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„ 

პროექტი „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ მიზნად ისახავს შიდა ქართლის, სამეგრელოსა და 

იმერეთის რეგიონში მცხოვრები ყოფილი პატიმრების, პირობით მსჯავრდებულებისა და მათი ოჯახის 

წევრების რესოციალიზაციას ინტეგრირებული მიდგომით.  

მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამა წარმოადგენს პროექტის ერთერთ კომპონენტს, რომელიც 

პროექტში ჩართულ ბენეფიციარებს შესაძლებლობას აძლევს მიიღონ დაფინანსება (1500-დან 5000 

ევრომდე) და დაიწყონ ახალი ან გააფართოვონ უკვე არსებული ბიზნესი, შეიქმნან საარსებო წყარო. 

მმპ-ს I ეტაპის (2018 წ.) ბიუჯეტი შეადგენდა 144,379 ლარს. დაფინანსდა 29 ბიზნეს განაცხადი. 

მმპ-ს II ეტაპის (2019 წ.) ბიუჯეტი შეადგენს 300,000 ლარს. დაფინანსდება 50 ბიზნეს განაცხადი. 

 

 

 

პროექტს ახორციელებს საერთაშორისო ორგანიზაცია Hilfswerk International იგპ ქალთა ასოციაცია 

„თანხმობა“-სთან და მეწარმე ქალთა ფონდთან პარტნიორობითა და სპეციალურ პენიტენციურ 

სამსახურთან, დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან, პრობაციისა და არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულების ეროვნულ სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით 

2017-2020 წწ. 
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ზუგდიდი 

Zugdidi 

 მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის I ეტაპი სამეგერლოში განხორციელდა 2018 წლის აგვისტო-ოქტომბერში. 

გამარჯვებულად გამოვლინდა 15 ბიზნეს იდეია, რომელთა ჯამურმა ღირებულებამ 61,558 ლარი შეადგინა 

 

The first phase of the Material Support Programme in Samegrelo was implemented in August-October 2018. 

15 winner business ideas were announced, the sum cost of which amounted 61,558 GEL 

 



 4 

„ 

დავით ყურაშვილი 

ქ.ზუგდიდი 

ავტო სამრეცხაო  

გრანტის მოცულობა: 3 952 ლარი 

მე ვარ პირობით მსჯავრდებული. ჩართული  ვიყავი  პროექტში  

„ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“,  რომელიც 

ითვალისწინებდა ყოფილი მსჯავრდებულების, 

პრობაციონერებისა და მათი ოჯახის წევრების  რესოციალიზაციას.  

ამ პროექტის საშუალებით დავეუფლე ელექტრიკოსის პროფესიას 

და ასევე, მივიღე გრანტი  და გავაკეთე ავტოსამრეცხაო, რის 

შედეგად მაქვს ადგილი, სადაც ყოველ დილით  მივიჩქარი, ვიცი 

იქ  ადამიანებს ვჭირდები,  შემიძლია  სასარგებლო საქმე გავაკეთო.   

სამრეცხაოს  ამუშავების შედეგად ჩემს ოჯახს მოემატა 

შემოსავალი, ვარ ძალიან მოტივირებული და  კმაყოფილი, რადგან 

ვიცი რომ ყოველ საღამოს  შევძლებ სახლში   წავიღო გარკვეული 

თანხა, რომელიც ჩემს ოჯახს ძალიან სჭირდება.   

David Kurashvili 

Zugdidi  

Car Wash  

Grant: 3 952 GEL 

I am a probationer. I took part in the project–“Step by Step towards a 

Better Future,” which provides for re-socialization of former convicts, 

probationers, and their family members. This project helped me to 

gain a profession of an electrician, and I also won the grant. I started 

up a car wash and, as a result, I have a place I rush towards every 

morning. I know that people need me there and I can be useful. After 

starting up the car wash, my family’s income has increased. I am     

extremely motivated and satisfied, as I know I can bring the amount 

of money, my family needs, back to home every day. 
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ნოე აკობია 

სოფ. კახათი 

სანერგე მეურნეობა 

გრანტის მოცულობა : 1 700 ლარი 

მემკვიდრეობით ჩვენი ოჯახი დაკავებული იყო მარად მწვანე 

მცენარეების გაშენებით, ეს ოჯახის ძირითადი შემოსავალი იყო.  

მქონდა სურვილი გამეფართეობინა სანერგე მეურნეობა, რადგან 

ბოლო პერიოდში გაიზარდა მოთხოვნა მარადმწვანე მცენარეებზე. 

მყავს ერთგული კლიენტებიც, თუმცა ხშირ შემთხვევაში დიდ 

შეკვეთებს ნერგების სიმწირის გამო ვერ ვაკმაყოფილებდი. 

მეურნეობის გაფართოებისთვის კი საჭირო იყო ტექნიკის შეძენა, 

რასაც ნერგების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლით  ვერ 

ვახერხებდი,. მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამაში 

მონაწილეობა მივიღე იმ იმედით რომ დასახული მიზნის მიღწევას 

შევძლებდი. გამიმართლა და გავიმარჯვე. შემიძინეს მოტობლოკი. 

მნიშვნელოვნად გამიმარტივდა შრომა, სანერგე 

მეურნეობაც გავაფართოვე და ასევე ტრაქტორით ვემსახურები ჩემი 

სოფლის  მაცხოვრებლებს საგაზაფხულო და შესაწამლ  

სამუშაოებში, რითაც ოჯახს აქვს დამატებითი შემოსავალი. მიზნის 

მიღწევა ყოველთვის შეიძლება, მთავარის მონდომება . 

Noe Akobia 

Village of Kakhati 

Plant Nursery  

Grant: 1 700 GEL 

Our family had hereditarily been cultivating evergreen plants; this was the 

main income for them. As demand for the plants had increased, I had a 

desire to expand our plant nursery. I had loyal customers; however, I could 

not serve everyone because of the lack of plants. To expand the nursery, I 

had to purchase equipment; but I could not do it with my low income. I 

took part in the Material Support Program with the hope of achieving my 

goal. I got lucky, and I won. Moto Block purchased with the grant money 

made my work much easier. I  expanded my evergreen plant nursery.    

Besides, I work for my villagers; I do spring agricultural work for them, 

and I also spray plants with pesticides for them. This way, my family has 

an additional income. You can always achieve your goals; you just have to 

put effort into it. 



 6 

„ 

ამირან დევდარაიძე 

ზუგდიდი 

ელექტროგენერატორით მომსახურება 

გრანტის მოცულობა: 3 551 ლარი 

ვარ ყოფილი მსჯავრდებული, არასდროს მიმიღია მონაწილეობა 

მსგავს პროექტში, შესაბამისად არც დიდი მოლოდინი მქონია. 

პროფესიის შესწავლის შემდეგ გადავდგი ერთი ნაბიჯი წინ,  შემდეგ 

გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი სადაც მივიღე მონაწილეობა 

თუმცა გამარჯვებას არც ველოდი. შემიძლია ვთქვა რომ ცხოვრებაში 

პირველად გამიმართლა.  შემიძინეს ელექტროგენერატორი და 

ამჟამად ვემსახურები როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე კომპანიებს. 

ვასრულებ ელექტროშედუღების სამუშაოებს იმ ადგილებში სადაც არ 

არის დენის წყარო და მოთხოვნაც საკმაოდ ბევრია. პროექტის 

ფარგლებში მიღწეულმა წარმატებამ და საქმიანობიდან მიღებულმა 

შემოსავალმა მომცა სტიმული უკეთ დამეგეგმა ჩემი ცხოვრება. 

