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იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია “თანხმობა” 

ასოციაცია “თანხმობა“ საქართველოში მუშაობს უკვე ოცდამესამე წელი და ამ 

წლების განმავლობაში ორგანიზაცია ემსახურება დევნილებს, კონფლიქტის 

შედეგად დაზარალებულ ქალებს და ახალგაზრდებს, საზოგადოების სხვა მოწყვლად 

ჯგუფებს. 

ორგანიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი და მხარდამჭერი ამ წლების 

განმავლობაში იყო და არის  გერმანული ორგანიზაცია „პური მსოფლიოსთვის“ (Brot 

fur die Welt” – before – Ewangelischer Entwicklungsdienst”). ამჟამად ორგანიზაცია  ამ 

პარტნიორის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „ერთად ჩვენი 

უფლებებისათვის“,   ამ პროექტს 3 ძირითადი კომპონენტი გააჩნია -  

• ქვეყანაში არსებული სერვისები ხელმისაწვდომია დევნილებისთვის, მათ 

შორის  ახალ განსახლებული დევნილი ქალებისთვის. 

• კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის უფლებები დაცულია, 

მათ შორის - ფიზიკური უსაფრთხოება და საარსებო წყაროების 

შესაძლებლობები. 

• ქალები და ახალგაზრდები აქტიურად არიან ჩაბმულნი მშვიდობის 

მშენებლობის აქტივობებზე. 

სამოქალაქო ფორუმი 

„ერთად ჩვენი უფლებებისთვის“ 

სამოქალაქო ფორუმი „ერთად ჩვენი უფლებებისთვის ეძღვნებოდა დევნილთა 

შემწეობასთან დაკავშირებულ მოსალოდნელ რეფორმის განხილვას. 

მოწვეულმა ექსპერტებმა, როგორც სამთავრობო, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 

გააანალიზეს არსებული სიტუაცია.  

ექსპერტმა ირაკლი უჯმაჯურიძემ (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და დევნილთა სამინისტრო)  აღნიშნა, 

რომ სამინისტრო რეფორმის რამდენიმე 

მოდელს განიხილავს, კერძოდ: 

არსებული 1250 ზღვარის დაწევა. 

შემდეგ თაობებს აღარ დაენიშნება დევ-

ნილთა შემწეობა. 

განსახლების მიმართულება: ვისაც სა-

ხელმწიფოსგან ფართი მიღებული აქვს, 

შემწეობას ვეღარ მიიღებს და აუცილე-

ბლობის შემთხვევაში სოციალურ პროგ-

რამაში ჩაჯდება. 

მოხდა ამ მოდელების გაანალიზება და 

პრობლემის პრეზენტაცია, ამის შემდეგ 

გაეროსთან ერთად სამინისტროს წარ-
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მომადგენლები დევნილებს ხვდებიან, რათა გაიგონ მათი აზრი. აქვთ ძალიან საინტერესო 

უკუკავშირი. ამ პროცესის შემდეგ მოხდება იმპლემენტაცია. კანონი მიღებული არ იქნება, 

თუ დევნილების თანხმობა არ იქნება მიღებული. 

ფორუმზე სიტყვით გამოვიდნენ 

ექსპერტები გია კაკაჩია და ნანა ყუ-

რაშვილი (საერთაშორისო ორგა-

ნიზაცია “People in need”), ასევე ექს-

პერტი იაგო ფასანძე. 

ფორუმს მიესალმა აფხაზეთის ლეგი-

ტიმური მთავრობის თავმჯდომარე, ბ-

ნი ვახტანგ ყოლბაია, რომელმაც აღ-

ნიშნული პრობლემის მნიშვნელო-

ბაზე ისაუბრა და იმედი გამოთქვა, 

რომ მიღებული გადაწყვეტილება არ 

დააზარალებს არც დევნილებს და 

არც სახელმწიფოს. 

შემდეგ დამსწრე საზოგადოება 

ექსპერტებთან და ასოციაციის ფასი-

ლიტატორებთან ერთად ჯგუფებში მუშაობის შედეგად შეიმუშავეს გარკვეული 

რეკომენდაციები ამ ძალზედ მნიშვნელოვან საკითხზე. 

ჯგუფებში მუშაობის პრეზენტაციების შემდეგ შემუშავდა ერთობლივი მიდგომა და რეკომენ-

დაციები. 

