORGIAN DEVELOPMENT 
FOUNDATION (GDF)

ketimargalitadze@gmail.com

სა ქონ ტაქ ტო პი რი  ქე თე ვან მარ გა ლი ტა ძე

+995 593 60 23 87



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 30 დეკემბერი, 1998

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: შიდა ქართლი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ბე ნე ფი ცი ა რე ბი:  

ბავ შ ვე ბი და მო ზარ დე ბი, ახალ გაზ რ დე ბი

„საზოგადოება ბი ლი კი“ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ა, რო მე ლიც 1997 წლის მა ის

ში, ში და ქარ თ ლ ში და ფუძ ნ და. 

ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი ა ა, გა ზარ დოს ახალ გაზ რ დე ბის, თე მის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო

ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბი სა და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 

დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში გავ ლე ნის მოხ დე ნის მი მარ თუ ლე ბით. 

societybiliki@gmail.com 

tushishvilinatia@gmail.com

+995 551 50 85 51

www.biliki.ge

საზოგადოება ბილიკი

სა ზო გა დო ე ბა ბი ლი კი 
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სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

29

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 15 სექტემბერი, 2008

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: საქართველოს რეგიონები

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: გა ნათ ლე ბა და რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვო დო მო ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ბავ შ ვე ბი

მაკ ლე ი ნის ასო ცი ა ცია ბავ შ ვე ბის თ ვის სთა ვა ზობს მხარ და ჭე რას, გა ნათ ლე ბა სა და რე

სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბას სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებს მა თი ოჯა ხის 

წევ რე ბის და მათ ზე მზრუნ ვე ლი სა ზო გა დო ე ბის კომ პე ტენ ცი ის გაძ ლი ე რე ბის გზით. 

ასო ცი ა ცია მხარს უჭერს სხვა დას ხ ვა სა ხის პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბას, უზ რუნ ველ

ყოფს სა მე დი ცი ნო სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ა სა და პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბას, მხარს უჭერს სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბებს, უზ რუნ ველ ყოფს 

ინ ფორ მი რე ბას შემ დეგ სა კითხებ ზე: შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, ქცე ვის მარ თ ვა, 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბა და კრი ზი სუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ა.

MAC GEORGIA

MAC_info@macgeorgia.org 

032 219 73 78

www.macgeorgia.org

Mac Georgia



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 27 ნოემბერი, 2012

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ფერ მე რებ სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის შუ ა მა ვა ლი  

რგო ლის ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ფერ მე რე ბი, აგ რო ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი.

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია 2012 წელს და ფუძ ნ და და ამ ჟა მად 5000მდე 

ფერ მერ სა და აგ რო ბიზ ნესს აერ თი ა ნებს, სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით. წევ რი ფერ მე რე

ბის გან მი ნი ჭე ბუ ლი მან და ტის შე სა ბა მი სად, ასო ცი ა ცია ას რუ ლებს ფერ მე რებ სა და ხე

ლი სუფ ლე ბას შო რის შუ ა მა ვა ლი რგო ლის ფუნ ქ ცი ას; ნა ყო ფი ე რად თა ნამ შ რომ ლობს 

სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ თან; აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე

ბის სტრა ტე გი ი სა და პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა ში. ასო ცი ა ცია არის ევ რო პის ფერ მერ თა 

და კო ო პე რა ტივ თა გა ერ თი ა ნე ბის (COPACOGECA) პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი პარ ტ ნი ო რი 

და ასე ვე, ფერ მერ თა მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის (World Farmers’ Organization) აფი ლი

რე ბუ ლი წევ რი. ასო ცი ა ცი ის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: ად ვო კა ტი რე ბა, ფერ მერ თა 

ინ ტე რე სე ბის უკეთ და სა ცა ვად და სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცეს ში მა თი ჩარ თუ ლო ბის უზ

რუნ ველ სა ყო ფად; რე გი ო ნუ ლი ოფი სე ბის ქსე ლის მეშ ვე ო ბით ასო ცი ა ცი ის სერ ვი სე ბი სა 