შევძელი გამეფართოებინა სახლი, მოვაშენე 2 ოთახი და ვაპირებ 

კეთილ მოვაწყო. მაქვს ასევე სხვა გეგმებიც, რომლებსაც 

აუცილებლად განვახორციელებ. 

Amiran Devdaraidze 

Zugdidi 

Electric Generator Service 

Grant: 3 551 GEL 

I am a former prisoner. I had never participated in a similar project be-

fore, and I did not have any expectations. After mastering the profession, 

I took a step forward. Afterward, the grant contest was announced and I 

participated in it. I did not expect to win it; I can say that I got lucky for 

the first time in my lifetime. Winning in the Material Support Program 

got me an electric generator, and I started serving people and companies. 

I perform arc welding at the places, which do not have any source of 

electricity; the demand is high. The success achieved within the project 

and the income gained from the business stimulated me to plan my      

future. I expanded my house with two rooms, and I am planning on     

organizing them now. I also have other plans that I intend to actualize. 
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ბაკურ  ალფენიძე   

იზა კორკელია 

სოფ. ორსანტია 

წიწვოვანი კულტურის გაშენება 

გრანტის მოცულობა: 8 500 ლარი 

პროექტის „ნაბიჯ ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“  მატერიალური 

მხარდაჭერის პროგრამაში გამარჯვების  შედეგად  შევძელით ჩვენი 

მცირე მეურნეობის– მარადმწვანე მცენარეები გაფართოვება.  

შევიძინეთ ასობით სხვადახვა ჯიშის ნერგები : კოლხური ბზა, 

ტუია, კიპარისი,  სხვადასხვა ჯიშის ნაძვი.  ჩემს სანერგეში 

ფუსფუსი ძალიან მსიამოვნებს ,  სათითაიდ ყველა მცენარეს 

ვეხები, ვეფერები , მე თვითომ ვაკალმებ ჩემს მცენარეებს და 

ვამრავლებ.  მოზრდილ ნაძვებს ვაძლევ ფორმას და  დიდი 

სიამოვნებაა როდესაც  შედეგს ვხედავ, შედეგი კი ულამაზესი  

მცენარეა, რომელიც სიამოვნებას მანიჭებს არა მხოლოდ მე, არამედ  

ჩემს კლიენტებს და იმ ადამიანებს ვინც ხედავს მათ.  აღნიშნული 

საქმიანობა არის ჩემი ოჯახის ძირითადი  შემოსავლის წყარო.  

როდესაც ჩემს მეურნეობაში ვფუსფუსებ, ვფიქრობ მხოლოდ 

უკეთეს მომავალზე. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვაკეთებ საყვარელ 

საქმეს და ამით ვარჩენ ოჯახს.  

Bakur  Alphenidze 

Iza Korkelia 

Village of Orsantia 

Pine Cultivation 

Grant: 8 500 GEL 

Winning in the Material Support Program of the project – “Step by Step 

Towards a Better Future,” helped us to expand our little evergreen        

agriculture. We purchased seeds of hundreds of different types of trees: 

Buxus colchica, Thuja, Cypress, different types of spruces. I enjoy     

working in my nursery very much; I touch each plant separately and   

express my affection to them. I take cuttings from the plants and I also 

propagate them. I trim and give shapes to the spruces; it is a great     

pleasure to see the result, which is a beautiful plant that pleases not only 

me but also my clients and everyone who sees it. The business is the main 

source of income for my family. When I work in my agriculture, I only 

think about a better future. I am very glad that I do what I love, and sup-

port my family by doing it. 
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ალუდა გაბლაია 

ქ.ზუგდიდი 

მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი 

გრანტის მოცულობა: 3 915 ლარი 

პროექტის შესახებ ჩემი ოფიცრისგან გავიგე. დავინტერესდი და 

მონაწილეობაც მივიღე.  წარმატებით გავიარე 3 თვიანი  

ელექტროშემდუღებლის  გადამზადების კურსი.ჩემს ძმასთან ერთად 

ვამზადებდით მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრებს. მინდოდა ბიზნესის 

გაფართოვება და მონაწილეობა მივიღე  საგრანტო კონკურსში, სადაც 

გავიმარჯვე. ჩვენ ვართ დევნილები აფხაზეთიდან. ამ პერიოდის 

განმავლობაში ბევრი სირთულე გამოვიარეთ. მუშაობის  მიუხედავად 

მე და ჩემი ძმა მაინც ვერ ვახერხებდით მყარად დავმდგარიყავით 

ფეხზე და გვქონოდა სტაბილური შემოსავალი. მმპ პროგრამიდან 

მიღებული დაფინანსებით, შეგვიძინეს დანადგარი, რომელსაც ადრე 

ვქირაობდით. ამჟამად უკვე მაქვს საკუთარი შენობა, სადაც 

ასევე  განვათავსე მინის საჭრელი საამქრო. შევიძინე ავტომობილი მზა 

პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის. მაქვს  დიდი შეკვეთები და 

გაიზარდა ჩვენი ყოველთვიური შემოსავალიც.  

Aluda Gablaia 

Zugdidi 

Manufacturing and Installing PVS Doors and Windows  

Grant: 3 915 GEL 

My officer informed me about the project. I got interested, and I took 

part in it. I successfully participated in a 3-month arc-welding course. I, 

together with my brother, had been manufacturing PVS doors and     

windows. I had always wanted to expand my business, and I participated 

in the Material Support Program, in which I won. We are IDP from    

Abkhazia; we have been through a lot of problems. Even though my 

brother and I were both working, we still could not have a stable income. 

With the grant we got from the MSP, we purchased equipment, which 

we were renting before. I already have my building, and I situated a glass

-cutting workshop there. I purchased a car for transporting finished 

products. I have big orders, and my income has also increased.  
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ბესიკ ციკუტანია 

სოფ.ოქტომბერი 

მოტობლოკით მომსახურება 

გრანტის მოცულობა: 4 000 ლარი 

ვცხოვრობ სოფელში, მაქვს დიდი მეურნეობა,  რომელსაც 

სჭირდება მოვლა, ტექნიკის გარეშე ეს ძალიან რთულია.   

მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამაში გამარჯვების  შედეგად  

შევიძინე მოტობლოკი,  რომლის საშუალებით ვამუშაბემ საკუთარ 

მეურნეობას (თხილნარს, სიმინდის ყანას), გვაქვს უკეთესი 

მოსავალი და შესაბამისად უფრო მეტი შემოსავალი. ასევე ჩემი 

სოფლის მცხოვრებთ ვემსახურები სხვადასხვა სახის საქმიანობაში  

- ნიადაგის დამუშავება, ხეხილის, თხილის წამლობა, მოსავლის 

ტრანპორტირება. მიღებული შემოსავლით, რომელიც არ არის 

მცირე,  ვეხმარები ჩემს ოჯახს.  მოტობლოკის საშუალებით 

გაცილებით მარტივად და სწრაფად  ვასრულებ საჭირო 

სამუშაოებს. პროექტმა გამიღვივა საკუთარი თავის რწმენა,  არ 

მეზარება დილით ადრე ადგომა ვიცი, რომ  ვაკეთებ ძალიან 

საჭირო საქმეს.  