ქ-ნმა იულია ხარაშვილმა შეაჯამა შეხვედრა - ჯგუფში მუშაობის შედეგების შეჯამებისას 

გამოიკვეთა, რომ აუცილებელია საჭიროებების სერიოზული კვლევა, ასევე აუცილებლად 

უნდა მოხდეს ინფორმირებულობის გაზრდა. უნდა განისაზღვროს, თუ რა ფინანსურ შედეგს 

მივიღებთ რეფორმის შედეგად. გაირკვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია 

კოორდინირების საკითხი. ასევე უნდა მოხდეს ყველა ფონდის (სახელმწიფო და 

საერთაშორისო) მობილიზება. სამინისტროსთან შექმნილი საკოორდინაციო ჯგუფი, 

რომელიც გააერთიანებს სამინისტროს თანამშრომლებს, არასამთავრობოების 

წარმომადგენლებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს და გააანალიზებს რეფორმას. 
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ლიდერთა აკადემია 

ტრენინგები და ტრენერების მომზადება ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და 

ძლიერი მხარეა ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“-სათვის. ყოველთვის ვამზადებდით 

რეგიონებში აქტივისტებს,  

მაგრამ მუდვივად იყო განცდა იმისა, რომ არ არსებობდნენ რეგიონალურ ტრენერთა ან 

უბრალოდ მომზადებულ აქტივისტთა გუნდები, რომლებიც ერთნაირი პროგრამით 

იქნებოდნენ მომზადებულები. 

თანდათან ჩნდებოდა სხვა გამოწვევებიც. საჭირო იყო ქალთა და ახალგაზრდების  

წარმომადგენლებისათვის შესაძლებლობების გაზრდა როგორც სამოქალაქო სექტორში 

მუშაობისათვის, ასევე დემოკრატიიზაციისა და ევროინტეგრაციის იდეების წინწაწევისა და 

ლობირებისთვის.   

ამიტომ გადავწყვიტეთ პროექტის „ერთად ჩვენი უფლებებისთვის“ ფარგლებში გერმანული 

ორგანიზაციის Brot fur Die Welt დაფინანსებით ლიდერთა აკადემიის შექმნა, რაც 

გულისხმობს: კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და ახალგაზრდები სამიზნე 

თემში გაძლიერებას; ასევე შესაძლებლობას, მიიღონ სარგებელი ლოკალიზებული გეგმი-

დან: ქალები/ახალგაზრდები, მშვიდო-

ბა და უსაფრთხოება.  

ლიდერთა აკადემია ინტენსიური 

საგანმანათლებლო პროგრამაა, 

რომელიც განკუთვნილია ადგი-

ლობრივი თემების აქტივისტე -

ბისათვის, კონფლიქტის შედეგად 

დაზარალებული ქალების, ახალ-

გაზრდებისა და დევნილებისთვის,  

არასამთავრობო სექტორის, ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებისთვის, დემო-

კრატიის საკითხებით დაინტე -

რესებული პირებისათვის. 

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია “თანხმობა“-მ 2018 წ. 30 მაისს ჩაატარა 

მრგვალი მაგიდა პროექტის „ერთად დევნილთა უფლებებისთვის“ ფარგლებში. ღონის-

ძიებას წინ უძღოდა სამოქალაქო ფორუმზე, 

დევნილებისგან, სამოქალაქო საზოგადო-

ების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 

გადაწყვეტილების მიმღებ  სტრუქტურებში 

შეხვედრების შედეგად მოპოვებული 

ინფორმაციისა და მონაცემების საფუძველზე, 

დ ე ვ ნ ი ლ თ ა  რ ე ა ლ უ რ  ს ა ჭ ი რ ო ე ბ ე ბ -

ზე  ორიენტირებული რეკომენდაციების შემუ-

შავება. ღონისძიებაზე მოხდა ამ რეკომენდა-

ციების გადაცემა/გაცნობა საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენ-

ლებისთვის. 
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მსმენელები  სწავლობენ:  

ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის საფუძვლებს, გამოიმუშავებენ მოსმენის 