და პროგ რა მე ბის ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; შე საძ ლებ

ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა სხვა დას ხ ვა თე მა ტუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის, სპე ცი ა

ლი ზე ბუ ლი კურ სე ბი სა და ტრე ნინ გე ბის სა შუ ა ლე ბით; კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა აგ რო სექ

ტორ ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ფერ მერ თა გა ერ თი ა ნე ბებ თან, ინ დი ვი დუ ა ლურ 

მე წარ მე ებ თან, აგ რო ინ ვეს ტო რებ თან და სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რებ თან.

info@gfa.org.ge 

032 219 30 03

www.gfa.org.ge

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა 
ასო ცი ა ცია
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არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
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მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის
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რეგისტრაციის თარიღი: 22 დეკემბერი, 2021

საქმიანობის არეალი: კავკასიის რეგიონი

საქმიანობის სფერო: ეკომეწარმეობის ხელშეწყობა

ბენეფიციარები: კავკასიის რეგიონის ეკომეწარმეები

კავ კა სი ის ეკო მე წარ მე თა ასო ცი ა ცია შე იქ მ ნა 2021 წლის 22 დე კემ ბერს. ორ გა ნი ზა ცია 

წარ მო ად გენს ეკო მე წარ მე ო ბის ხელ შემ წყობ პლატ ფორ მას, რო მე ლიც ად გი ლობ რივ 

და რე გი ო ნა ლურ დო ნე ზე ახორ ცი ე ლებს მდგრად გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მე

წარ მე ო ბის მხარ დამ ჭერ აქ ტი ვო ბებს. ეკო მე წარ მე შე იძ ლე ბა იყოს პი რი, რო მელ საც თა

ვი სი სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის პრო ცეს ში გა რე მო ზე უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა მი ნი მუ მამ

დე აქვს დაყ ვა ნი ლი, და ასე ვე პი რი, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს სხვა მწარ მო ებ ლის მი ერ 

წარ მოქ მ ნი ლი ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბას. ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნია წარ მო ე ბის მდგრა დი 

მიდ გო მა გა აზ რე ბუ ლი იყოს, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი პროგ რე სის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 

სა შუ ა ლე ბა. მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობს სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბე

ბით, კერ ძოდ: (i) კავ კა სი ის რე გი ონ ში ეკო მე წარ მე თა ქსე ლის შექ მ ნა და გაძ ლი ე რე

ბა, (ii) ეკო მე წარ მე თა საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ცნო ბა დო ბის გაზ რ და სა ზო გა დო ე ბა ში, და 

ზო გა დად ეკო მე წარ მე ო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა, (iii) მდგრა დი წა მო ე ბის თ ვის ინო ვა ცი უ რი 

მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვის ხელ შეწყო ბა, (iv) მდგრა დი წა მო ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი

რე ბუ ლი კვლე ვე ბი სა და სხვა მას თან და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, 

(v) სა ინ ფორ მა ციო აქ ტი ვო ბე ბით მომ ხ მა რე ბელ თა ქცე ვის პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბა პრო

დუქ ტი სა და მომ სა ხუ რე ბის არ ჩე ვი სას.

კავკასიის ეკომეწარმეთა ასოციაცია
caucasusecopreneurs@gmail.com

+995 599 37 60 31

Caucasus Ecopreneurs Association
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მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 29 დე კემ ბე რი, 2017

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: თბი ლი სი, რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: HRები, CEOები, ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბი

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის პრო ფე სი ო ნალ თა ასო ცი ა ცია | HRPA • Georgia არის 
პრო ფე სი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს გან ვი თა რე ბის პლატ ფორ მას HR 
და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით მოქ მე დი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის, ორ
გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ამ სფე რო თი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის. ასო ცი ა ცია ორი ენ ტი
რე ბუ ლია HR სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვა ზე. HRPA • Georgia 
ხელს უწყობს ქვე ყა ნა ში ჯან სა ღი სა მუ შაო გა რე მოს შექ მ ნა სა და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე
ბას, რო გორც სა ჯა რო ასე ვე კერ ძო სექ ტო რის დამ საქ მებ ლე ბი სათ ვის. HRPA • Georgia 
 ს მი ზა ნი ა: 1. HRის, რო გორც ადა მი ა ნე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი გან ვი თა რე ბის ერ
თ ერ თი საკ ვან ძო მი მარ თუ ლე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა  კერ ძო, სა ჯა რო, 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რებ სა და ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბა ში; 2. სა ქარ თ ვე ლო ში HR სფე
როს გან ვი თა რე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ი სა და სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კე ბის და ნერ გ ვის გზით; 3. არ სე ბუ ლი და მო მა ვა ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის კომ პე ტენ
ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა, მათ თ ვის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის, პარ ტ ნი ო რო ბის, ინ ფორ
მა ცი ა ზე და რე სურ სებ ზე წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფით. HRPA • Georgia და ფუძ ნე ბუ ლია 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბი სა და ექ ს პერ ტე ბის მი ერ, რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ მრა ვალ წ ლი ა ნი 
პრაქ ტი კუ ლი და სა კონ სულ ტა ციო გა მოც დი ლე ბა კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტორ ში, რო
გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე. HRPA • Georgia არის ისე თი 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წევ რი, რო გო რე ბი ცა ა: ასო ცი ა ცი ე ბის აღ მას რუ ლე ბე
ლი პი რე ბის ამე რი კუ ლი სა ზო გა დო ე ბა (ASAE) და გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის 
სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი (UN GCNG).

info@hrpa.org.ge 

+995 577 60 50 88

HRPA • Georgia

HR პროფესიონალთა ასოციაცია
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 2015 წე ლი

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლო

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ნარ ჩე ნე ბის შემ გ რო ვე ბე ლი და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი; 

ნარ ჩე ნე ბის წარ მომ ქ მ ნე ლი ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბი; კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტო რი, რო მელ თა 

საქ მი ა ნო ბა უკავ შირ დე ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვას; სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ასო ცი ა ცი ის (WMA) მი სიაა ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის 

სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა და ქვე ყა ნა ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის თა ნა მედ რო ვე პრინ ცი პე ბის 

და ნერ გ ვის ხელ შეწყო ბა, რაც ხელს შე უწყობს ქვეყ ნის მდგრად ეკო ნო მი კურ გან ვი თა

რე ბას და ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის უსაფ რ თხო გა რე მოს შექ მ ნას. აღ ნიშ ნუ ლის 

მი საღ წე ვად, ასო ცი ა ცია ხელს უწყობს:  ქვე ყა ნა ში ნარ ჩე ნე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და 

შემ გ რო ვე ბე ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თ ვის ხელ საყ რე ლი ბიზ ნეს  გა რე მოს შექ მ ნას, 

სექ ტო რის გან ვი თა რე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის ად ვო კა ტი რე ბი თა და ლო

ბი რე ბით სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან, მათ შო რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ

ღებ პი რებ თან.  ნარ ჩე ნე ბის გა დამ მუ შა ვე ბე ლი და შემ გ რო ვე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის უნარ 

 შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა. ასო ცი ა ცია ახორ ცი ე ლებს ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 

აქ ტი ვო ბებს ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თ ვის ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვას თან და კავ ში რე ბით. თა ნამ შ რომ

ლობს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან, კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტორ თან. 

