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გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი, როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, დაფუძნდა 2002 
წლის 5 ივნისს. დამფუძნებლებს საზოგადოებრივ სექტორში მოღვაწეობის ხანგრძლივი ისტორია 
გააჩნიათ. დაარსებიდან დღემდე ორგანიზაციამ განახორციელა 40-ზე მეტი პროექტი სხვადასხვა 
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით.  

მისია

საქართველოში ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა განივითარონ უნარები, რათა მოახდინონ სა-
ზოგადოებაში სოციალური და ეკონომიკური რეალიზება და იცხოვრონ აქტიური მოქალაქის ცხოვრების 
წესით.
დევიზია: აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას!

 

სტრატეგიული მიმართულებები

1. სამოქალაქო განათლება და მოქალაქეთა გააქტიურება
2. პროფესიული და პიროვნული ზრდის ხელშეწყობა 
3. ეფექტური მმართველობა

ისტორია 

HISTORY

Guria Youth Resource Center was established as a civil society organization on June 5, 2002. The 
founders have extensive experience to work in the non-profit sector. Since its establishment the 
organization has implemented approximately 40 grant projects funded by various international 
donor agencies. 

MISSION

Community members should have an opportunity to develop their competencies, to support their 
social and economical self-realization, and to live the life of an active citizen. 
Slogan: Active Citizens Make a Strong Country!

STRATEGIC DIRECTIONS

1. Civic Education and Citizen Empowerment
2. Supporting Professional and Personal Growth 
3. Good governance 
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პროექტის დასახელება: „მართე სახლიდან“
დონორი: ევროპის ფონდი
განხორციელების პერიოდი: 
1 ივლისი, 2015 – 31 დეკემბერი, 2016 
განხორციელების არეალი: 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
პარტნიორი: 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პროექტის მიზანი: მოქალაქეთა ჩარ თვის უზ-
რუნ ველყოფა ადგილობრივ გადაწყვეტი ლე ბა-
თა მიღების პროცესში, ახალი, ინოვაციური ტექ-
ნოლოგიების გამოყენებით. 
განხორციელებული საქმიანობები: 
შეიქმნა ონლაინ ტრანსლირების ინსტრუმენტი 
და განთავსდა ვებ-პლატფორმა ოზურგეთის მუ-
ნი ციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდზე.

მოხდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრე-
ბულოს სხდომების ონლაინ ტრანსლირება, (სულ 
50-ზე მეტი სხდომა), რომელსაც თვალყურს ადე-
ვნებდნენ და კომენტარებს აკეთებდნენ ინტერ-
ნეტმომხმარებლები. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 15თანამშრო მე-
ლი დაესწრო ტრენინგს ელექტრონული მმარ-
თვე ლობის საკითხებზე. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში შე-
იქმნა ახალგაზრდული ჯგუფები, რომლებმაც 
ონლაინ ჩართულობის მექანიზმის პოპუ ლა-
რიზაცია მოახდინეს თავ-თავიანთ თემებში და 
განახორციელეს წარმატებული ონლაინ ადვო-
კატირების კამპანიები. 

ახალგაზრდემა შეიძინეს ცოდნა შემდეგ სა კი-
თხებზე: სამოქალაქო მონიტორინგი; ადგი ლო-
ბრივი თვითმმართველობის არსი და ფუნქციები; 

საზოგადოების ჩართულობისა და 
ადგილობრივი მმართველობის 
განხორციელების ინოვაციური 

მექანიზმების დანერგვა

სოციალური მედიის როლი სამოქალაქო ინიცი-
ატივების განხორციელების პროცესში;

ახალგაზრდებმა მოახდინეს თითოეული სამიზნე 
სოფლის პრობლემების კვლევა, მოამზადეს 
ვიდეო რგოლი ხსენებული პრობლემების ირ-
გვლივ, ატვირთეს სოციალური ქსელში და თავად 
უშუალოდაც წარადგინეს ოზურგეთის მუნი-
ციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე;

გაიმართა ახალგაზრდული ფორუმი „მართე სა-
ხლიდან“, რომელსაც ახალგაზრდებთან ეთად 
ესწრებოდნენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სა-
კრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლები.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გურიის 
ახალ გაზრდული რესურსცენტრი ჩართული იყო 
ორ განიზაციული განვითარების კომპო ნე ნ ტში, 
რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუმჯო ბესა ორ-
განიზაციის მართვა და გაზარდა თა ნამშრო-
მელთა შესაძლებლობები. 
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INTRODUCING INNOVATIVE MECHANISMS 
FOR CIVIC ENGAGEMENT AND EFFECTIVE 

LOCAL GOVERNANCE

Project	title:  “Govern from Home”
Donor:	 Europe Foundation
Implementation	period:	
July 1, 2015 – December 31, 2016
Geographical	coverage:	Ozurgeti Municipality
Partner:	Ozurgeti Municipality Assembly
Project	 goal:	Support citizens’s active engagement 
in the local government decision making process us-
ing innovative and widely available technologies.
 
Activities	implemented:
• A live broadcast instrument was created and a 

web-platform was placed on the web site of the 
Ozurgeti Municipality Assembly;

• Live-broadcast of Ozurgeti municipality assembly 
meetings were provided (more then 50 meet-
ings). Users had an opportunity to observe live 
broadcasts and make comments as needed. 

• 15 members and staff of Ozurgeti Municipality 
Assembly attended e-governance training ses-
sions;

• In 10 rural areas of Ozurgeti Municipality, youth 
groups were created to promote citizen engage-

ment in their respective communities. They also 
implemented successful online advocacy cam-
paigns.

• Youth gained knowledge on the following topics: 
participatory civic monitoring; local government 
functions; and the role of social media in civic ac-
tivism.

• Youth undertook community surveys to identify 
village priority problems, developed short videos 
on the selected problem, uploaded the videos 
to the social network, and also presented at the 
Ozurgeti Municipality Assembly Bureau Meeting

• The Youth Forum “Govern from Home” was held, 
and alongside the youth groups, Ozurgeti Munici-
pality Assembly and Executive government repre-
sentatives actively contributed.