Besik Tsikutania 

Village of  Oktomberi 

Moto Block Service 

Grant: 4 000 GEL 

I live in a village. I have a big farm that needs care and doing it is very 

difficult without any equipment. After winning in the Material Support 

Program, I purchased a moto block, which helps me to cultivate my land 

(hazelnut garden, cornfield). We have a better future and more income. I 

also work for my villagers and do different work for them: tilling,     

spraying hazelnut gardens and fruit trees with pesticides, harvest      

transportation. With the income, which is not low, I support my family. 

The moto block helps me to do the necessary work much easier and 

quicker. The project gave me self-confidence. I am not lazy to get up in 

the morning, as I know I am doing a very necessary business.  
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„ 

ავთანდილ პაპასკირი 

ქ.ზუგდიდი 

ტაქსით მომსახურება 

გრანტის მოცულობა: 4 000 ლარი 

რამოდენიმე წელია ვმუშაობ  ტაქსის მძღოლად, არ მყავდა 

საკუთარი ავტომობილი, ამდენად  მიწევდა ნაქირავები 

ავტომობილით მუშაობა. შემოსავლის ნახევარი მიდიოდა ქირის 

გადახდაზე. ოცნებად მქონდა საკუთარი ავტომობილის ყიდვა,  

მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე ეს ჩემთვის აუსრულებელ 

ოცნებად რჩებოდა.  ჩემი  ოცნების ასრულებაში დამეხმარა 

მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამაში გამარჯვება, რომლის 

ფარგლებში  შევისყიდე ავტომობილი და ვაგრძელებ ჩემ საყვარელ 

საქმეს–  ტაქსით ვემსახურები ადამიანებს,  ვმუშაობ 

კომფორტულად, მშვიდად და მაქვს სტაბილური შემოსავალი. 

მყავს მუდმივი კლიენტები, რომელთაც მოსწონთ ჩემი 

მომსახურება.  

Avtandil Papaskiri 

Zugdidi 

Taxi Service 

Grant: 4 000 GEL 

I have been working as a taxi driver for several years. I did not have my 

car and I drove a rented one, the renting of which cost half of the whole 

income. I had a dream of buying a car, however, because of the reality, it 

was impossible. Winning in the Material Support Program helped me to 

make my dreams come true. I purchased a car with the received grant 

and I continue doing my favorite thing, I offer a taxi service to the peo-

ple. I work comfortably, calmly, and have a stable income. Besides, I have 

regular customers that enjoy my service.  
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კახა მალანია 

ნათია ქარდავა 

ქ.ზუგდიდი 

საკონდიტრო  -საცხობი  

გრანტის მოცულობა: 4 375 ლარი 

ვარ ყოფილი მსჯავრდებული.  პროექტში ჩავერთე მეუღლესთან 

ერთად. პროექტის ფარგლებში გაიარეთ პროფესიული 

გადამზადების კურსი ჩემმა მეუღლემ მზარეულის, ხოლო მე 

ელექტრიკოსის სპეციალობით. პროექტის წყალობით მოვწყდით 

ყოვედღიურ რუტინას, გაგვიჩნდა ახალი მიზნები და ინტერესები. 

შემდეგ დავწერეთ ჯგუფური საგრანტო განაცხადი, რომელიც 

გულისხმობდა საკონდიტრო საცხობის გახსნას. გავიმარჯვეთ და 

მიღებული ტექნიკის და დანადგარების საშუალებით ავამუშავეთ 

საცხობი. ამჟამად ტკბილეულის რეალიზებას ვახდენთ ადგილზე 

და ასევე ვიღებთ შეკვეთებს  ტორტებსა და ნამცხვრებზე. გვაქვს 

წარმატებული ბიზნესი, რომელიც  გვაძლევს სტაბილურ 

შემოსავალს. გვყავს ერთგული და მუდმივი კლიენტები,  

Kakha Malania 

Natia Kardava 

Zugdidi 

Pastry Shop - Bakery  

Grant: 4 375 GEL 

I am a former convict. I got involved in the project with my wife. We 

participated in vocational training courses. My wife mastered the profes-

sion of cook, and I gained the specialty of an electrician. The project 

helped us to get rid of the daily routine; we set new goals and interests. 

Afterward, we wrote a group grant application; we had an idea of starting 

up a bakery. We won, and with the received technical equipment and 

installation, we started up a pastry shop - bakery. We sell sweets in the 

shop and also get cake orders. We have a successful business that gives us 

a stable income. We have regular and loyal customers.  
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„ 

ნიკოლოზ ბიჭია 

სოფ. კახათი 

სარკისებრი კობრის მოშენება და რეალიზება 

გრანტის მოცულობა: 2 440 ლარი 

ვარ პირობით მსჯავრდებული. .  პროფესიული კურსის გავლის 

პერიოდში მოგვაწოდეს ინფორმაცია მატერიალური მხარდაჭერის 

პროგრამის შესახებ. ჩვენი ოჯახის ძირითად შემოსავალს სოფლის 

მეურნეობიდან მიღებული შემოსავალი წარმოადგენდა, რომელიც 

სეზონურია და არ იყო საკმარისი ოჯახის სარჩენად. მქონდა იდეა 

მიმეღო სტაბილური შემოსავალი ჩემი შრომით. გადავწყვიტე 

გამეკეთებინა თევზის მოსაშენებელი აუზი. გამიმართლა და ჩემი 

იდეა დაფინანსდა, რამაც დიდი სტიმული მომცა. გამიჩნდა იმედი 

ცხოვრების უკეთ წარმართვის, რასაც თანდათან ვაღწევ. პროექტის 

დახმარებით მივიღე თევზის მოსაშენებელი აუზისათვის საჭირო 

ინვენტარი და სარკისებრი კობრის 400 ლიფსიტა. ამჟამად ჩემი 

საქმიანობა მაძლევს საშუალებას გავაფართოვო ჩემი მცირე 

ბიზნესი და არსებულ აუზს გვერდით  დავუმატო 1000 კვ. მეტრი 

ფართობის ახალი აუზი.  

Nikoloz Bitchia 

Village of Kakhati 

European Carp Domestication and Realization 

Grant: 2 440 GEL 

I am a probationer. We were informed about the Material Support Pro-

gram during the vocational training courses. Our family got the main in-

come from the agricultural activities; however, it was only seasonal and 

was not enough for supporting a family. I wanted to work and increase 

my income. I decided to build a pool for fish domestication. I got lucky 

and my idea was financed; it stimulated me greatly. I got hope for making 

my life better, and I am achieving it step by step. The project helped me 

to purchase 400 European Carps and equipment for its domestication. My 

business allows me to expand my business by adding to the existing pool 

aquarium 1000 square meters of a new one. 



 13 

გვანცა თოდუა  

სოფ. ნარაზენი 

მეფუტკრეობა 

გრანტის მოცულობა: 3 985 ლარი 

 დიდი ხნის მანძილზე მამა იყო დაკავებული მეფუტკრეობით. მე  

ძალიან ახალგაზრდობიდან ვეხმარებოდი მამას და კარგად 

შევისწავლე მეფუტკრეობა. მამა  ციხეში რომ მოხვდა, მივატოვე 

სამსახური (ვმუშაობდი აფთიაქში)  რათა, კარგად მომევლო 

ფუტკრისთვის და მამას გამოსვლამდე იგი გამემრავლებინა. 

მიუხედავად უამრავი პრობლებისა მამას ნამდვილად მოვლილი 

და უმნიშვნელოდ გაზრდილი მეურნეობა დავახვედრე. იმავე წელს 

გავიგე პროექტზე „ნაბიჯ ნაბიჯ უკეთესი მომავლისკენ“, რომელშიც 

მივიღე მონაწილეობა, მატერიალური მხაედაჭერის პროგრამაში 

გავიმარჯვე და შევიძინეთ ფუტკრის ოჯახები და ინვენტარი. 