საქართველოს ნარჩენების მართვის 
ასოციაცია/GEORGIAN WASTE MANAGEMENT 
ASSOCIATION

info.wmageorgia@gmail.com 

+995 579 970 965

WMA Georgia/საქართველოს ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ასო ცი ა ცია
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მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 4 ივ ნი სი, 2021 წე ლი 

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლო

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: ვე ლო კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ვე ლო მომ ხ მა რებ ლე ბი; პო ტენ ცი უ რი ვე ლო მომ ხ მა რებ ლე ბი

კავ კა სი ის ვე ლო ქსე ლის საქ მი ა ნო ბა, ვე ლო სი პე დის შე სა ხებ, მრა ვალ მ ხ რი ვი მი მარ თუ

ლე ბით, ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა სა და პო პუ ლა რი ზე ბას ემ სა ხუ რე ბა. ქსე ლი ატა რებს 

არა კო მერ ცი ულ ვე ლო ტუ რებს, ვე ლო შე ჯიბ რებს და ვე ლო გა მოწ ვე ვებს სა ქარ თ ვე ლოს 

სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში მოყ ვა რუ ლე ბი სა და პრო ფე სი ო ნა ლე ბის თ ვის; ვე ლომ ს ვ ლე ლო

ბებს  ქა ლაქ ში; ვე ლო საგ ზაო უსაფ რ თხო ე ბის კამ პა ნი ებს; სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა

ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებს; თა ნამ შ რომ ლობს რო გორც არა სამ თავ რო ბო, ასე ვე, ბიზ ნეს 

ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან; მუ შა ობს ვე ლო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და ვე

ლო ტუ რიზ მის თე მებ ზე. ერ თ ერ თი აქ ტი უ რი მი მარ თუ ლე ბა არის მე ტი გო გოს ჩარ თ ვა 

ვე ლო საქ მი ა ნო ბა ში: ვე ლოს პორ ტ ს მე ნი გო გო ე ბი, რომ ლე ბიც ქა ლაქ ში გა და ად გი ლე

ბის სა შუ ა ლე ბად მე ტად გა მო ი ყე ნე ბენ ვე ლოს; ხელს უწყობს ვე ლო ტუ რებ ში გო გო ე ბის 

და საქ მე ბას გი დე ბად და ვე ლო მე ქა ნი კო სე ბად. კავ კა სი ის ვე ლო სა მო მავ ლოდ გეგ მავს 

პრო ექ ტე ბის სომ ხე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის ტე რი ტო რი ა ზე გან ხორ ცი ე ლე ბა საც. 

caucasuscyclingnetwork@gmail.com 

+995  558 20 41 25

www.caucasuscycling.com

Caucasus Cycling Network

კავკასიის ველო ქსელი / 
CAUCASUS CYCLING NETWORK
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არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის
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რეგისტრაციის თარიღი: 23 მარტი, 1995 წელი

საქმიანობის არეალი: საქართველო

საქმიანობის სფერო: ენერგიის განახლებადი წყაროების და ენერგოეფექტური, მ. 

შ. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება 

ბენეფიციარები: ენერგიის მოწყვლადი მომხმარებლები, მიკრო, მცირე და საშუალო 

ბიზნესი, ადგილობრივი ან ცენტრალური ხელისუფლება 

ენერგოეფექტურობის ფონდი არის არასამეწარმეო (არაკომერციული), იურიდიული 

პირი, რომელიც ფუნქციონირებს 1995 წლიდან. ენერგოეფექტურობის ფონდის (EEF) 

მიზნებია: ენერგიის ეფექტური წარმოებისა და გამოყენების, ენერგოეფექტური და 

განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების დანერგვისა და გავრცელების, ენერგეტიკის, 

გარემოს დაცვისა და ეკონომიკის სექტორებში დემოკრატიული რეფორმების 

ხელშეწყობა. ენერგიის ეფექტიანად წარმოებისა და გამოყენების სფეროში 

ორგანიზაციას განხორციელებული აქვს 25ზე მეტი კვლევითი, სადემონსტარციო, 

საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, საკონსულტაციო და მომსახურების ტიპის 

პროექტი და/ან სამუშაო. ორგანიზაციას შემუშავებული აქვს მცირე და საშუალო 

ბიზნესში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და ენერგიის განახლებადი წყაროების 

დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა.

ენერგოეფექტურობის ფონდი /  
ENERGY EFFICIENCY FOUNDATION (EEF)

eef.georgia@gmail.com

+995 (341) 25 23 11

EEF  ენერგოეფექტურობის ფონდი



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

რეგისტრაციის თარიღი: 13 მარტი, 2009 წელი

საქმიანობის არეალი: საქართველო

საქმიანობის სფერო: ადვოკატები, იურსტების პროფესიული ზრდა და განვითარება.