Under the framework of the above-mentioned proj-
ect, the Guria Youth Resource Center was involved 
in the organizational development component which 
enable the organization to improve the overall man-
agement of the organization, as well as support in 
staff capacity building. 
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პროექტის დასახელება: 
„ეფექტიანი მმართველობისა და მოქალაქეთა 
ჩართულობის ინოვაციური მექანიზმების დანე-
რგვა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში“
დონორი: „რეგიონალური და ადგილობრივი 
გან ვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“ 
(RLD), რომელსაც ახორციელებს გაეროს განვი-
თარების  პროგრამა (UNPD), სამხრეთ კავკასიაში 
შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SIO) 
და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) 
დაფინანსებით.
განხორციელების პერიოდი: 20 დეკემბერი, 
2015 – 20 ოქტომბერი, 2016 
განხორციელების არეალი: ოზურგეთის მუნი-
ციპალიტეტის 5 ტერიტორიული ერთეული - ლი-
ხაური, თხინვალი, მელექედური, ბახვი და კონ-
ჭკათი.
პარტნიორი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკ-
რე ბულო
პროექტის მიზანი: მოქალაქეთა ჩარ თვის უზ-
რუ ნველყოფა ადგილობრივ გადაწყვე ტილე-
ბათა მიღების პროცესში, ახალი, ინოვაციური 
ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
განხორციელებული საქმიანობები: 
სამიზნე ტერიტორიულ ერთეულში დაარსდა 
საზოგადოებრივი ჩართულობის ცენტრი, რომ-
ლებიც აღიჭურვა ტელევიზორებით, მიკრო-
ფო ნებითა და ვებ-კამერებით, რათა ადგილზე 

მოსახლეობას მისცემოდა საკრებულოს სხდო-
მების პირდაპირი ტრანსლირების უშუალოდ 
თვალყურის დევნება, სოფლიდან გაუსვლელად. 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სხდო  მათა დარბაზი აღიჭურვა ტელევიზორით, 
რაც საშუალებას აძლევს ხუთივე სოფლის სა მო-
ქალაქო ჩართულობის ცენტრს, რათა უშუალოდ 
ჩაერთოს საკრებულოს სხდომის მსვლელობის 
პროცესში, შედგა პირველი „ინტერნეტ-ხიდი“ 
რო  გორც სამიზნე სოფლებს, ასევე საკრებულოსა 
და სოფლებს შორის. 

თითოეული ტერიტორიული ერთეულის მაც ხოვ-
რებლები „ონლაინ“ ჩართვების გზით ისმენ-
დნენ საკრებულოს სხდომებს, თვალ ყურს ადე-
ვნებდნენ საკრებულოში თავიანთი სოფლის 
არ ჩეული დეპუტატების მიერ წარდგენილ ან გა-
რი შებსს;

საკრებულოს 20 წევრმა გაიღრმავა ცოდნა საზო-
გადოებრივი აზრის კვლევის ელექტრონული ინ-
სტრუმენტების კუთხით;

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 
და ინერგა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის 
ელე ქტრონული ინსტრუმენტი, შემუშავდა ელექ-
ტრო ნული კითხვარი, რომელიც განთავსდა საკ-
რებულოს ვებ-გვერდზე www.ozurgeti.mun.gov.ge
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Project	Title:	  “Introducing Innovative Mechanisms 
for Effective Governance and Citizen Engagement in 
Ozurgeti Municipality” 
Donor:	The project is implemented in the frame-
work of Small Grants Scheme (SGS), under the 
UNDP Project “Fostering Regional and Local Devel-
opment in Georgia (RLD)”, funded by Swiss Coop-
eration Office for the South Caucasus (SCO) and 
Austrian Development Cooperation (ADC).
Implementation	period:	December 20, 2015 – Oc-
tober 20, 2016
Geographical	 coverage: Ozurgeti Municipality – 
Likhauri, Tkhinvali, Melekeduri, Bakhvi and Konchkati 
territorial units (villages)
Partner:	Ozurgeti Municipality Assembly
Project	 goal:	Support citizens’s active engagement 
in the local government decision making process us-
ing innovative and widely available technologies.

Acitivities	implemented:	
• Civic engagement centers were established in 5 

territorial units of the municipality, equipped with 
smart TVs, micro-phones and web-cameras for 
local community members to observe live broad-
casts of the Ozurgeti Municipality Assembly. 

• The Ozurgeti Municipality Assembly conference 
facility was equipped with a TV set, enabling five 
village centers to be directly involved in the Ozur-
geti Municipality Assembly meetings. The first “In-
ternet-bridge” was established both between the 
target villages, as well as between the Assembly 
and the villages. 

• Twenty members from the Ozurgeti Municipal-
ity Assembly gained knowledge in online instru-
ments for public opinion research.

• Ozurgeti Municipality Assembly introduced an online 
instrument for public opinion research; an online sur-
vey form was developed and placed on the official 
page of the Assembly, www.ozurgeti.mun.gov.ge. 

ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს (OGP) 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმაში, 
მთავრობის N539 დადგენილებით, განისაზღვრა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებები, 
რომელიც ელექტრონული მმართველობის დანერგვის გზით ადგილობრივი თვითმმართველობების 
შესაძლებლობების გაძლიერებას ითვალისწინებს.  ვალდებულებათა ნაწილი ეფუძნება, გურიის 
ახალგაზრდული რესურსცენტრისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პარტნიორობით 
განხორციელებული ინიციატივის გაგრძელებას ითვალისწინებს.  კერძოდ:
• საკრებულოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლაცია; 
• ელექტრონული გამოკითხვების დანერგვა
• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 28-ვე ადმინისტრაციულ ერთეულში საზოგადოებრივი ჩართულობის 

ცენტრების შექმნა და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიებით აღჭურვა (ზემოთხსენებული 
ინიციატივის ფარგლებში მსგავსი ცენტრები მუნიციპალიტეტის 5 სოფელში: კონჭკათი, ლიხაური, 
თხინვალი, ბახვი და მელექედური); 