საქმიანობა მამასთან ერთად გავაგრძელე, ჩვენი საქმიანობა  არის  

წარმატებული რადგან  მიღებული თაფლის რაოდენობა თანდათან 

იზრდება, ოჯახი ერთად მეგობრულად არის ჩართული ამ 

საქმიანობაში, გვაქვს საქმე, რომელიც  ვიცით, გვიყვარს და ოჯახის 

კეთილდღეობისათვის მოაქვს შემოსავალი. 

Gvantsa Todua 

Village of Narazeni 

Beekeeping 

Grant: 3 985 GEL 

My father was a beekeeper for a long time. I have been helping him from 

a very young age, and I mastered beeping very well. When my father was 

arrested, I left my job (I was working in a drug store) to take good care of 

the bees, and multiply them until he would leave the prison. Despite 

many problems, the bee colonies were looked after and insignificantly 

multiplied when my father got out of prison. I heard about the project – 

“Step by Step to a Better Future” in the same year, and I participated in it. 

I won in the Material Support Program, and I bought bee colonies and 

equipment. I continued my business with my father. Our business is    

successful, and the number of honey we get increases more and more. 

Our friendly family works together; we have a business that we know 

and love, and it also brings income to the family.  
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თეიმურაზ კვარაცხელია  

ჯამბულ კვარაცხელია 

სოფ. ერგეტა 

მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის მცირე ფერმა 

გრანტის მოცულობა: 6 000 ლარი 

ვარ პირობით მსჯავრდებული. ამ პროექტის შესახებ პროექტის 

ყოფილი ბენეფიციარისგან შევიტყვე და ჯანმრთელობის 

პრობლემის მიუხედავად გადავწყვიტე მონაწილეობა მიმეღო 

პროექტში ძმასთან ერთად. ჩემი ოჯახი ხელმოკლედ ცხოვრობს, 

გვაქვს ასევე სოციალურად დაუცველის სტატუსიც. ჩვენს ძირითად 

შემოსავალს სოფლის მეუნეობიდან ვიღებთ. მყავს მსხვილფეხა 

საქონელი, საიდან მიღებულ რძის პროდუტების ნაწილს 

ოჯახისთვის ვიყენებთ, ხოლო ნაწილის რეალიზებას სოფელში 

ვახდენდით. მმპ-ში გამარჯვების შემდეგ ჩემი მცირე 

ფერმა  3  სული ფურით გაიზარდა. ვახდენ ყველისა და რძის 

რეალიზებას, გაიზარდა ჩემი ოჯახის შემოსავლებიც რისთვისაც 

დიდ მადლობას ვუხდი პროექტს.  

Teimuraz Kvaratskhelia 

Jambul Kvaratskhelia 

Village of Ergeta 

Small Cattle Farm  

Grant: 6 000 GEL 

I am a probationer. The project’s former beneficiary informed me about 

the project. Even though I had health problems, I decided to participate 

in the project together with my brother. Our family lives poorly, and we 

also have the status of social vulnerability. We get our main income from 

farming. I have livestock; the one part of the milk cows give us, we use 

for the family, and the second part – for realization. After winning in the 

MSP, I expanded my small farm with three cows. I sell cheese and milk, 

and this way my family’s income has increased.  I thank the project for it. 
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ნიკა კორსანტია 

სოფ. ერგეტა 

მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის მცირე ფერმა 

გრანტის მოცულობა: 4 000 ლარი 

ვარ დევნილი აფხაზეთიდან, დღემდე ჩემს ოჯახთან ერთად 

ვცხოვრობ მაღაზიის შენობაში და წლებია ვსარგებლობ სასოფლო 

სამეურნებო მიწის ნაკვეთით და ვუვლი პირუტყვს, რაც ოჯახის  

ძალიან მწირ შემოსავალს შეადგენდა. პროექტმა საშუალება მომცა 

ჩემი მცირე ფერმა გამეფართოებინა და რძის ნაწარმის 

რეალიზებით გამეზარდა შემოსავლები.  ამჟამად მყავს 4  ფური და 

მათი ნამატი. ყოველდღიურად    20–25 ლიტრი რძე  შემოგვდის. 

რძისგან ვამზადებთ  სულუგუნს და  სარეალიზაციოდ ვაბარებთ 

ბაზარში. ოჯახი დაპურებული მყავს და სტაბილური შემოსავალი  

გაგვიჩნდა. ვხედავ ჩემი შრომის ნაყოფს, რაც მაძლიერებს და 

მაძლევს სტიმულს უკეთესად ვიმუშაო. მადლობა „თანხმობა“-ს, 

რომლის  დახმარებითაც  დავდექი ფეხზე და გამიჩნდა იმედი.  

Nika Korsantia 

Village Ergeta 

Small Cattle Farm  

Grant: 4 000 GEL 

I am an IDP from Abkhazia. I still live in the building of a shop with my 

family. I have been using farmland and breeding cattle there for years. 

This business was my family’s low income. The project allowed me to   

expand my small farm, sell milk products, and increase my profit. I have 

four cows and their offspring at the moment. We get 20-25 liters of milk 

per day from which we make Sulguni cheese and deliver it to the local 

market for further realization. My family is looked after and we have a 

stable income. I can see the result of my work; It strengthens me and 

stimulates me to work even harder. I would like to thank “Consent,” 

thanks to which I have hope now.  
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„ 

მანუჩარ იზორია 

სოფ. ერგეტა 

მეფილეს ინვენტარი კერძო შეკვეთების შესასრულებლად 

გრანტის მოცულობა: 3 690 ლარი 

პროექტში  ჩართვის შედეგად შევისწავლე მეფილე– 

მომპირკეთებლის პროფესია. ვარ კარგი ხელოსანი, მაგრამ ვერ 

ვახერხებდი თანამედროვე ტექნიკის შეძენას ერთდროულად, 

რადგანაც დიდ ინვესტიციასთან იყო დაკავშირებული. კონკურსში 

გამარჯვების შედეგად მიღებული ხელსაწყოებით ჩემს სამუშაოებს 

ვასრულებ უფრო სწრაფად და ხარისხიანად.    პროექტში 

მონაწილეობის შემდეგ გავხდი უფრო თავდაჯერებული, რადგან 

გამიჩნდა საკუთარი საქმე,  ხარისხიანად შესრულებული  საქმის 

შემდეგ ზუგდიდში გამიცნო ხალხმა, გაიზარდა  კმაყოფილი 

კლიენტების რიცხვი და ჩემმა შემოსავლებმაც იმატა. ვმუშაობ 

დაუზარებლად, რადგან ვიცი მისი შედეგი. ძალიან გამიმართლა, 

რომ მოვხვდი პროექტში „ნაბიჯ ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ 

Manuchar Izoria 

Village of Ergeta 

Tiling Tools for Individual Orders   

Grant: 3 690 GEL 

I mastered the profession of a tile finisher with the help of the project. I 

am a good craftsman, but I could not purchase modern technical equip-

ment, as it was too expensive for me. After winning the competition and 

receiving tools, my work is much quicker and of better quality. After  

participating in the project, I became more self-confident, as I have my 

own business now. People know me because of the high-quality work I 

do. The number of satisfied customers and my income has increased. I 

work without any laziness, as I know its outcomes. I got very lucky that I 

ended up in the project – “Step by Step to a Better Future.” 
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Roman Khazalia 

Village of Ergeta, Zugdidi  

Moto Block/Mini Tractor Service  

Grant: 3 450 GEL 

I took part in the Material Support program. I attended writing a busi-

ness plan training that helped me to generate my ideas. I won the    

competition and bought a Moto Block and a pesticide spray gun.        