ბენეფიციარები: ადვოკატები, იურისტები

„საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის“ (GLIP) ორგანიზაციის 

მთავარი მისია მდგომარეობს ადვოკატის პროფესიის მიმართ საზოგადოებრივი 

ნდობის ამაღლებაში, ადვოკატთა იურიდიული განათლებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების მიზნით სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებებისა და აქტივობების 

დაგეგმვასა და განხორციელებაში. „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი 

პროფესიისთვის“ (GLIP) ორგანიზაციის ძირითად მიზანს წარმოადგენს საზოგადოებასა 

და მართლმსაჯულების სისტემაში ადვოკატის როლის სიღრმისეულად გააზრება და 

ადვოკატის ფუნქციების განვითარების ხელშეწყობა. ასევე ადვოკატის პროფესიული 

დამოუკიდებლობის, შესაბამისი კვალიფიკაციის, პროფესიული ეთიკისა და რეპუტაციის 

დონის ამაღლება.

Info@glip.ge

+995 599 724 751

www.glip.ge 

საქართველოს ადვოკატები  
დამოუკიდებელი პროფესიისათვის (Glip)

საქართველოს ადვოკატები 
დამოუკიდებელი პროფესიისათვის
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არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 08 დე კემ ბე რი, 1997 წე ლი

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: გა რე მოს დაც ვა, ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა, ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბა და გა

ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბი, გა ნათ ლე ბა, მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: ახალ გაზ რ დე ბი, ფერ მე რე ბი, პე და გო გე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, ად გი ლობ

რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი

იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექტრის“ და ფუძ ნე ბა მიზ ნად ისა ხავ და სა ქარ თ ვე

ლო ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო

ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი და გა რე მოს დაც ვი თი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა სა და გა დაწყ ვე ტი ლე

ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბას. „სპექტრის“ დამ ფუძ ნებ ლე ბი არი ან მეც ნი ე რე ბის 

სხვა დას ხ ვა დარ გ ში მო მუ შა ვე მეც ნი ე რე ბი. „სპექტრს“ გა აჩ ნია ფუნ ქ ცი ო რი ნე ბის 25 წლი ა ნი 

გა მოც დი ლე ბა. „სპექტრი“ გან სა კუთ რე ბით აქ ტი უ რად მუ შა ობს გა რე მოს დაც ვის მი მარ თუ

ლე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა გა რე მოს დაც ვით სფე რო ში სტრა ტე გი უ ლი 

და გეგ მა რე ბი სა და სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის. „სპექტრის“ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლია 

ქუ თა ი სის, ტყი ბუ ლი სა და ბოლ ნი სის ად გი ლობ რი ვი გა რე მოს დაც ვი თი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი აქვს შე ტა ნი ლი რამ დე ნი მე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნარ ჩე ნე ბის მარ თ

ვის გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა ში. „სპექტრი“ აქ ტი უ რად მუ შა ობს ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის თა ნა მედ რო ვე 

მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვი სათ ვის. „სპექტრის“ ინი ცი ა ტი ვით მთელ რიგ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან

ხორ ცი ელ და სა პი ლო ტე პრო ექ ტე ბი პლას ტი კი სა და ქა ღალ დის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის 

და ნერ გ ვი სათ ვის. „სპექტრის“ ძა ლის ხ მე ვა მი მარ თუ ლია ენერ გო ე ფექ ტი ა ნო ბი სა და ენერ გი ის 

გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და და ნერ გ ვი სა კენ. ორ გა ნი ზა ცია მნიშ ვ ნე ლო

ვან ყუ რადღე ბას უთ მობს მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას გა რე მოს დაც ვის სა კითხებ

ში. ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს სხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ად

გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ თან, მას მე დი ა სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან.