In the annual 2016-2017 plan of Open Government Partnership (OGP), #539 resolution of Gov-
ernment of Georgia describes the responsibilities of Ozurgeti Municipality to build capacities of 
local government branches through introducing e-governance. Part of the responsibilities is the 
follow up of above-mentioned partnership initiatives between Guria Youth Resource Center and 
Ozurgeti Municipality Assembly. In particular: 
• Live broadcasts of Ozurgeti Municipality Assembly meetings
• Introducing online survey mechanism
• Establish and equip of Civic Engagement Centers in 28 administrative units of Ozurgeti Mu-

nicipality (5 centers were established in Konchkati, Likhauri, Tkhinvali, Bakhvi and Meleqeduri 
with the previously mentioned initiative). 
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პროფესიული განვითარების, 
დასაქმებისა და პიროვნული 

ზრდის ხელშეწყობა

პროექტის დასახელება: ყოფილ და პოტენციურ 
მიგრანტთა საგანმანათლებლო, შემოსავლის მი-
მ ღები და ბიზნესსაქმიანობების მხარდამჭერი 
პრო ექტი 
დონორი: ევროკავშირი
განხორციელების პერიოდი: 
1 ივლისი, 2015 – 30 ივნისი, 2017 
განხორციელების არეალი: გურიისა და აჭარის 
(ქობულეთის მუნიციპალიტეტი) რეგიონები
პარტნიორი: სახალხო უნივერსიტეტთა გერ მა-
ნული ასოციაციის (DVV International) საქარ-
თვე ლოს ოფისი; ოზურგეთის ახალგაზრდა მეც-
ნი ერთა კლუბი.
პროექტის მიზანი:  პროექტის მიზანია საქარ-
თველოდან მიგრაციის შემცირების ხელშეწყობა, 
პოტენციურ და დაბრუნებულ მიგრანტთათვის სა-
არსებო წყაროს შექმნის ეფექტური სტრატეგიე-
ბის შემუშავება.  
განხორციელებული საქმიანობები: 
• სამუშაო უნარების განსავითარებელი სას წა-

ვლო პროგრამა გაიარა 61-მა მონაწილემ, 
მათ შორის 40 მამაკაცი, 21 ქალი;

• პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი 
კურ სში მონაწილეობდა 34 ადამიანი;

• პროფესიულ/სახელობო პროგრამაში ჩაერ-
თო 77 ადამიანი, მათ შორის 16 ქალი, 46 მა-
მა კაცი;

• მცირე ბიზნესგრანტების პროგრამის I ციკლში 

39 განაცხადი შემოვიდა. პირველადი მონი-
ტორინგის განხორციელების შედაგად მომ-
დევნო ეტაპზე 10 ბიზნესიდეა გადავიდა და 
დაფინანსდა 5000-ლარამდე თანხით. ბიზნე-
სიდეის განმახორციელებლებს კი სამდღიანი 
სწავლება ჩაუტარდა მცირე ბიზნესის მართვის 
და ბიზნესის გეგმის მომზადების საფუძვლებზე;

• ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსა-
ხურება გაეწია 20-მდე ყოფილ და პოტენციურ 
მიგრანტს რომელთა ჩართვა მოხდა  პროექტის 
შესაბამის კომპონენტში მათი საჭიროებების 
მიხედვით; 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის 80 წარ-
მომადგენელს (სოფლად რწმუნებულები და 
დეპუტატები) ჩაუტარდა ტრენინგი ვიზა ლი-
ბერალიზაციის, არალეგალური მიგრაციის, 
მიგრაცის ტენდენციებისა და თრეფიქინგის 
შესახებ, რათა თავიანთ თემებში გასწიონ 
შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურება სა-
ჭიროების შემთხვევაში;

• მომზადდა ფორუმ თეატრის სპექტაკლი მიგ-
რაციისა და თრეფიქინგის თემაზე, რომელმაც 
იმოგზაურა გურიის და აჭარის რეგიონის მა-
სშტაბით 28 ტერიტორიულ ერთეულში. სპექ-
ტაკლს დაახლოებით 1000 ადამიანი დაეს წრო. 

• გამოიცა ბროშურები და პლაკატები არალე-
გალური მიგრაციისა და ტრეფიქინგის, ასევე 
ვიზალიბერალიზაციის საკითხებზე. 
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SUPPORTING EMPLOYMENT, 
PROFESSIONAL AND PERSONAL 

DEVELOPMENT

Project	Title:	 “Keeping Them Here: Education, In-
come Generation and Business opportunities for 
potential migrants from Georgia” 
Donor:	European Union
Implementation	period:	July 1, 2015 – June 30, 2016
Geographical	coverage:	Guria and Ajara (Kobuleti 
Municipality) Regions of Georgia
Partner:	 DVV International; The Young Scientists’ 
Club of Ozurgeti.
Project	goal:	To contribute to reduction of migra-
tion by the creation of effective livelihood strategy 
for potential and returned migrants. 
Activities	implemented:	
• Job Skills training was offered for 61 participants, 

among them 40 – male, 21- female; 
• Personal computer courses were offered for 34 

participants;
• Professional/vocational program involved 77 peo-

ple, among them 16-female, 46-male participants; 
• The first cycle of the small grants program had 39 

applicants. As the result of preliminary monitor-

ing, 10 business ideas moved to the next stage and 
were granted up to 5000 GEL for start-up busi-
nesses. The finalists attended a three-day training 
on business planning and management topics;

• Individual consultation services were provided 
for 20 returned and potential migrants. They were 
included in various components of the project.

• Local government representatives (80 represen-
tatives) in the villages attended a two-day training 
on visa liberalization, illegal migration, migration 
trends, and human trafficking. With the knowl-
edge acquired they will be able to provide consul-
tations in their respective communities.  

