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წინამდებარე პუბლიკაციის მიზანია ქართველ სოციალურ მეწარ-
მ ე ე ბ ს ა  დ ა  ა მ  თ ე მ ა ზ ე  მ ო მ უ შ ა ვ ე  ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ე ბ ს  შ ო რ ი ს 
კავშირურთიერთობების გაღრმავება და ინფორმაციის გაცვლის 
ხელშეწყობა.

მომზადდა და გამოიცა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა 
დ ა  გ ა ნ ვ ი თ ა რ ე ბ ი ს  ც ე ნ ტ რ ი ს  მ ი ე რ ,  " ე ვ რ ო კ ა ვ შ ი რ ი ს ა "  დ ა 
საერთაშორისო ორგანიზაცია "პური მსოფლიოსთვის" ფინანსური 
მხარდაჭერით.

პუბლიკაცია  გამოცემულია  "ევროკავშირის"  ფინანსური 
მხარდაჭერით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ 
შემსრულებელი და ის არ შეიძლება აღქმულ იქნას, როგორც 
"ევროკავშირის" შეხედულებათა გამოხატულება.
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სოციალური მეწარმეობის ფორუმი

2016



საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა 
და განვითარების ცენტრი

ჩვენ შესახებ

სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ცენტრმა 2009 
წლიდან დაიწყო და მას შემდეგ ამ მიმართულებით იგეგმება და 
ხორციელდება მრავალი ტიპის ღონისძიება. 
მათ შორისაა "სოციალური მეწარმეობის ფორუმი“, „სტუდენტები 
სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად“, საგრანტო კონკურსები, 
გამოფენები, საკონსულტაციო და ტრენინგ სერვისები, რომლებიც 
პერიოდულ ხასიათს ატარებს. 

2016 წელს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვი-
თარების ცენტრის, განათლების განვითარებისა და დასაქმების 
ცენტრისა, საქართველოს არბაიტერ სამარიტერ ბუნდის, მიკრო-
საფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის ერთობლივი თანამ-
შრომლობითა და „ევროკავშირის“ დაფინან-სებით, სოციალური მე-
წარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა გაფართოვდა 
პროექტის ფარგლებში „სოციალური მეწარმეობა - ინოვაციური 
მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის“.

აღნიშნული პროექტის მიზანია სოციალური მეწარმეობის განვი-
თარების ხელშეწყობით უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ორგა-
ნიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა, რათა მათ უკეთ შეძლონ 
სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნების მიღწევა და მოწყვლადი 
ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება.

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 
არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც შეიქმნა 1995 წელს. 
მისი მისიაა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მშე-
ნებლობა, მთავრობასა და საზოგადოებას შორის ორმხრივი 
დიალოგის ხელშეწყობის გზით.

წარმატებული მუშაობის 21  წლიანი გამოცდილების ფონზე, 
ორგანიზაცია ეფექტიანად საქმიანობს ქვეყნის განვითარებისთვის 
ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებში, როგორებიცაა: სოციალური 
მეწარმეობა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ეკონომიკა 
და სოციალური პოლიტიკა, გარემოს დაცვა, დეცენტრალიზაცია, 
მომხმარებელთა უფლებები და კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობა.

(032) 2399019

office@csrdg.ge

www.fb.com/CSRDG

www.csrdg.ge

დელისის 1-ლი შესახვევი 5 ა,0177, თბილისი, საქართველო.

სოციალური მეწარმეობის პროგრამა

საკონტაქტო ინფორმაცია

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი

ჩვენ შესახებ

განათლების განვითრების და დასაქმების ცენტრი არასამთავრობო 
ორგანიზაციაა, რომლის მიზანსაც ფორმალური და არაფორმალური 
განათლებისა და დასაქმების სფეროში არსებული გამოწვევების 
გამოვლენა, პრობლემების მოგვარების მდგრადი მოდელების 
შემუშავება, განხორციელება და დანერგვა წარმოადგენს. 
ორგანიზაცია 2008 წელს დაარსდა და მას შემდეგ 40-ზე მეტი 
პ რ ო ე ქ ტ ი  გ ა ნ ა ხ ო რ ც ი ე ლ ა  ბ ა ვ შ ვ თ ა  დ ა ც ვ ი ს ,  ს ა მ ო ქ ა ლ ა ქ ო 
განათლებისა და ეკონომიკური განვითარების კუთხით.
 
ცენტრი მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერ-
თაშორისო ორგანიზაციებთან, მთავრობასთან, ბიზნეს სექტორთან 
და მედიის წარმომადგენლებთან, რათა გააუმჯობესოს მოს-
ახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა და სათემო 
ჩართულობა, ხელი შეუწყოს მათი საზოგადოების სრულფასოვან 
წევრებად ჩამოყალიბებასა და საქართ-ველოში ძლიერი სამოქა-
ლაქო საზოგადოების მშენებლობას. 

საკონტაქტო ინფორმაცია

(0431) 25 13 30

kutaisi.youth@gmail.com

www.fb.com/kedec.ge

www.kedec.ge

სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა

ცენტრი, სოციალური მეწარმეობის განვითარებას, ქვეყანაში ახალი 

სამუშაო ადგილების შექმნის, მოსახლეობის მოწყვლადი ნაწილის 

დასაქმებისა და თვითდასაქმების, ინოვაციური ტექნოლოგიების 

განვითარების ერთ–ერთ საუკეთესო გზად მიიჩნევს. სწორედ 

ამიტომაც, 2015 წლიდან აქტიურად მუშაობს სოციალური მეწარ-

მეობის ხელშეწყობის მიმართულებით. 