იმერეთის მხარის მეცნიერთა 
კავშირი „სპექტრი“
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 1994 წელი

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ო ნი, გარ და ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი
ე ბი სა

საქ მი ა ნო ბის სფე რო:  სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, აგ რა რუ ლი ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ სერ
ვა ცი ა, სოფ ლის ტუ რიზ მი

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ჩარ თუ ლი პი რე ბი, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა 

ბი ო ლო გი ურ მე ურ ნე ო ბა თა ასო ცი ა ცია „ელკანა“ ქარ თუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ა, 
რო მე ლიც 1994 წლის ოქ ტომ ბერ ში და არ ს და. „ელკანას“ მი ზა ნია სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე
ო ბის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და გა რე მოს დაც ვა მდგრა დი 
ბი ო მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სა და სოფ ლად მო სახ ლე ო ბის თვით აქ ტი ვო ბის გაზ რ დის გზით. 
„ელკანა“ თა ვის საქ მი ა ნო ბას სა ქარ თ ვე ლოს თით ქ მის ყვე ლა რე გი ონ ში ახორ ცი ე ლებს. და არ
სე ბის დღი დან სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის მხარ და ჭე რით ორ გა ნი ზა ცი ას გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
აქვს 200მდე პრო ექ ტი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის, სოფ ლის ტუ რიზ მი სა 
და აგ რა რუ ლი ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ სერ ვა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით. „ელკანას“ საქ მი ა ნო
ბის სფე რო ე ბი ა:  კონ სულ ტა ცი ე ბი და ტრე ნინ გე ბი ბი ო აგ რო წარ მო ე ბის დარ გ ში;  აგ რა რუ ლი 
ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ სერ ვა ცი ა;  ბი ო ფერ მე რე ბის, ფერ მერ თა ჯგუ ფე ბის ბიზ ნეს საქ მი
ა ნო ბის ხელ შეწყო ბა;  თე მის მო ბი ლი ზე ბა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბა;  სოფ ლად ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბა, ტრა დი ცი უ ლი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბა;  სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი
ე რე ბის ამაღ ლე ბა ბი ო აგ რო წარ მო ე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი ჯი შე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ;  
ფერ მერ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა. ასო ცი ა ცია მუ შა ობს 2500ზე მეტ ფერ მერ თან მთელ სა ქარ თ ვე
ლო ში, მათ შო რის ფერ მერ თა ჯგუ ფებ თან, ასო ცი ა ცი ებ თან, კო ო პე რა ტი ვებ თან, სა წარ მო ებ თან 
და სხვ. ორ გა ნი ზა ცი ის სა თა ვო ოფი სი თბი ლის ში მდე ბა რე ობს. ელ კა ნას აგ რეთ ვე აქვს ოფი სი 
ახალ ცი ხე ში (სამცხეჯავახეთი) და წარ მო მად გენ ლო ბე ბი სა მეგ რე ლო ში (ზუგდიდი) და მცხე თა 
მ თი ა ნეთ ში (თიანეთი). გარ და ამი სა, „ელკანა“ ორ საც დელ  სა დე მონ ს ტ რა ციო მე ურ ნე ო ბას ამუ
შა ვებს: ხე ხი ლის, კენ კ რო ვა ნე ბი სა და მარ ც ვ ლე უ ლი კულ ტუ რე ბის საც დელ  სა დე მონ ს ტ რა ციო 
მე ურ ნე ო ბას  „მარცვლეულის კი დო ბა ნი“, სო ფელ წნის ში (სამცხეჯავახეთი) და ად გი ლობ რი ვი 
ჯი შე ბის სა კონ სერ ვა ციო მეცხო ვე ლე ო ბის ფერ მას სო ფელ ზე მო ხო და შენ ში (კახეთი).

office@elkana.org.ge

032 253 64 87

www.elkana.org.ge

Elkana - Organic Farming & Rural Tourism Network in Georgia

ბიოლოგიურ მეურნეობათა  
ასოციაცია ელკანა
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რეგისტრაციის თარიღი: 3 სექტემბერი, 2002 წელი

საქმიანობის არეალი: საქართველო. ორგანიზაცია დაფუძნებულია თელავში და 

ძირითადად მოიცავს 8 მუნიციპალიტეტს კახეთის რეგიონში, მაღალმთიან სოფლებს 

და ეთნიკური უმცირესობების დასახლებებს. 