Hazelnut garden care has been much simplified for me since then.     

Besides, farmers from my village started hiring me to take care of their 

hazelnut gardens; they had to hire workers from the neighboring       

villages before this. The income I received from the work has greatly 

helped me financially and brought benefits to me.  

As my work is mainly seasonal, I also work as a tile finisher. I mastered 

this profession within the framework of the project. This project     

completely changed my life for the better, and I thank everyone for 

this.  

  

რომან ხაზალია 

ზუგდიდის რ-ნის სოფ. ერგეტა 

მოტობლოკით მომსახურება 

გრანტის მოცულობა: 3 450 ლარი 

მონაწილეობა მივიღე მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამაში. 

გავიარე ბიზნეს-გეგმის შედგენის ტრენინგი, რომელიც დამეხმარა 

ჩემი იდეის გენერირებაში. გავიმარჯვე კონკურსში, შევიძინე 

მოტობლოკი და შესაწამლი აპარატი. მნიშვნელოვნად 

გამიადვილდა ჩემი თხილნარის მოვლა. ასევე ავიღე კერძო 

შეკვეთები ჩემს სოფელში მცხოვრები ფერმერებისგან, რომლებსაც 

მეზობელი სოფლიდან უხდებოდათ ხალხის დაქირავება ამ 

სამუშაოების შესასრულებლად. შესრულებული სამუშაოებიდან 

მიღებულმა შემოსავალმა ეკონომიურად მნიშვნელოვნად წინ 

წამწია და სარგებელი მომიტანა . 

რადგან ჩემი სამუშაო ძირითადად სეზონურია, პარალელურად 

ვმუშაობ მეფილე-მომპირკეთებლის პროფესიით 

რომელსაც   დავეუფლე პროექტის ფარგლებში.  ამ პროექტმა, 

მთლიანად შეცვალა ჩემი ცხოვრება უკეთესისკენ, რისთვისაც 

მადლობას ვუხდი ყველას. 
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ვლადიმერ ჯოჯუა 

სოფ. ახალი სოფელი 

თევზის მეურნეობის გაშენება 

გრანტის მოცულობა: 4 000 ლარი 

ვარ ყოფილი მსჯავრდებული. ვცხოვრობ სოფ. ახალსოფელში. 

წლების წინ სათევზე მეურნეობა ჩემი ოჯახის საოჯახო ბიზნესს 

წარმოადგენდა და საკამო შემოსავალიც გვქონდა, თუმცა ოჯახური 

პრობლემების გამო მოგვიწია ამ საქმიანობისთვის თავი 

დაგვენებებინა. მონაწილეობა მივიღე მატერიალური მხარდაჭერის 

პროგრამაში. მიზნად დავისახე ის საქმე მეკეთებინა, რომელიც 

მომწონდა და გამოცდილებაც მქონდა. გავიმარჯვე და პროექტის 

დამხარებით სათევზე მეურნეობისთვის საჭირო ინვენტარი და 

თევზის ლიფსიტები. შევიძინე. მადლობა პროექტს ნდობისთვის.   

Vladimer Jojua 

Village of Akhali Sopeli 

Fish-farming 

Grant: 4 000 GEL 

I am a former convict. I live in the village of Akhali Sopeli. Fish farming 

was my family’s business years ago. We had sufficient income; however, 

because of the family problems, we had to give up the business. I         

participated in the Material Support Program. I intended to do the work I 

liked and was experienced in doing. I won the competition, and the pro-

ject helped me to purchase farming equipment and whitebaits. I thank 

the project for trusting me. 
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გორი 

Gori 

მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის I ეტაპი შიდა ქართლში განხორციელდა 2018 წლის აგვისტო-ოქტომბერში. 

გამარჯვებულად გამოვლინდა 6 ბიზნეს იდეია, რომელთა ჯამურმა ღირებულებამ 39,490 ლარი შეადგინა 

 

The first phase of the Material Support Programme in Shida Kartli was implemented in August-October 2018. 

6 winner business ideas were announced, the sum cost of which amounted 39,490 GEL 
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ნათია მაისურაძე 

თამარ ლობჯანიძე 

ქ. გორი 

ქალთა სილამაზის სალონი 

გრანტის მოცულობა:  9 000ლ 

2018 წლის სექტემბრის თვიდან პროექტის მხარდაჭერით მე და 

ჩემმა თანაჯგუფელმა გავხსენით სილამაზის სალონი ქ. გორში 

(კომბინატის დასახლება). მე და თამარი კლიენტს ვთავაზობთ 

ხარისხიან მომსახურებას მისაღებ ფასებში. გვყავს ჩვენი ერთგული 

მომხმარებელი. უკვე ერთი წელია წარმატებით ვმართავთ ბიზნესს,  

ჩვენს სალონში  დავასაქმეთ   სხვა  ადამიანებიც: მანიკურის 

სპეციალისტი, ვიზაჟისტი  და კოსმეტოლოგი. მადლობას ვუხდით 

აღნიშნულ პროექტს პროფესიული და მატერიალური 

მხარდაჭერისათვის, პროექტის დამსახურებით დღეს ჩვენ ვართ 

რეალიზებული , დამოუკიდებელი ბიზნესმენი ქალები. 

Natia Maisuradze 

Tamar Lobzhanidze  

Gori 

Women's Beauty Salon 

Grant: 9 000 GEL 

In September 2018, I started up a beauty salon with a friend from my 

group in Gori (Kombinati settlement). Tamar and I offer high-quality  

service at an affordable price to our customers. and we have our loyal  

clients. We have been doing this business for a year now. We also       

employed other people: manicure technician, make-up artist, and        

cosmetologist. We thank the project for professional and material       

support. Thanks to the project, we are realized and independent         

businesswomen today.  
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გიორგი ბასილაშვილი 

 ქ.გორი აღმაშენებლის  9 

კომპიუტერული და საბუღალტრო მომსახურება 

გრანტის მოცულობა: 4 500   ლარი 

ბიზნეს საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სხვადასხვა მეწარმე 

სუბიექტების  ბუღალტრული მომსახურება, ასევე კომპიუტერული 

მომსახურება და  კომპიუტერის აქსესუარების მიწოდება. 

მიღებული გრანტის  მოცულობამ შეადგინა     4500   ლარი. 

გრანტით შევიძინეთ ოფისის მოწყობილობები და სხვადასხვა 

კომპიუტერული ტექნიკა. ოფისში დასაქმებული ვართ 2 ადამიანი 

და სისტემატურად ვახდენთ  საგადასახადო დოკუმენტების 

მომზადებას  და წარდგენას შესაბამის უწყებებში, მოთხოვნის 

შემთხვევაში ტექსტების  აკრეფას, რედაქტირებას, ბეჭდვას, 

ქსეროასლების დამზადებას, არის ინტერნეტით სარგებლობის 

საშუალება, ვეწევით მომსახურების ფართო სპექტრს. ჩვენთან 

შესაძლებელია კომპიუტერების პროგრამების ინსტალაცია და 

მცირე დაზიანებების შეკეთება. 