• A forum theatre performance was developed 
on migration and trafficking issues that travelled 
throughout 28 administrative units of Guria and 
Ajara regions. Approximately 1000 people attend-
ed the performances; 

• Brochures and posters were published and dis-
tributed on illegal migration and trafficking and 
visa liberalization. 
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პროექტის დასახელება: 
ყოფილ მსჯავრდებულთა ეკონომიკური 
შესაძლებ ლობების გაძლიერება. 
დონორი: საქართველოს იუსტიციის სამინის-
ტრო, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
განხორციელების პერიოდი: 
05.06.2016- 28.02.2017
განხორციელების არეალი:  აჭარის, გურიის, 
იმე  რე თის და სამეგრელოს რეგიონები
პარტნიორი: არა
პროექტის მიზანი:  ყოფილი მსჯავრდებულების 
რე აბილიტაციისა და რესოციალიზაციის ხელ შე-
წყობა, შემოსავლების გენერირების მქონე საქ-
მიანობებში მათი აქტიურად ჩართვისა და ეკო -
ნო მიკური დამოუკიდებლობის მიღწევის გზით.
განხორციელებული საქმიანობები: 
პროექტის ფარგლებში პროექტის სამიზნე არეა-
ლში შერჩეულ იქნა 60 ყოფილი მსჯავრდებული;
ბიზნესის დაგეგმარების, მარტივი სახის ბიზ-
ნესგეგმის შემუშავების და მიკრო ბიზნესის 
წარ მატებულად მართვის უნარ ჩვევების დასა-
უფლებლად შერჩეულმა ბენეფიციარებმა გაიარეს 
ტრენინგ პროგრამა „მცირე ბიზნესის მართვისა 
და დაგეგმარების დაგეგმარების“ შესახებ. ბიზ-
ნეს ტრენინგი ჩატარდა ბენეფიციართა ოთხი 
ჯგუფისთვის;
თითოეული ბენეფიციარის მიერ ბიზნეს ტრე-
ნინგზე მიღებული თეორიული ცოდნისა და პრა-
ქ ტიკული უნარ ჩვევების, ასევე მათთან ინდი-

ვიდუალური კონსულტაციების საფუძველზე 
მო მზა დდა ბიზნეს გეგმა, სადაც ბენეფიციარებმა 
წარმოადგინეს თავიანთი ბიზნეს ინიციატივა 
დასაბუთებული საპროგნოზო შემოსავლებისა და 
ხარჯების გაანგარიშებით. 
ორგანიზაციის კონსულტანტების მიერ კარგად 
იქნა შესწავლილი თითოეული ბენეფიციარის 
ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები, მოსა-
ლოდნელი რისკები, ბენეფიციართა უშუალო 
ჩართულობისა და დასაქმების, ასევე ფინანსური 
და მატერიალური თანამონაწილეობის შე სა-
ძლებლობები და ამ კრიტერიუმების გათვა ლის-
წინებით შერჩეულ იქნა 17 ბიზნეს იდეა. პროექტის 
მიკრო გრანტების კომპონენტის ფარგლებში 
შერჩეული 17 ბიზნეს იდეის დასაფინანსებლად 
გაცემულ იქნა მიკრო გრანტები 1000 – 5000 
ლარის ფარგლებში. 
პროექტის საფუძველზე სამიზნე არეალში 
შეიქმნა 17 მცირე საწარმო, როგორც სოფლის 
მეურნეობის მიმართულებით, ასევე მიკრო და 
მცირე საწარმოების სტატუსით. ბენეფიციარები 
დასაქმებული არიან და ახორციელებენ საქმი-
ანობას მესაქონლეობის, მეფუტკრეობის მიმარ-
თუ ლებით, ასევე შეიქმნა ავტოსარემონტო, 
ავეჯის, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით 
მომსახურების, ახალი თუ მეორადი ტანსაცმლის 
რეალიზაციის მცირე სავაჭრო ობიექტები, სოკოს 
მცირე საწარმო და სასათბურე მეურნეობა.
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Project	title:	
economic empowerement of ex-convicts. 

Donor:	Ministry of Justice of Georgia, Crime Pre-
vention Center 

Implementation	period:	05.06.2016- 28.02.2017

Geographical	coverage:	  Guria, Ajara, Imereti and 
Samegrelo Regions 

Goal:	 Support rehabilitation and re-socialiation of 
ex-convicts through their active engagement in in-
come generating activities and achiving economic 
self-sustainability. 

Activities	implemented:	
Within the project 60 ex-convicts were selected as 
project beneficiaries;
To gain business planning, simple business plan de-
signing and micro business management skills, the 
beneficiaries attended training programs about small 

business planning and management. The training was 
offered for four different groups of beneficiaries. 
Based on the knowledge attained during the train-
ing programs and individual consultations, business 
plans were developed. The beneficiaries presented 
their business initiatives with detailed expense and 
revenue forecasts;
Organization consultants thoroughly studied busi-
ness development opportunities and potential risks 
for each beneficiary, as well as they assessed their 
potential involvement, possible cost-share contiri-
butions and employment prospects. Based on the 
above-mentioned criteria 17 business ideas were se-
lected for funding under the micro-grant program of 
the project. Micro grants of amount 1000-5000 were 
disbursed for above 17 business ideas. 
Within the project 17 micro and small businesses 
enterprises were established in the project target 
regions. The beneficiaries are employed in livestock 
farms, beekeeping, car repair, furniture workshops, 
agricultural services, second-hand cloth shops, mash-
room greenhouse etc. 
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პროექტის დასახელება: ახალგაზრდების და-
საქ მების ხელშემწყობი პროექტი 
დონორი: მშვიდობის კორპუსის მცირე გრანტების 
პროგრამა
განხორციელების პერიოდი: 
1 ოქტომბერი, 2016- 1 თებერვალი, 2017
განხორციელების არეალი: ქალაქი ოზურგეთი
პროექტის მიზანი:  დასაქმების უნარების გაძ-
ლი ერება ახალგაზრდების მოწყვლადი ჯგუფი-
სათვის. 
განხორციელებული საქმიანობები:
ქალაქ ოზურგეთში მცხოვრებ 30 ახალგაზრდას 
ჩაუტარდა სასწავლო კურსი სამუშაო უნარე-