კულტურას, დახვეწენ სხეულის ენას; მიიღებენ ცოდნას ძალადობასთან დაკავშირებით, 1325 

გაეროს რეზოლუციის შესახებ და 

საქართველოს კანონმდებლობაზე გენ-

დერთან დაკავშირებით; ისწავლიან  

კონფლიქტური სიტუაციების ეფექტურად 

მართვას; კონფლიქტურ სიტუაციებში 

ქცევის სტრატეგიებს, კონფლიქტური 

სიტუაციების ანალიზის გზით ეფექტური 

ურთიერთობების მართვის უნარების 

განვითარებას, მოლაპარაკებების 

წარმოების ტექნიკებსა და საშუალებებს; 

მსმენელები იღებენ ინფორმაციას და 

ცოდნას ისეთ მნიშვნელოვან დოკუმენ-

ტებზე, როგორიც არის ევროკავშირთან 

შეთანხმება, ვიზალიბერალიზაციის 

პრინციპები. 

შეისწავლიან ეკონომიური შესაძლებლო-

ბების გაძლიერების საშუალებებს; მზად 

იქნებიან ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ურთიერთობისათვის, 

ეცოდინებათ საჯარო ინფორმაციის მოპოვების შესაძლებლობები;  ისწავლიან ლიდერის 

სხვადასხვა თვისებებსა და ჩვევებს, განავითარებენ უნარებს, რომლებიც დაეხმარება მათ 

საკუთარი შესაძლებლობების დანახვაში, ძლიერი მხარეების აღმოჩენასა და 

განვითარებაში, კლიშეებისგან, ჩარჩოებისგან, შემძღუდველი პარადიგმებისაგან,  

კომპლექსებისგან გათავისუფლებაში, ასევე საკუთარი თავის სრულფასოვან  

რეალიზაციაში პირად, პროფესიულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში წარმატების 

მისაღწევად; გაიგებენ მეტს და გააცნობიერებენ, რა არის ევროინტეგრაცია, რას ნიშნავს 

საქართველოს მოქალაქისთვის ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება და რას 

მოუტანს იგი საქართველოს, მისი გავლენები ქვეყანაზე; 

ყველა მოდულის სწავლება ორიენტირებულია თითოეულ თემაზე მსმენელის ცოდნის დონის 

ამაღლებაზე, მიღებული მასალის გაცნობიერებასა და საკუთარ საჭიროებებზე მორგებაზე 

პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით. 

პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ოთხ ლოკაციაში - ქვემო ქართლში (წინწყარო), 

სამეგრელოში (ზუგდიდი), შიდა ქართლში (გორი), იმერეთში (წყალტუბო) უკვე  ჩატარდა 

ტრენინგების ციკლი.  

დიდი მოთხოვნის შესაბამისად, ზუგდიდში 2018 წლის 10 დეკემბერს დაიწყო ახალი ჯგუფის 

სწავლება. თემატური ტრენინგები აქ გაგრძელდება მომდევნო სამი თვის განმავლობაში. 

წარმატებული მონაწილეები,  ტესტირების შედეგად, ჯილდოვდებიან სერტიფიკატებით.  

სერტიფიკატების გაცემა მოხდა ტესტირების შედეგების მიხედვით. ყველა მოდულის 

სწავლება ორიენტირებული იყო თითოეულ თემაზე მსმენელის ცოდნის დონის ამაღლებაზე, 

მიღებული მასალის გაცნობიერებასა და საკუთარ საჭიროებებზე მორგებაზე პრაქტიკაში 

გამოყენების მიზნით.  
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მიწის რეგისტრაცია 

დღეს ერთ-ერთ ყველაზე საჭირბოროტო საკითხს წარმოადგენს საოკუპაციო ხაზთან 

მცხოვრები მოსახლეობის ადამიანური  უსაფრთხოება და უფლებების დაცვა. ეს ხალხი 

ყველაზე დაუცველი, მდგომარეობიდან გამომდინარე მათ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა 

გართულებულია, გარდა ამისა, ყოველდღიურად ხდება ე.წ. ბორდერიზაცია, ანუ 

მავთულხლართების გადატანა და მიწების მიტაცება. სამწუხაროდ, მოსახლეობის დიდ 

ნაწილს მიწა, რომლითაც  ოდიდგანვე სარგებლობს დაკანონებული არა აქვს, რაც დიდ 

პრობლემას ქმნის სამართლებრივი კუთხით. 