    

Giorgi Basilashvili 

9 Aghmashenebeli Str., Gori  

Computer and accounting services 

Grant: 4 500 GEL 

I have an accounting service for different entrepreneurial entities, as well 

as, computer service, and delivery of computer accessories.  

I received the grant of 4,500 GEL. 

I bought office equipment and different computer devices with the grant. 

Two people, including me, are employed. We systematically prepare    

different kinds of tax documents and present them to the relevant         

institutions. If needed, we also type, edit, print and Xerox texts and    

documents; people can also use the Internet at our office; we provide a 

very wide range of services. We install computer programs and repair  

minor damages.  
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„ 

შოთა ქავთარაძე   

ქ. გორის რაიონი, სოფ. ტინისხიდი 

მეხორცეობა- მესაქონლეობა 

გრანტის მოცულობა: 14  000 ლ 

მე და ჩემს ძმას გიორგის დიდი ხნის მანძილზე გვქონდა ეს ბიზნეს 

იდეა, რისი განხორციელების საშუალებაც ამ პროექტმა მოგვცა. 

ამჟამად მე და ჩემს ძმას გვაქვს საქონლის ფერმა, სადაც პირუტყვს 

ვზრდით ინტენსიური კვებით,  საქონელს ბაგური შენახვის 

პირობებით  ვზრდით და ვაწარმოებთ მაღალი ხარისხის ხორცს. 

წარმოებულ ხორცს ვაბარებთ ქ. გორის ხორცის მაღაზიებში.  

ვინაიდან ამ ეტაპზე კონკურენტი არ გვყავს, ჩვენს ხორცზე  ძალიან 

დიდი მოთხოვნაა და, შესაბამისად, საქმეც დღითიდღე  უფრო 

მომგებიანი ხდება. აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობამ უფრო 

თავდაჯერებული გამხადა. ვარ დასაქმებული და მაქვს საკუთარი 

ბიზნესი. რაც მთავარია, მომეცა შესაძლებლობა ჩემს სამ 

მცირეწლოვან შვილზე მატერიალურად ვიზრუნო, რისი 

შესაძლებლობაც აქამდე არ მქონდა.  

Shota Kavtaradze  

Village of Tiniskhidi, Gori 

Breeding Beef Cattle 

Grant: 14  000 GEL 

My brother—Giorgi, and I had this business idea for a long time, and the 

project allowed us to implement it. Nowadays, we have a stock farm, 

where we breed cattle and feed them intensively, with a feedlot diet, and, 

as a result, produce high-quality beef. We deliver produced beef to the 

supermarkets located in Gori. As we do not have any competitors at the 

moment, our beef is high in demand and our business gets more and 

more profitable. Participating in the project made me more confident. I 

am employed and have my own business. Most importantly, it allowed 

me to financially support my three young children without any help, 

which I could not do before.  
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კობა ღვინიაშვილი  

ქ. გორი 

ქიმწმენდა გამოძახებით 

გრანტის მოცულობა:  4 250 ლარი 

ვარ ავტომობილის და რბილი ავეჯის ქიმწმენდის სპეციალისტი. 

ძირითად ქიმწმენდას ვუტარებ  ამერიკიდან და გერმანიიდან 

ჩამოტანილ ავტომობილებს, ასევე ოჯახებში გამოძახებით  

ვაწარმოებ რბილი ავეჯის ქიმწმენდას. დაგეგმილი მაქვს 2020 

წლისათვის ბიზნესის გაფართოვება და საკუთარი ავტო 

სამრეცხაოს გახსნა, სადაც შევძლებ სხვა ადამიანების დასაქმებასაც. 

პროექტმა „ნაბიჯ- ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ჩემი ცხოვრება 

რადიკალურად შეცვალა უკეთესობისკენ  და მივიღე ის, რაზეც 

აქამდე მხოლოდ ვოცნებობდი. ეს გრანტი იყო ჩემთვის დიდი და 

დროული ფინანსური დახმარება, რათა ახალი ცხოვრება დამეწყო 

და ოცნებები ამეხდინა. 

Koba Ghviniashvili 

Gori 

Dry cleaning by call 

Grant:  4 250 GEL 

I am a car and furniture dry cleaning specialist. Usually, I dry clean cars 

delivered from USA and Germany, and also I have mobile furniture dry 

cleaning service for families. I plan to expand my business by 2020 and 

open a car wash, where I can employ others as well. Project – “Step by 

Step towards the Better Future” has radically changed my life for the bet-

ter, and now I have what I only dreamt about before. This grant for me 

was a huge and timely financial support. It allowed me to start a new life 

and it made my dreams come true.  
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ბესიკ ბიძიონაშვილი 

ქ. გორი 

ავეჯის სახელოსნო 

გრანტის მოცულობა: 3 440ლ   

სახლში გავხსენი ავეჯის წარმოების პატარა საამქრო. ვაწარმოებ 

ლამინირებულ ავეჯს, ახალი დანადგარების და ხელსაწყოებით 

შესაძლებლობა მომეცა ხარჯები დამეზოგა და მეტად ხარისხიანი 

ავეჯი მეკეთებინა. ამ ეტაპზე მაქვს უფრო მეტი შეკვეთა და მყავს 

მეტი კმაყოფილი კლიენტი, ასევე ვაპირებ საამქროს გაფართოებას. 

აღნიშნულმა პროექტმა მომცა საშუალება საპატიმროს შემდეგ 

უფრო მყარად დავმდგარიყავი ფეხზე და პირადი პრობლემები 

კანონიერი გზებითა და ჩემი შრომით მომეგვარებინა  

Besik Bidzionashvili  

Gori 

Furniture workshop 

Grant: 3 440 GEL 

I started up a small workshop at my house. I produce and realize laminate 

furniture. New equipment and tools allow me to save expenses and pro-

duce more high-quality furniture. At the moment, I have more orders 

and satisfied customers. I am planning on expanding my workshop, to sell 

more products. The project allowed me to continue my life after leaving 

prison, and legally solve my personal problems. 
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გივი მეხრიშვილი 

ქ.გორი, ცხინვალის გზატკეცილი #8 

ავტოშეკეთების სახელოსნო 

გრანტის მოცულობა: 4 300 ლარი 

ჩემს ბიზნეს საქმიანობას წარმოადგენს მომსახურების სფერო. 

ჩემგან კლიენტი იღებს სავალი ნაწილისა და ძრავის შეკეთების 

მომსახურებას. პროექტში მიღებულმა ცოდნა-გამოცდილებამ 

მომცა საშუალება ჩემი იდეა განმეხორციელებინა და ჩემი ოჯახის 

სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა გაუმჯობესებულიყო. 

ამჟამად ვარ რესოციალიზირებული და მაქვს სტაბილური 

შემოსავალი. 

 

Givi Mekhrishvili 

8 Tskhinvali Highway, Gori  

Auto repair workshop 

Grant: 4 300 

I provide a repair service for auto parts and engines. Knowledge and    

experience I gained from the project, allowed me to implement my idea 

and improve my family’s living conditions. I am re-socialized now and I 

have a stable income. 
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ქუთაისი 

Kutaisi 

მხარდაჭერის პროგრამის I ეტაპი იმერეთში განხორციელდა 2018 წლის აგვისტო-ოქტომბერში. გამარჯვებულად 

გამოვლინდა 8 ბიზნეს იდია, რომელთა ჯამურმა ღირებულებამ 43,331 ლარი შეადგინა 

 

The first phase of the Material Support Programme in Imereti was implemented in August-October of 2018.  