ბის მოძიების საკითხებზე, მათ შორის 25 მო-
ნა წილე ინგლისური ენის შესწავლის ხელ-
მი  სა წვდომობის (ACCESS) სასტიპენდიო 
პრო  გ რამაში ჩართული მოზარდია („ინგლისური 
ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის (ACCESS) 
სასტიპენდიო პროგრამას“  უკვე რამდენიმე  
წე ლია  ახორციელებს ორგანიზაცია PH Inter-
national-ი („პროექტი ჰარმონიის ფილიალი სა-
ქარ თველოში“) ამერიკის საელჩოს ფინანსური 
მხარდაჭერით). 
მოეწყო სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც პო ტენ-
ციური დამსაქმებლები და სტაჟირების პროგ-
რამის მასპინძლები მონაწილეობდნენ. 
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Project	Title:	 Youth Employability Success (YES)

Donor: US Peace Corps Small Project Assistance 
Program (SPA)

Implementation	period: 
October 1, 2016 – February 1, 2017

Geographical	Coverage:	Ozurgeti City
Project	Goal:	 The project aims to build the capacity 
of local disadvantaged youth in job skills.

Activities	Implemented:	
• Job skills training sessions were offered for 30 dis-
advantaged youth from Ozurgeti City, among them 
25 are participants of the English Access Microschol-
arship Program (Access Program – the program has 
been implemented by PH International with the fi-
nancial support of the US Embassy in Georgia). 

Workshop was organized with the participation of 
potential employers and the hosts of the internship 
program. 
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გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრთან 
პარტნიორობით განხორციელებული 

პროგრამები

პროგრამის დასახელება: სამოქალაქო განათ-
ლების პროგრამა „მომავლის თაობა“
განმახორციელებელი: 
PH International Georgia
დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების სა-
ერ თაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
განხორციელების პერიოდი: 
2015 July-2017 October
განხორციელების არეალი: საქართველოს ყვე-
ლა რეგიონის მასშტაბით 480 სკოლა, არსებული 
სკოლების 20%.  
პარტნიორი: კონსულტაციისა და ტრენინგის 
ცე ნ ტრი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა 
ფორუმი და 10 რეგიონული პარტნიორი ორგა-
ნიზა ცია, მათ შორის გურიის ახალგაზრდული რე-
სურ სცენტრი. 
პროექტის მიზანი: გაუმჯობესდეს სკოლებში სა-
მოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამა 
და მოხდეს მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო 
განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის 
პრაქტიკაში გამოყენება; ახალგაზრდებში სამო-
ქალაქო განათლების გაძლიერების გზით ხელი 
შეეწყოს სამოქალაქო საზოგადოების როლის 
გაზრდას გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული 
მმართველობისათვის. 

პროგრამის საქმიანობები მოიცავს:
(1)  გურიის რეგიონის 25 სკოლასთან მუშაობა, 

რათა მოხდეს პედაგოგების, მოსწავლეებისა 
და საზოგადოების აქტიური ჩართვა სა მო-
ქალაქო განათლებისა და მიღებული ცო-
დნის პრაქტიკულად განხორციელების პრო-
ცესში. 

(2)  მასწავლებელთა გადამზადების  განახ ლე-
ბული სასწავლო გეგმის შეთავაზება სამიზნე 
სკოლების სამოქალაქო განათლების პე-
და გოგებისათვის, რათა ხელი შეეწყოს სა-

მო ქალაქო განათლების სასწავო გეგმით 
გათვალისწინებული მიზნების მიღწევას 9-12 
კლასებში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთ-
მობა სამოქალაქო განათლების სასწავლო 
გეგმის მიზნების მიღწევას 9-10 კლასებში, 
სადაც სამოქალაქო განათლების სწავლება 
სავალდებულოა; 

(3)  დამხმარე სახელმძღვანელოების მიწოდება 
პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის 25 
სამიზნე სკოლაში; 

(4)  თანამშრომლობა სამოქალაქო განათლების 
პედაგოგთა ფორუმთან, რათა შემუშავდეს 
სამოქალაქო განათლების პედაგოგთათვის 
დამხმარე რესურსების მდგრადი სისტება 
იქნება ეს ინტერაქტიური ვებ-გვერდი, თანა-
ტოლთა განათლება კრიტიკული მეგობრის 
გზით, ღია გაკვეთილების  ჩატარება, მას-
წავ ლებელტა ბლოგების, რეგიონალური 
სამოქალაქო განათლების ბიბლიოთეკების, 
მენტორისა და პედაგოგთა ყოველწლიური 
დაჯილდოვებით. 

(5)  აქტიურად ნერგავს სხვადასხვა მიდგომას, 
რათა ხელი შეეწყოს სამიზნე სკოლების 
მოსწავლეების მხრიდან სამოქალაქო გა-
ნათლების გაკვეთილებზე მიღებული ცო-
დნის პრაქტიკულად გამოყენებას სკოლასა 
და თემში, ასევე უზრუნველყოფს მოსწავეთა 
მიერ მომზადებული პროექტების მცირე 
გრანტებით მხარდაჭერას 

(6)  სხვადასხვა ადგილობრივი, რეგიონალური 
და ეროვნული მასშტაბის ღონისძიებების 
მხარდაჭერა და ჩატარება, მათ შორის კო-
ნკურსები, ახალგაზრდული ფორუმები, 
მო ხა ლისეობრივი აქციები, სოციალური 
მე დიის ბანაკი და სხვა ის პროგრამები, 
რომ ლებიც ხელს უწყობენ ახალგაზრდების 
სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერებას.  
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Program	title:	“Momavlis Taoba”  - Civic Education 
Program 
Implementing	organization:	
PH International Georgia
Donord:	United States Agency for International De-
velopment (USAID)
Implementation	period:	2015 July-2017 October
Geographical	coverage: 20% of secondary schools 
(480 schools) throughout the country
Partner:	 Center for Training and Consultancy 
(CTC), Civic Education Teachers’ Forum and 10 re-
gional partner organizations, Guria Youth Resource 
Center is one of them.
PH works with a support of the Ministry of Educa-
tion and Science of Georgia
Program	goals:	
The purpose of Momavlis Taoba Program (MT) is to 
1) promote greater civic engagement of young peo-
ple; and 2) enhance civil society’s role in promoting 
transparent and accountable governance at the na-
tional and local levels by expanding and institutional-
izing secondary school civics education curricula and 
practical applications.
Imrpove civic education training curricula at schools 
and promote greater  civic engagement of young 
people; 
Enhance civil society’s role in promoting transparent 
and accountable governance at the national and local 
levels by expanding and institutionalizing secondary 
school civics education curricula and practical appli-
cation