ასოციაცია „თანხობა“ 2017 წლიდან აქტიურად ცდილობს დაეხმაროს გამყოფ ხაზთან 

მცხოვრებ მოსახლეობას მიწის რეგისტრაციაში. ამ მიზნით  მოსახლეობასთან სამ თვეში 

ერთხელ ტარდება შეხვედრაბი რა დროსაც მათ მიეწოდებათ დეტალური ინფრომაცია 

მიმდინარე მიწის სახელმწიფო რეფომასთან დაკავშირებით. შედეგად ხდება მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის დონის ამაღლება, თუ ვის უნდა მიმართონ მიწის რეგისტრაციისათვის, 

რა დოკუმენტებია საჭირო, რამდენია მიწის რეგისტრაციის საფასური და ა. შ. 

 პარალელურად, გარდა სამართლებრივი კონსულტაციებისა, ასოციაციამ 2018 წელს შიდა 

ქართლის 4 სოფელში: ერგნეთში, მერეთსა და ზარდიაანთკარში, ასევე ნიქოზში  შეარჩია 

რამდენიმე ოჯახი, რომელთაც დაეხმარა აზომვითი ნახაზების მომზადებასა და მიწის 

რეგიტრაციის პროცედურების დასრულებაში. ოჯახების შერჩევის კრიტერიუმები იყო: 

მოწყვლადობა, ოჯახში ძირითადი მარჩენალი იყო ქალბატონი, ამავდროულად ოჯახს  

რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი  შემდგომში უნდა გამოეყენებინა მიზნობრივად, ისე რომ 

მიეღო დამატებითი შემოსავალი. 

სულ დარეგისტრირდა 10 ოჯახის  მიწის ნაკვეთები. რომელთა საერთო ფართი 

დაახლოებით 60 000კვ.მ. 

მიწის ნაკვეთების დარეგისტრირების პროცედურის დასრულება  მოსახლეობას დაეხმარება 

უფრო  აქტიურად გამოიყენონ საკუთარი უძრავი საკუთრება, ჩაერთონ სახელმწიფო 

პროგრამებში (დანერგე მომავალი, აწარმოე საქართევლოში), დააზღვიონ მოსავალი და 

მიიღონ დამატებითი შემოსავალი. 

ფორუმ თეატრი 

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა 

ასოციაცია „თანხმობა“-ს ერთ-ერთი 

ძირითადი მიმართულებაა  ახალგაზრ-

დებთან მუშაობა, მათი ცნობიერების 

დონის ამაღლება, თანამედროვე 

დემოკრატიული პრინციპების გაცნობა. 

ახალგაზრდებთან მუშაობა მიმდინარე-

ობს ინტეგრირებული მიდგომით, 

ახალგაზრდებს ასწავლიან დებატებში 
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მონაწილეობას, უტარებენ სემინარებ და ტრენინგებს. 

ასოციაციასთან შექმნილია ახალგაზრდული ფრთა,  ორგანიზაცია „დავიწყოთ ახლა“,  

რომელიც აერთიანებს ახალგაზრდა მოხალისეებს - სტუდენტებს,  ფსიქოლოგებს, 

იურისტებს, თეატრის მსახიობებს. „დავიწყოთ ახლა“ ძირითადად მუშაობს  რეგიონებში,  

სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან - უმცირესობებთან, დევნილებთან, პრობაციონერებთან, 

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ პირებთან. აღმოჩნდა, რომ ასეთი  კატეგორიის 

ახალგაზრდების დაინტერესებისთვის აუცილებელია ინოვაციური და ინტერაქტიული 

ფორმების გამოყენება და ერთ-ერთი ასეთი გახდა ფორუმ თეატრი. „დავიწყოთ ახლა“-ს 

დასი წერს სცენარს და შემდეგ ერთობლივად ამზადებენ წარმოდგენას. ფორუმ თეტრის 

ძირითადი მეთოდია - ჯერ ანახო  პრობლემა და შემდეგ შესთავაზო მაყურებლებს 

მონაწილეობა მიიღონ ამ სპეკტაკლში და შეცვალონ სიტუაციის განვითარება სასიკეთოდ.  