საქმიანობის სფერო:  სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ჩართულობა, სამოქალაქო განათლება, ადგილობრივი 

საზოგადოების ინფორმირებულობის ხელშეწყობა ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, 

ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება, DCFTA და სხვა. 

ბენეფიციარები: ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოება, ახალგაზრდები, 

სოფლად მცხოვრები ქალები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები, ეთნიკური 

უმცირესობების დასახლებაში მცხოვრები ახალგაზრდები. სამიზნე ჯგუფები: კახეთის 

რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი მეწარმე ქალები, 

ეთნიკური უმცირესობები და სხვა. 

კახეთის მედია ცენტრის (MCK) მისიაა ხელი შეუწყოს დემოკრატიული მმართველობის 

გაძლიერებას ადგილობრივი მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა 

და თემის გაძლიერების გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აქტიური 

მონაწილეობის, სახელმწიფო და არასახელმწიფო აქტორების მონიტორინგისა და 

ანგარიშვალდებულების გაზრდის გზით საქართველოში და კერძოდ, კახეთში. MCKის 

ხედვა: გახდეს ძლიერი, ფინანსურად და ინსტიტუციურად მდგრადი არასამთავრობო 

ორგანიზაცია საქართველოში და განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში, რომელიც ხელს 

შეუწყობს წარმატებული დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებას.

მედია ცენტრი კახეთი MCK

 

mediacenterkakheti@gmail.com 

+ 995 555 52 02 34

www.mck.ge  

მედია ცენტრი კახეთი MCK  
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რეგისტრაციის თარიღი: 24 მაისი, 2005 წელი

საქმიანობის არეალი: საქართველო

საქმიანობის სფერო: გრანტების გაცემა

ბენეფიციარები: ქალები, გოგოები, ტრანს ადამიანები

ქალ თა ფონ დი სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი ად გი ლობ რი ვი გრან ტის გამ ცე მი ორ გა ნი

ზა ცი ა ა, რო მე ლიც მხარს უჭერს ქალ თა ჯგუ ფე ბის საქ მი ა ნო ბა სა და ინი ცი ა ტი ვებს სა

ქარ თ ვე ლო ში. ქალ თა ფონ დის მი სიაა ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ქალ თა 

უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მა თი სრულ ფა სო ვა ნი მო

ნა წი ლე ო ბი სა და თვით რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის, ფი ნან სუ რი და ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის, უნა

რე ბის გან ვი თა რე ბის და ფე მი ნის ტუ რი ფი ლან თ რო პი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შეწყო ბის 

გზით.

info@womenfundgeorgia.org 

032 239 99 98

www.womenfundgeorgia.org

Women›s Fund in Georgia 

ქალთა ფონდი საქართველოში
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რეგისტრაციის თარიღი: 2015

საქმიანობის არეალი: თბილისი, რეგიონები

საქმიანობის სფერო: ახალგაზრდები, არაფორმალური განათლება

ბენეფიციარები: ახალგაზრდები (1425), მათი ოჯახის წევრები

დემოკრატიის ლაბორატორია ახალგაზრდა ორგანიზაციაა, რომლის მთავარ ფოკუსს 

ახალგაზრდები, არაფორმალური განათლება და კომუნიკაცია წარმოადგენს. დემლაბი 

უკვე 5 წელიწადზე მეტია მუშაობს ახალგაზრდებისა და არაფორმალური განათლების 

მიმართულებით და ახორციელებს ისეთ პროექტებს, როგორიცაა ანიმაციური სერიალი 

და თამაში მედიაწიგნიერებაზე, ჩატბოტი სექსუალობის შესახებ განათლებასა და 

ქალთა უფლებებზე, კონკურსები, ჰაკათონები და მარათონები ადამიანის უფლებების 

თემაზე მთელი საქართველოს მასშტაბით და სხვა. დემოკრატიის ლაბორატორიის 

პარტნიორები არიან როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ისე არასამთავრობო, 

კერძო და საჯარო სექტორი. მათ შორის  ამერიკის საელჩო საქართველოში, 

UNDP, UNICEF, CARE, საქართველოს პარლამენტი, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო და სხვა.