Program	activities	that	include: 
(1)  working with 25  schools across Guria  regions 

to engage teachers, students,  and communities 
as partners in civic education and practice; 

(2)  updating and delivering a modern teacher train-
ing course for civics teachers from project 
schools to assist them in better meeting civics 
curriculum goals for students grade 9-12, with 
particular emphasis on reaching curriculum 
goals for mandatory civic education in grades 9 
and 10; 

(3)  delivering supplemental textbooks to teachers 
and students in the 25  treatment schools; 

(4)  working with the Civics Teachers Forum to 
provide a sustainable system of supportive re-
sources to civics teachers through an interac-
tive website, peer skills development using criti-
cal friends and open lesson approaches as well 
as teacher blogging, regional civics resource li-
braries, mentoring, and annual professional rec-
ognition awards;  

(5)  introducing varied approaches that encourage 
and support students from participating schools 
in applying their civics lessons into practice in 
their schools and communities, as well as mini-
grant support for student-created projects; 

(6)  facilitating and supporting multiple local, re-
gional and national activities including compe-
titions, youth forums, volunteer opportunities, 
social media camps, and other programs that 
further stimulate and reward  civic engagement 
of youth;  
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პროექტის დასახელება: 
პეტიცია-ხალხის ხმა თვითმმართველობაში
განმახორციელებელი: 
დემოკრატიის ინსტიტუტი
დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საე-
რ თაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
განხორციელების პერიოდი: 1 მარტი, 2016 წე-
ლი - 1 სექტემბერი, 2018 წელი.
პარტნიორები: გურიის ახალგაზრდული რე სურ-
სცენ ტრი; ასოციაცია „ათინათი“; საქველმო ქმე-
დო ცენტრი „თანაზიარი“

პროექტის განხორციელების ადგილი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (ბათუმი, ქო-
ბულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო);
სამეგრელო-ზემო სვანეთი (ქალაქი ზუგდიდი. 
მუნიციპალიტეტები: ზუგდიდი, ფოთი, აბაშა, სე-
ნაკი, მარტვილი, წალენჯიხა, ხობი, ჩხოროწყუ, 
მესტია).

გურია (ქალაქი ოზურგეთი. მუნიციპალიტეტები: 
ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური);

პროექტის მიზანი: მოქალაქეთა გააქტი
ურე  ბით, პრობლემათა გამოვლენით, პე ტი
ციების მომზადებით, საკრებულოებში წარ
დგენით და ადვოკატირების კამპანიის გზით 
თვითმმართველობის ორგანოების საქ მი
ანობაში მოსახლეობის ჩართულობის წარ მა
ტებული პრაქტიკის ჩამოყალიბების ხელ შე
წყობა. 

პროექტი აჭარაში, გურიასა და სამეგრელო-
ზემოსვანეთში არსებულ 20 მუნიციპალიტეტში 
შექმნის მოსახლეობის პრობლემების კვლევის, 
პრიორიტეტების მიხედვით დაჯგუფების, პე ტი-
ციების მომზადების, ხელმოწერების შეგრო-
ვების, საკრებულოებში წარდგენისა და განხი-
ლვის პრეცენდენტებს და ხელს შეუწყობს ამ 
მნი შვნელოვანი ინოვაციის წარმატებული პრაქ-
ტიკის ჩამოყალიბებას.



17წლიური ანგარიში/ANNUAL REPORT 2016

Project	Title:	“PETITION-PEOPLE’S VOICE IN THE 
SELF-GOVERNANCE”
Implementing	organization:	Institute	of		Democ-
racy	Donor: US Agency for International develop-
ment (USAID)
Implementation period: March 1, 2016 – September 
1, 2018 
Geographical	coverage:	
Ajara Region (Batumi, Kobuleti, Khelvachauri, Keda, 
Shuakhevi, Khulo);
Samegrelo-Upper Svaneti, (Zugdidi City. Municipali-
ties: Zugdidi, Poti, Abasha, Senaki, Matrvili, Tsalenjikha, 
Khobi, Chkhorotsku, Mestia).
Guria (Ozurgeti City. Municipalities: Ozurgeti, Lanch-
khuti, Chokhatauri);

Goal:	 Creating the precedent of surveying public 
problems, grouping them according to priorities, 
preparing petitions, collecting the signatures, presen-
tation and discussion at the Municipal Councils and 
supporting the formation of the successful practice 
of this significant innovation.

In 20 municipalities of the project target munici-
palities in Ajara, Guria and Samegrelo-Zemo Svaneti 
(Upper Svaneti) will create precedents for the com-
munity members to research and prioritize prob-
lems, develop petitions and present to municipality 
assemblies for further review. It will create best prac-
tices for this innovation. 
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პროექტის დასახელება: ინგლისური ენის შეს-
წავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პრო-
გრამა - (ACCESS PROGRAM). 
განმახორციელებელი: PH International
დონორი: საქართველოში ამერიკის შეერთე-
ბული შტატების საელჩო. 
„ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის 
(ACCESS) სასტიპენდიო პროგრამას“ (Eng-
lish Access Micro-scholarship Program – AC-
CESS) უკვე რამდენიმე  წელია  ახორციელებს 
ორგანიზაცია PH International-ი („პროექტი 
ჰარ მონიის ფილიალი საქართველოში“) ამერი-
კის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.
 