8 winner business ideas were announced, the sum cost of which amounted 43,331 GEL 
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ნიკოლოზ კობეშავიძე 

ქუთაისი 

სამკერვალო - ატელიე  

გრანტის მოცულობა:  3 699 ლარი 

„სიახლე-ყოველთვის საინტერესოა“ 

მატერიალური მხარდაჭერის პროექტში გამარჯვების შედეგად   

შევიძინე სამკერვალოს  გასახსნელად საჭირო საკერავი მანქანები 

და  სხვადასხვა მოწყობილობები -სულ3699 ლარის ღირებულების, 

ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება იყო,   ამით მომეცა 

შესაძლებლობა  ოჯახური ბიზნესი შემექმნა, რადგან  ჩემი მეუღლე 

დიზაინერია და დასაქმდა ჩემთან ერთად, ამჟამად ბიზნესი 

საკმაოდ გამართულია  და წარმატებით მუშაობს. 

Nikoloz Kobeshavidze  

Kutaisi 

sewing-shop/atelier  

Grant: 3 699 GEL   

“Innovation is always interesting” 

After winning the competition, I purchased sewing machines and        

different equipment necessary for a sewing-shop. The grant of 3699 GEL 

was a very important monetary support for me. It allowed me to start up 

a family business, as my wife is a designer and she is working with me. 

The business is quite organized, and it works successfully.  
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გიორგი ქუთათელაძე  

წყალტუბო,  სოფ.  ჩუნეში  

მწვანილის მოვლა-მოყვანა 

გრანტის მოცულობა:  2 512 ლარი 

„კარგი მოტივაცია იძლევა  დასაქმების შანსს“ 

იმერეთის რეგიონში მწვანილის მოყვანა ითვლება საკმაოდ 

შემოსავლიან ბიზნესად, ამიტომ  გადავწყვიტე  მატერიალური 

დახმარების პროგრამაში დამეწერა ბიზნეს გეგმა მწვანილის 

(ცერეცოს) მოყვანის შესახებ, ამასთანავე  ჩემს სოფელში საკმაოდ  

შემოსავლიანია მინი ტრაქტორის ქონა (მისაბმელით) , პროგრამაში 

გამარჯვების შედეგად სურვილი ამისრულდა, ამჟამად მაქვს 

საკმაოდ გამართული  ცერეცოს სათბური თავისი სარწყავი 

სისტემით, ასევე  სოფლის მოსახლეობას ტრაქტორით ვეხმარები   

სხვადასხვა  სამუშაოების შესრულებაში, რაც დაეტყო ჩემი ოჯახის 

მდგომარეობას, მიღებული შემოსავლით  მოვიყვანე წესრიგში ჩემი 

კარ-მიდამო, დავამატე სათბური,  ამიტომ ასეთი  ხელშეწყობა 

გიჩენს მომავლის იმედს და ცდილობ შენი შრომით  მიიღო  

შემოსავალი, რათა წარსულში დაბრუნების სურვილი აღარასოდეს 

გაგიჩნდეს.  

Giorgi Kutateladze 

Tskaltubo,  village of Chuneshi 

Growing leafy greens  

Grant: 2 512 GEL 

“Positive motivation gives you a chance to get employed" 

Growing leafy greens is a profitable business in Imereti. So, I wrote a 

business plan, for Material Support Program, about growing fennel. It is 

also very profitable to own a mini tractor (with a trailer) in my village. 

Winning in the program made my wishes come true. I have an organized 

greenhouse for fennel with its irrigation system, and I also help my vil-

lagers to do different work using my tractor. All this, improved my fami-

ly’s living conditions. With the income, I tided up my house and yard, 

and also added one more greenhouse to my business. This kind of sup-

port, gives a person hope for the future, and she/he tries to get more 

profit, as this person does not want to go back to the past.  
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ლევან მურვანიძე 

სამტრედია, სოფ. ტოლები  

მეფუტკრეობა 

გრანტის მოცულობა:  3 800 ლარი 

„შეიძლება ხელშეწყობით  დაიბრუნო ცხოვრების აზრი“ 

მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამაში  გამარჯვების შედეგად  

შემიძინეს ფუტკრების ოჯახი და  საჭირო მოწყობილობები.  

საჭირო საკვების დროული  მიწოდების შედეგად შევძელი 130 კგ.  

აკაციის თაფლის მიღება, რომლის ნაწილის რეალიზება მოვახდინე 

თბილისში, ხოლო ნაწილი  გაიყიდა სახლიდან, ამჟამად მაქვს 

შესაძლებლობა მივიღო წაბლის თაფლი, აგრეთვე მოვახდინო 

ფუტკრის ოჯახების გაყოფა, რაც მომცემს მეტ შემოსავალს,  მექნება 

შესაძლებლობა  დავიბრუნო ცხოვრების არსი, დავალაგო  

ურთიერთობა  გაყოფილ ოჯახთან და შვილებთან.  

Levan Murvanidze  

Samtredia, village of Tolebi 

Beekeeping 

Grant: 3 800 GEL 

  “Support can help you find a life purpose all over again” 

After winning in the Material Support Program, I purchased the         

honeybee colony and all the equipment. I timely supplied the required 

food and I managed to get 130 kilograms of acacia honey. I sold half of it 

in Tbilisi and the other half locally. I am able to produce chestnut honey 

at the moment; also I can split the colony. It will increase my profit, I 

will find my life purpose all over again, and sort out the relationship with 

my family and children. 
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რაჟიკო  ხურცილავა  

ხონი, სოფ. მათხოჯი 

მეფუტკრეობა 

გრანტის მოცულობა:  4 000 ლარი 

 “ცხოვრების ახალი ეტაპი“ 

პროექტში “ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“    მონაწილეობამ  

ჩემი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალა.  

გავიმარჯვე კონკურსში  და პროექტის ფარგლებში შემიძინეს 4000 

ლარის ღირებულების 16 ფუტკრის ოჯახი, რამაც მომავლის იმედი 

გამიჩინა, და მუშაობის და განვითარების ძალიან დიდი სტიმული 

მომცა.  

თაფლის და ფუტკრის სხვა პროდუქტების რეალიზების პრობლემა 

არა მაქვს, რაც დაეტყო ჩემი  ოჯახის მატერიალურ  მდგომარეობას. 

 

Razhiko Khurtsilava 

Khoni, village of Matkhoji 

Beekeeping 

 Grant: 4 000 GEL  

“A new phase in life” 

Taking part in the project – “Step by Step towards the Better Future,” 

changed my life for the better. I won the competition and purchased 16 

honeybee colonies. All this gave me hope and stimulus for continuing 

hard work and self-development. 

 I do not have any problems with selling honey and other bee products, 

so my family's living conditions have also increased.  
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თამაზი კაკაჩია  

ხონი  

კენკროვანი კულტურების სათბური 

გრანტის მოცულობა:  3 615 ლარი  

„სასათბურე მეურნეობა - ჩემი ახალი ცხოვრების დასაწყისი“ 

 „ ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“  პროექტმა მომცა 

სტიმული მიმეღო მონაწილეობა მატერიალური მხარდაჭერის 

პროგრამაში, რადგან ეს მაძლევდა ბიზნესის დაწყების შანსს. 