დემოკრატიის ლაბორატორია

 

info@demlab.ge  

+ 995 577 19 14 17

www.demlab.ge

DemLab 
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რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი: 23 ივ ნი სი, 2015 წე ლი

საქ მი ა ნო ბის არე ა ლი: თბი ლი სი, რე გი ო ნე ბი

საქ მი ა ნო ბის სფე რო: სამ შე ნებ ლო სექ ტორ ში მო მუ შა ვე კომ პა ნი ე ბის მხარ და ჭე რა

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი: სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ე ბი და ასე ვე ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც არა

პირ და პირ არი ან და კავ ში რე ბუ ლე ბი სამ შე ნებ ლო სექ ტორ თან

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნე ბელ თა ასო ცი ა ცია /ICCA სამ შე ნებ ლო ბა ზარ ზე მოქ მედ მა სამ შე ნებ

ლო კომ პა ნი ებ მა 2015 წელს და ა არ სეს. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნე ბელ თა ასო ცი ა ცი ის მი სი ა ა, 

და იც ვას წევ რი კომ პა ნი ე ბის ინ ტე რე სე ბი, ხე ლი შე უწყოს მა თი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ

ლე ბას, სამ შე ნებ ლო სექ ტორ ში თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის, სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვას, 

ბაზ რის გა ჯან სა ღე ბა სა და სამ შე ნებ ლო სექ ტო რის გრძელ ვა დი ან გან ვი თა რე ბას. ასო ცი ა ცი ა, 

სამ შე ნებ ლო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, 4 ძი რი თა დი პრი ო რი ტე ტუ ლი მიზ ნით მუ შა ობს. 

ად ვო კა ტი რე ბა ლო ბი რე ბა; გა ნათ ლე ბა, კვლე ვა, ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა; ნეთ

ვორ ქინ გი; პრო ფე სი უ ლი მხარ და ჭე რა და სხვა ბე ნე ფი ტე ბი. ICCAს წევ რე ბის ძი რი თა დი ნა წი

ლი მსხვილ სამ შე ნებ ლო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ზე მო მუ შა ვე მშე ნე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი ა. 

ასო ცი ა ცია აერ თი ა ნებს, ამა ვე დროს, სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბის, მწარ მო ე ბელ და იმ პორ ტი ორ 

კომ პა ნი ებს, სამ შე ნებ ლო ტექ ნი კის დი ლერ, სა ზე დამ ხედ ვე ლო და საპ რო ექ ტო სერ ვი სე ბის მიმ

წო დე ბელ კომ პა ნი ებს. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნე ბელ თა ასო ცი ა ცი ა, ასო ცი რე ბუ ლი წევ რე ბის 

სტა ტუ სის ქვეშ აერ თი ა ნებს ასე ვე კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც თა ვი სი საქ მი ა ნო ბით არა პირ და პირ 

და კავ ში რე ბუ ლე ბი არი ან სამ შე ნებ ლო სექ ტორ თან და თა ვი სი საქ მი ა ნო ბით პირ და პირ ან ირი

ბად ხელს უწყო ბენ ასო ცი ა ცი ის ძი რი თა დი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას. ICCA ორი ენ ტი რე ბუ ლია მუდ მივ 

გა ნახ ლე ბა ზე, გა ფარ თო ე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, და ღიაა იმ კომ პა ნი ებ თან და ორ გა ნი ზა ცი

ებ თან სა თა ნამ შ რომ ლოდ, რო მელ თა ხედ ვაც თან ხ ვედ რა შია ასო ცი ა ცი ის მიზ ნებ სა და მი მარ

თუ ლე ბებ თან.

info@icca.ge

032 247 22 23

www.icca.ge

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია/ICCA

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა 
ასოციაცია ICCA
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