პროგრამა მიზნად ისახავს ხელმისაწვდომი გა-
ხადოს ინგლისური ენის შესწავლა 13-დან 16 
წლამდე მოზარდებისთვის ეკონომიკურად  და 
სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებიდან. გარდა 
იმისა, რომ ბავშვები შეისწავლიან ინგლისურ 
ენას, ისინი, ასევე ეზიარებიან ამერიკულ კულ-
ტურას, წეს-ჩვეულებებს და განივითარებენ ლი-
დერის თვისებებს. დღესდღეობით პროგრამაში 
ჩართულია 275 მოზარდი საქართველოს 11 
ქალაქიდან: გარდაბანი, ნინოწმინდა, ახალ ქა-
ლაქი, გორი,ზუგდიდი, ფოთი, ამბროლაური, 
ოზუ რ გეთი, თელავი, ბათუმი და მესტია.

პროგრამა ორწლიანია და მოიცავს სწავლების 4 
სემესტრს (420 საათს). ყოველი წლის ივლისის 
თვეში, მოსწავლეებს უტარდებათ ერთკვირიანი 
საზაფხულო ბანაკი.ორწლიანი პროგრამის დას-
რულებისას კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ 
ამერიკის ელჩის მიერ ხელმოწერილი სერთი-
ფიკატები.  

2016 წლის გაზაფხულიდან გურიის ახალგაზრდულ 
რესურსცენტრმა პროგრამის მესამე ჯგუფს უმას-
პინძლა. მიმდინარე პროგრამაში ჩართულ 
25 მოზარდს (16 გოგო და 9 ბიჭი), პირველი 
წლის განმავლობაში მეცადინეობის 180 საათი 
ჩაუტარდა. გაკვეთილების პარალელურად, მოს-
წავ ლეები სპეციალურ გასამდიდრებელ აქტი-
ვობებშიც მონაწილეობდნენ.

2016 წლის ივლისის ბოლოს,“ გურიის ახალ-
გაზრდული რესურსცენტრის ბაზაზე, ერთ კვი-
რიანი საზაფხულო ბანაკი ჩატარდა.ამერიკე-
ლი და ქართველი პედაგოგების დახმარებით, 
ინგლისური ენის შესწავლის პარალელურად,  
მოსწავლეებმა ლიდერობისა და აქტიური მოქა-
ლაქეობის უნარ-ჩვევებიც განივითარეს.
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Project	title:	The English Access Micro-scholarship 
Program (Access Program). 
Implementing	organization: PH International
Donor:	US Embassy, Georgia. 
English Access Microscholarship Program (Access 
Program) has been implemented by PH International 
(Branch of Project “Harmony” in Georgia) under the 
support of US Embassy Georgia. 

The purpose of the English Access Microscholarship 
Program (Access Program) is to make the study of 
English more accessible to adolescents from eco-
nomically disadvantaged background. While working 
on their language skills, the participants become fa-
miliar with aspects of US culture and thus develop 
a deeper understanding of current issues in North 
American society. A greater sensitivity to cultural dif-
ferences, coupled with the acquired language skills, 
enable the participants to take advantage of oppor-
tunities that had previously been unavailable to them.

The program works with 275 economically-
underprivileged students aged 13-16 in eleven 
regions of Georgia (Gardabani, Ninotsminda, 
Akhalkalaki, Zugdidi, Ozurgeti, Gori, Ambrolauri, 
Poti,Batumi,Mestia,Telavi), providing after-school and 
summer English classes and enrichment activities at 
no cost to the students and enhancing English lan-
guage skills thereby developing increased self-confi-
dence, stronger critical thinking skills, and increased 
opportunities for study or employment.

In 2016, PH International partner organization_” 
Guria Youth Resource Center “hosted Access pro-
gram for the third time. During the first year of pro-
gram implementation, 25 students (9 boys, 16 girls) 
were provided 180 hours of after school instruction. 
At the end of June, students participated in 30 hour 
summer camp, which was aimed to enhance English 
language proficiency, increase self-confidence and de-
velop leadership skills.
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ინგლისური აკადემია, როგორც არასამეწარმეო 
იურიდიული პირი, დაარსდა გურიის ახალ-
გაზ რდული რესურსცენტრის მიერ 2016 წლის 
სექტემბერში და მისი მიზანია ადგილობრივი 
საზოგადოებისათვის მაღალი ხარისხის საგანმა-
ნა თლებლო მომსახურების შეთავაზება. გუ-
რიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი 2005 
წლიდან ახორციელებს ინგლისური ენის სწა-
ვლებას და მნიშვნელოვანი შედეგებითაც გა-
მო ირჩევა. აკადემიის დაარსების შემდეგ ყვე-
ლა ეს საგანმანათლებლო კომპონენტი მისი 
ნაწილი გახდა და თავისი პროფესიონალი მას-
წავლებლებითა და კომფორტული სასწავლო 
გარემოთი, მისი სერვისები დიდი მოთხოვნით 
გამოირჩევა ადგილობრივ საზოგადოების წევ-
რებს შორის. 
აკადემიის მიმდინარე პროგრამებია: 
• საბავშვო სტუდია “ABC”;

• ზოგადი კურსები კემბრიჯის პროგრამით;
• ინგლისური ენა “სასკოლო Plus”;
• ზოგადი ინგლისური ენის შესწავლის კურსი;
• ინგლისური ენა აბიტურიენტებისათვის;
• ინგლისური ენა საატესტატო გამოცდე ბისა-

თვის;
• ბიზნესინგლისური;
• აკადემიური წერის კურსი;
ამჟამად აკადემიაში ირიცხება 78 მოსწავლე,
მათ შორის 43 გოგონა, 35 ვაჟი. 

ინგლისური აკადემიის პროგრამებში დარეგის-
ტრი რებისათვის დაგვიკვშირდით:
ოზურგეთი, რუსთაველის ქ. #4 
(ჭადრების ბაღთან), მეორე სართული
ტელ: 0496 274126; ტელ: 557 49 58 80
englishacademy.ozurgeti@gmail.com

ისწავლე ინგლისური ჩვენთან!

 ინგლისური აკადემია
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English Academy in Ozurgeti
English Academy is a non-entrepreneurial legal en-
tity, established by Guria Youth Resource`Center 
in September 2016. The goal of the Academy is to 
offer high quality educational programs for the lo-
cal public. Since 2005, Guria Youth Resource Center 
has been implementing English teaching programs 
with significant achievements. After establishing the 
Academy, this particular educational component be-
came the part of the Academy. With its professional 
teachers and comfortable learning environment, its 
services are in high demand among local community 
members.
 