გავიმარჯვე და მივიღე  დაფინანსება:  სასათბურე მეურნეობის 

გამართვისათვის  საჭირო მასალების შეძენისა   და ასევე მარწყვის 

ჩითილების  შესყიდვისათვის.  დღეს  ამ მხრივ საკმაოდ 

გამართული მარწყვის მეურნეობა მაქვს, თუმცა  ძალიან ბევრი  

სახელმძღვანელოს დამუშავება და გამოცდილი სპეციალისტების 

დახმარება დამჭირდა. პროექტში მონაწილეობით დიდი ცოდნა 

მივიღე და ეკონომიკურად გავძლიერდი. მარწყვის რეალიზაციას 

ვახდენ ხონში და ქუთაისში. 

Tamaz Kakachia 

Khoni 

Greenhouse for berries  

Grant: 3 615 GEL 

“Greenhouse: the start of my new life” 

The project – “Step by Step toward the Better Future” was a stimulus for 

me to take part in the Material Support Program, as it would give me an 

opportunity for starting a business.  I won the competition and got a 

grant to purchase materials and strawberry seedlings for developing a 

greenhouse. I have developed strawberry greenhouse production with 

the knowledge I gained from the books and with the help of the            

experienced specialists. Thanks to the project, I have gained the relevant 

skills, and my living conditions have increased. I sell strawberries in 

Khoni and Kutaisi. 
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ოლეგი ბურლაკოვი  

ეკატერინე ტოროტაძე 

ქუთაისი 

ქიმწმენდა 

გრანტის მოცულობა:  8 911 ლარი 

„ძირფესვიანად შეცვლილი ცხოვრების არსი“ 

პროექტმა ძირფესვიანად შეცვალა ჩვენი წარმოდგენა ცხოვრებაზე, 

მომავალზე. ტრენინგების გავლის შემდეგ  მე და ჩემმა მეუღლემ 

გადავწყვიტეთ    დაგვეწერა ერთობლივი პროექტი  ქიმწმენდით 

მომსახურების შესახებ, რადგან მქონდა გარკვეული გამოცდილება 

რუსეთში მუშაობის პერიოდში.  პროგრამაში გავიმარჯვეთ და 

მივიღეთ   8911 ლარის ღირებულების საჭირო მოწყობილობები და  

მასალები. ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს  ქიმწმენდის ადგილზე 

მომსახურებას, როგორც წარმოება-დაწესებულებებში, ასევე  

სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რაც ქ. ქუთაისში არ იყო, ამიტომ 

საკმაოდ დიდი რაოდენობის შეკვეთები მაქვს, რითაც ჩვენი 

ეკონომიური მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ამჟამად ვაპირებთ   

ავტო სამრეცხაოს გახსნას. 

Oleg Burlakov 

Ekaterine Torotadze 

Kutaisi 

Dry-cleaning 

Grant: 8 911 GEL  

"Thoroughly changed the essence of my life" 

The project thoroughly changed our perspective on life and the future. 

After attending the training, my wife and I wrote a joint project about a 

dry-cleaning service, as I had some experience in the field from my      

previous work in Russia. We won the competition and got all the im-

portant equipment and materials. We have a mobile dry-cleaning service 

for production and service industries, also for different organizations. 

This kind of service is innovative for Kutaisi, so we receive a lot of orders. 

All this, improved our living conditions. As of now, we plan to open a car 

wash. 
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ნათია ბელთაძე  

მალხაზ  ხურციძე 

წყალტუბო, სოფ. თერნალი 

მესაქონლეობა 

გრანტის მოცულობა:  13 065 ლარი 

„ოჯახის გადარჩენის შესაძლებლობა მოგვეცა“ 

პროექტ “ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“  ტრენინგების 

გავლის შემდეგ გადავწყვიტეთ  დაგვეწერა პროექტი  

მესაქონლეობაზე, რადგან  ჩვენს ოჯახს დიდი გამოცდილება აქვს  

მსხვილ რქოსანი პირუტყვის მოვლის საქმეში,  ვცხოვრობდით  

აფხაზეთის იმ  რეგიონში (წებელდა),  სადაც   მესაქონლეობა 

ძირითადი სარჩენი საშუალება იყო. კონკურსში გამარჯვების 

შედეგად    შეგვიძინეს  6 მეწველი ძროხა და  სამშენებლო მასალები 

ბოსლის გამართვისათვის. ჩვენი ბიზნესი წარიმართა წარმატებით, 

ძირითადად ვყიდით  რძეს, რომელზეც დიდი მოთხოვნილებაა, 

ასევე გვყავს ნამატი- 5 ხბო. ყველაფერი ეს პროექტის დიდი 

დამსახურებაა.  

Natia Beltadze 

Malkhaz Khurtsidze 

Tskaltubo, village of Ternali 

Cattle-breeding 

Grant: 13 065 GEL 

“We got the opportunity to save our family” 

After attending training conducted within the project – “Step by Step  

towards the Better Future,” we wrote a project about cattle-breeding, as 

our family has a broad experience in the field.  We lived in Tsebelda,   

Abkhazia, where breeding of cattle was the main source of income. After 

winning the competition, we purchased six milking cows and building 

materials for cattle shed. Our business turned out to be successful. We 

sell milk, which is high in demand. Also, we have five calves. All this is 

thanks to the project. 
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მანუჩარ მატარაძე 

ქუთაისი 

ტანსაცმლის მაღაზია 

გრანტის მოცულობა:  3 729 ლარი  

„ყოველთვის უნდა გჯეროდეს უკეთესი მომავლის“ 

მივიღე მონაწილეობა მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამაში, 

რადგან მიზანი მქონდა -ტანსაცმლის მაღაზიის გახსნა (ბავშვებისა  

და ახალგაზრდებისათვის), პროექტში გამარჯვების შედეგად 

შევიძინეთ   საჭირო ინვენტარი, მოწყობილობები  მაღაზიის 

გასახსნელად  და კომპიუტერი.   

მაღაზია მდებარეობს ქუთაისის  ცენტრში, ამჟამად  დავამატე  

ქალის ტანსაცმელი, ვფიქრობ, შემდგომისათვის მიღებული 

შემოსავლით შევძლებ საკუთარი ფართის ყიდვას.  

Manuchar Mataradze 

Kutaisi 

Clothing store 

Grant 3 729 GEL 

“You have to always believe in a better future”  

I participated in the Material Support Program, as I intended to open a 

clothing shop (for children and young adults). After winning the        

competition, we purchased equipment, devices and a computer.  

The store is located in the center of Kutaisi. At this point, I added     

women's clothing to the stock. I think that I will be able to purchase my 

own space for the shop with future income.  
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The project—”Step by Step towards a Better Future” aims at resocialization of former prisoners, probationers and their 

family members residing in Shida Kartli, Samegrelo and Imereti through an integrated approach. The Material Support 

Programme is one of the components of the project that allows beneficiaries involved in the project to get financing 

(from 1500 EUR to 5000 EUR) and start a business or expand existing one and earn a living. The budget for the first 

phase of the MSP (2018) amounted to 144,379 GEL. 29 business applications were financed. The budget of the second 

phase of the MSP (2019) amounted to 300,000 GEL. 50 business applications were financed. 

 

 

 

The project is being implemented by the partnership of the international organization Hilfswerk International, IDP 

Women Association “Consent” and Fund of Women Entrepreneurs, and  with close cooperation with the Special Peni-

tentiary Service, and the Crime Prevention, Probation and Execution of Non-custodial Penalties Agency.  

2017-2020   
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აღნიშნული დოკუმენტი შემუშავებულია პროექტის "ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ" ფარგლებში.  

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ. 

 
The document was produced within the frames of the project  

“Step by Step towards a Better Future” funded by the EU and the Austrian Development Agency.  