ჯერ-ჯერობით ასეთი მიდგომა მუშაობს საკმაოდ კარგად - აუდიტორია აქტიურად ერთვება 

წარმოდგენის შეცვლის მიზნით, ამიტომ ერთობლივი ძალებით შეიძლება პრობლემის 

გადაწყვეტა მოიძებნოს. ასეთი მეთოდით, „დავიწყოთ ახლა“-მ უკვე დადგა რეგიონებში 
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კაზრეთის დღის ცენტრი 

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ ევროკავშირის პროექტის 

ფარგლებში დაბა კაზრეთში ახაორციელებდა პროექტს „ღირსეული სიბერე“, რომელიც 

ხანდაზმულ  ემსახურებოდა. სამწუხაროდ, პროექტი დასრულდა და მოხუცები, რომლებიც 2 

წლის მანძილზე  თავს ძალიან ბედნიერად გრძნობდნენ, უცებ ამ ცენტრის დახურვის წინაშე 

აღმოჩნდენ. მაგრამ ასოციაციის და ადგილობრივი მთავრობის - ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტის ძალისხმევით ცენტრ-

მა მუშაობა განაგრძო. ბოლნისის მუნიცი-

პალიტეტის დახმარებით კურსებს 

გამოუყვეს ოთახი, რამაც საშუალება 

მისცა ხანდაზმულებს დამატებითი აქტი-

ვობებისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ 

კაზრეთს ჰყავს ძალიან აქტიური, 

კრეატიული და შრომისმოყვარე 

ხანდაზმულები.  

ამიტომ დაბა კაზრეთში გაიხსნა 

ხელსაქმის შემსწავლელი კურსები. 

კურსები დააფინანსა გერმანულმა 

ორგანიზაციამ Brot fur die Welt პროექტის 

„ერთად ჩვენი უფლებებისთვის“ ფარ-

რამდენიმე სპექტაკლი: „პრობაციონერების ბედი“, ოჯახში ძალადობა“, „ადრეული ქორ-

წინება“, ‘პროფესიული  სწავლება“, „ბულინგი სკილებში“  და ა.შ.  

ერთ-ერთი ფორუმ-თეატრის მეშვეობით რეგიონის ახალგაზრდები ეცნობიან იმ საჭირ-

ბოროტო პრობლემებს, რომლებიც მწვავედ დგას საზოგადოებაში. გარდა ამისა, მათ 

საშუალება ეძლევათ თავად მოძებნონ გამოსავალი და სიტუაცია კარდინალურად 

შეცვალონ. 

ფორუმ-თეატრის დასი, რომელიც აქტიური ახალგაზრდებისაგან შედგება, დადის რეგი-

ონებში და ფართო აუდიტორიას სთავაზობს იმ პრობლემების განხილვას, რაც დღეს 

ყველაზე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, და რაც ახალგაზრდებს უშუალოდ ეხებათ.  

სპექტაკლები დაიდგა ბულინგის, ძალადობის თემებზე. 

ფორუმ თეატრმა თითქმის ყველა რეგიონი მოიცვა (შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, იმერე-

თი, სამეგრელო, თბილისი). 
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მშვიდობის საერთაშორისო დღე 

მშვიდობის საერთაშორისო დღე მშვიდობის კლუბების მონაწილეობით სოფელ 

განმუხურში. 

20-22 სექტემბერს განმუხურის მშვიდობის კლუბმა უმასპინძლა ნიქოზისა და 

გარდაბნის სამშვიდობო კლუბების წევრებს. მშვიდობის საერთაშორისო დღე, 21 

სექტემბერი მათ ერთად აღნიშნეს სოფელ განმუხურში, აფხაზეთთან, კონფლიქტის 

გამყოფ ხაზთან. ღონისძიებაში მონაწილეობდა ოცდაერთი ახალგაზრდა (თორმეტი 

გლებში. კურსებს უძღვება დაბა კაზრეთის 

ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ერთ-ერთი ყველაზე 

კრეატიული და აქტიური ქალბატონი ანა კოხი. ჯგუფს 

მეცადინეობა უტარდება კვირაში ორჯერ, 

ხანგრძლივობა 2 საათი (მაგრამ დაინტერესება 

იმდენად დიდია, რომ ზოგჯერ ჯგუფის ხელ-

მძღვანელთან შეთანხმებით უფრო მეტ დროს 

რჩებიან). 

2018 წლის 20 დეკემბერს კაზრეთის ხელსაქმის 

კურსების ნამუშევრები წარმოდგენილი იყო საშობაო 

გამოფენაზე თბილისში და დიდი მოწონება 
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გარდაბნის საინტეგრაციო ცენტრი 

საქართველოში  შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად 278 000 - მეტი იძულებით 

გადაადგილებული პირია - აქედან ძირითადი ნაკადი გამოიდევნა საკუთარი 

სახლებიდან ოთხმოცდაათიან წლებში, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში 

მომხდარი  კონფლიქტების დროს.  2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად კი 26 000- ზე 

გოგო და ცხრა ბიჭი) და მენტორები. 