Current programs of the Academy are:
• Studio “ABC”
• Cambridge exam preparation courses
• English “ School Plus” 

• General English Course
• English for entrance examinations
• English for school exams
• Business English
• Academic English
Currently there are 78 students study at the Acad-
emy, among which 43 are girls and 35 are boys.
 
Please contact the following address to register for 
the Academy programs:
#4 Rustaveli St., Ozurgeti 
Tel: 0496 274126
Mobile: 557 49 58 80
englishacademy.ozurgeti@gmail.com
https://www.facebook.com/EnglishAcademyOzur-
geti/

Learn English with us!!!!

ENGLISH ACADEMY

ENGLISH ACADEMY
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ჩოხატაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი 
დაფუძნდა 2015 წლის დეკემბერში სახალხო 
უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საქარ-
თველოს ოფისის, DVV International და გურიის 
ახალგაზრდული რესურსცენტრის მიერ. 
ცენტრის მიზანია ზრდასრულთა სიცოცხლის 
მანძილზე განათლების ხელშეწყობა, ჩოხატაურის 
საზოგადოებისათვის საგანმანათლებლო სერვი-
სების ხელმისაწვდომობის შექმნით.
ცენტრში ფუნქციონირებს:
ინგლისური ენის შემსწავლელი პროგრამა;
ხელსაქმისა და სუვენირების საწარმო- თექისა 
და კერვის სახელოსნო;
პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი 
კურსი;

ავტომობილის მართვის თეორიის შემსწავლელი 
კურსი;
ცალკეულ პიროვნებაზე მორგებული სხვადასხვა 
სახელობო პროგრამა;
ამჟამად ცენტრი ჩართულია შემდეგ პროექტებში: 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტი 
„ადამიანები მოძრაობაში“, რომელსაც ახორცი-
ელებს DVV International ზრდასრულთა განათ-
ლების ცენტრებთან პარტიორობით. „გენდერი 
იწყება ჩემგან“, ახორციელებს საქართველოს 
ზრდასრულთა განათლების ქსელი გერმანიის 
საელჩოს მხარდაჭერთ. 
2016 წელს, ცენტრის პროგრამებით ისარგებლა 
1206-მა ადამიანმა, მათ შორის 866 ქალი, 340 
მამაკაცი. 

 ჩოხატაურის ზრდასრულთა 
განათლების ცენტრი
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Chokhatauri Adult Education Center was established 
in December 2015 by DVV International and Guria 
Youth Resource Center. 

The Center’s goal is to support life-long education 
of adults through making education services available 
for Chokhatauri Community members. 

Center Programs: 
English study programs;
Arts and crafts workshop – felt and sewing classes;
Computer courses;

Driving theory classes;
Various vocational courses tailored to individual 
beneficiary; 

Currently the center is involved in the following 
projects: “People on the Move” funded by the Euro-
pean Union and Implemented by DVV International 
in partnership with Adult Education Centers; “Gen-
der Starts with me” implemented by Georgian Adult 
Education Network and funded by German Embassy. 
In 2016 the centers programs were attended by 1206  
individuals, among them 866 women and 340 men. 

CHOKHATAURI ADULT 
EDUCATION CENTER
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95%

4%

1%

0%

კოდი /Code

წლის 
დასაწყისში/

Start of the  
year

საანგარიშო 
პერიოდის 

ბოლოს/End of the 
reporting period

10 0.00 0

20 4644.67 8361.21

30 0 0

40 0 1350

100 4644.67 9711.21

110 0 0
120 0 0
150 0 195.00

0 195.00

0 0

210 3900 3200
230 22915 25799
290 0 560

300 26815 28999

310 31460 38710

კოდი /Code წლის 
დასაწყისში/

Start of the  
year

საანგარიშო 
პერიოდის 

ბოლოს/End of the 
reporting period

310 0 80.00
0
0

450 0 80

470 380 210

400
380 210

530 31080 38420

560 31080.00 38420.00

570 31460 38710

პასივი/Liabilities

სუ ლ კაპიტალი/Total Equity

მიმდინარე აქტივები/Current Assets

აქტივი/Assets

ნაღდი ფული  სალაროში/Cash                
ფული  საბანკო ანგარიშებზე/Cash in Bank  
მოკლევადიანი ინვესტიციები /Short-term investments
მოთხოვნები მიწოდებიდან  და მომსახურებიდან/Request on service, delivery

სულ მიმდინარე აქტივები/Total Current Assets
სასაქონლო მატერიალური მარაგი/Stocks
საქონელი/Goods
ნედლეული  და მასალები /Supplies and materials
სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი /Other stocks

გრძელვადიანი აქტივები/Long-term Assets

შენობა-ნაგებობები /Buildings 
ოფისის აღჭურვილობა  /O�ce Equipment
არამატერიალური აქტივები  /Non-material assets

მიმდინარე ვალდებუ ლებები/Current Liabilities
მიწოდებიდან  და მომსახურებიდან წარმოქმნილი

სულ  მიმდინარე ვალდებუ ლებები/Total Current Liabiliaies
გრძელვადიანი  ვალდებუ ლებები/ Lomg-term Liabilities
გადავადებული  მოგების გადასახადი / De�ered pro�t tax

სულ გრძელვადიანი  ვალდებუ ლებები/Total Long-term Liabilities

საკუ თარი კაპიტალი/Equity

სხვა რეზერვები  და მიზნობრივი  დაფინანსება/Other reserves and targeted 

სულ სასაქონლო-მატერიალური მარაგი /Total stocks

სულ გრძელვადიანი აქტივები / Total long-term assets
სულ აქტივები / Total assets

სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი
Total Liabilities and Equity

2016 წლის ბიუჯეტის განაწილება დაფინანსების 
წყაროების მიხედვით

BUDGET OF 2016 BY REVENUE SOURCES

95%

4%

1%

0%

საბალანსო უწყისი 31.12.2016 მდგომარეობით
BALANCE SHEET AS OF 31.12.2016