ღონისძიება ჩატარდა „პური მსოფლიოსთვის“ 

ფინანსური მხარდაჭერით. 

პროგრამა შედგებოდა კონფერენციისგან 

გაეროს რეზოლუცია 1325-ზე, მოკლე 

პრეზენტაციებისგან ნიქოზისა და გარდაბნის 

ახალგაზრდების აქტივობებზე. ასევე ახალგა-

ზრდულმა კლუბებმა იმუშავეს სამომავლო 

გეგმებზე, მოგვიანებით გაიმართა ფორუმ 

თეატრის ჩვენება, საღამოს კი - სანაპიროზე 

ახალგაზრდებმა მშვიდობისა და მეგობრობის 

ნიშნად გაუშვეს ფრანები და ბუშტები. 
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მეტი ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი საცხოვრისი.  დევნილთა 

ნაწილი სახელმიფოს მიერ ჩასახლებულ იქნა კოლექტიურ ცენტრებში -  

სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფ შენობებში, უდიდესი ნაწილი კი დარჩა 

ნათესავებთან, ქირით ან გირით. 

2008 წლის „ახალი დევნილებისთვის“  

სახელმწიფომ აუშენა ჩასახლებები 

კოტეჯებით, ნაწილი კი ისევ ჩაასახლა 

ყოფილ საერთო საცხოვრებლებში და  

სხვადასხვა შენობებში. ასეთი აღმოჩნდა 

გარდაბნის დასახლება - „ახალი დევნილე-

ბი“ ჩაასახლეს ორ კორპუსში, რომლებიც 

სასწრაფოდ გადააკეთეს და გადასცეს 

ბინებად დევნილთა ოჯახებს. იგივე 

შენობებში ცხოვრობდნენ ადგილობრივი 

მკვიდრი  აზერბაიჯანელები - ენა,  რელიგია, 

ადათ-წესები განსხვავებული იყო.  ამიტომ 

თავიდან ძალიან გაუჭირდათ ერთმანეთთან საერთო ენის გამონახვა.   ასოციაცია 

„თანხმობა“ პირველივე დღიდან დევნილებს მხარში ამოუდგა - დაეხმარა მიწის 

პრივატიზაციის და შემოღობვის საკითხში, გაარემონტა  სათემო ოთახი, რომელშიც 

ამჟამად იკრიბებიან ბავშვები და ახალგაზრდებიც. „მწვანე ოთახს“ ნამდვილად 

დიდი მნიშვნელობა აქვს.  

უკვე მეშვიდე წელია „მწვანე ოთახში“ მუშაობს საკვირაო სკოლა - ამ 

მეცადინეობების მეშვეობით დაუახლოვდნენ ერთმანეთს ქართველი და 

აზერბაიჯანელი ბავშვები და ახალგაზრდები,  აქედან დაიწყო თემის მობილიზაციაც. 

ქალებს უტარდება ბევრი საგანმანათლებლო ტრენინგი, ტარდება იურიდიული 

კონსულტაციები და პროფილაქტიკური 

სამედიცინო  გამოკვლევები.  

2017 წლიდან „მწვანე ოთახში“ დაფუძნდა 

ახალგაზრდული სამშვიდობო კლუბი. პირველ 

ეტაპზე, კლუბს დაეხმარა CARE კავკასიაში ბეზოს 

ოჯახის ფონდის მხარდაჭერით, ამჟამად, 

ახალგაზრდები თვითონ აგრძელებენ მუშაობას. 

პატარები კი აქტიურად არიან ჩაბმულნი 

საკვირაო სკოლასთან არსებულ ღონისძიებებში 

- კონცერტებში,  გამოფენებში. ოთახში არსებობს 

ბიბლიოთეკა და ბავშვები აქტიურად 

კითხულობენ წიგნებს, რაც დღეისთვის საკმაოდ 

იშვიათი ფენომენია.  თემში შექმნილია სათემო 

ორგანიზაცია „მშვიდობიანი თანაცხოვრება“, 

რომელიც ეხმარება ყველა ღონისძიების 

ჩატარებაში და აქტიურად თანამშრომლობს 

„თანხმობასთან“.  