2016 წელს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და გან-

ვითარების ცენტრთან, საქართველოს არბაიტერ სამარიტერ ბუნდსა 

და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალთან თანამშრომ-

ლობით ჩაერთო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

„სოციალური მეწარმეობა ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და 

სოციალური ცვლილებებისთვის“ განხორციელებაში. აღნიშნული 

პროექტის ფარგლებში განათლების განვითარების და დასაქმების 

ცენტრმა შექმნა  სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერი საკონ-

სულტაციო ცენტრი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მოქმედ 

და დამწყებ სოციალურ მეწარმეებს ემსახურება. 

გრიშაშვილის მე-4 შეს #8, 4600, ქუთაისი, საქართველო 



ჩვენ შესახებ

არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდმა (ASB) საქართველოში საქმიანობა 

1992 წელს დაიწყო, როდესაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინ-

ვარებდა. იმ დროისთვის, ASB-ს მთავარი მიზანი იყო ჰუმანიტარული 

დახმარების გაწევა, რათა გაეუმჯობესებინა საზოგადოების 

ყველაზე სუსტი და დაუცველი ფენის მდგომარეობა, მათი ვინც 

ყველაზე მეტად დაზარალდა ომის გამო. 

1997 წელს, სიტუაციის დასტაბილურების შემდეგ, ASB-იმ თავისი 

წარმომადგენლობა საქართველოდან გაიწვია.

2010 წელს ASB დაბრუნდა საქართველოში, ამჯერად უკვე იმ 

აქტივობების განსახორციელებლად, რომელიც გაზრდიდა 

კატასტროფის რისკების შემცირების საშუალებას. სოციალური 

სერვისების განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

დახმარება და საქართველოს სამარიტელთა ასოციაციის გაძ-

ლიერება მის მთავარ ამოცანებად იქცა. დღეისათვის ორგანიზაცია 

ახორციელებს პროექტებს, რომელიც ყველა ჩამოთვლილ სფეროს 

ეხება, თანამშრომლობს, როგორც ქართულ, ისე უცხოურ არასამ-

თავრობო  ორგანიზაციებთან.

ASB არის არაპოლიტიკური, არარელიგიური დახმარებისა და კეთილ-

დღეობის ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურია ისეთ სფეროებში, 

როგორებიცაა სამოქალაქო დაცვა, პირველადი დახმარება და 

სოციალური მომსახურებები. 1 5 მილიონი წევრითა და 125 წელზე 

მეტი გამოცდილებით, ASB არის ერთ ერთი უძველესი და უდიდესი 

სოციალური დახმარების ორგანიზაცია გერმანიაში. 1921 წლიდან, იგი 

ჩართულია საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების მისიებში 

და აქვს წარმომადგენლობები საზღვარგარეთ.

საკონტაქტო ინფორმაცია

(032) 229 00 06

info@asb-georgia.org

www.fb.com/ASBinGeorgia

www.asb-georgia.org

აბაშიძის #42, 0179, თბილისი, საქართველო 

საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი

ჩვენ შესახებ

„კრისტალი“ წარმოადგენს დინამიურად მზარდ, ადგილობრივ 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, რომელიც  თავისი საქმიანობით 

ხელს უწყობს მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის განვითარებას 

საქართველოში.

კრისტალი მომხმარებელს სთავაზობს მრავალფეროვან და 

მაღალხარისხიან ფინანსურ მომსახურებას, მათ შორის: მიკრო, 

საშუალო და აგრო სესხებს დამწყები და მოქმედი ბიზნესისათვის; 

სარემონტო და სამომხმარებლო სესხებს;  ვალუტის გაცვლის 

ოპერაციებს; გზავნილებს; კომუნალური გადახდის მომსახურებას 

და ა.შ.    

კრისტალი ორიენტირებულია რეგიონებსა და მოშორებულ 

ადგილებში მოღვაწე მიკრო მეწარმეებისა და ფერმერების 

განვითარებაზე. 2016 წლის მდგომარეობით, კომპანიის სესხის 

პორთფელის თითქმის 65% კონცენტრირებულია სასოფლო 

რეგიონებში

„კრისტალის“ მიერ 1998 წელს 10,000 აშშ დოლარის სასესხო 

კაპიტალით დაწყებული საქმიანობა 2016 წლისათვის ემსახურება 

60,000-ზე მეტ მომხმარებელს, წარმატებით მართავს 95 მილიონი 

ლარის ოდენობის საკრედიტო პორთფელს; კომპანია ოპერირებს 38 

რეგიონალური ოფისისა და 11 სერვის ცენტრის მეშვეობით, წარმოდ-

გენილია საქართველოს 8 რეგიონში. 

კრისტალი არის პირველი ქართულ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, 

რომელმაც შეძლო საბანკო კრედიტის მოპოვება (2003 წელი).

კრისტალი ასევე არის პირველი ქართულ მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაცია, რომელსაც მიენიჭა საერთაშორისო საკრედიტო  

(2003) და სოციალური რეიტინგი (2010).

მაღალი ინსტიტუციური სტანდარტების, სოციალური პასუხის-

მგებლობისა და გამჭვირვალობის პრინციპების ზედმიწევნითი 

დაცვისათვის კრისტალმა მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება: 

პლატინის ჯილდო (უმაღლესი პრიზი) MIX -საგან სოციალური 

საქმიანობის ანგარიშგებისთვის (2012 წელი); CGAP-ის ჯილდო 

ფინანსური გამჭვირვალობისთვის (2006 წელი); 2011 წელს კრისტალი 

აღიარებულ იქნა გამარჯვებულად კლენტთა დაცვის  ფარგლებში 

სმარტ კამპანიის (Smart Campaign) მიერ გამოცხადებულ კონკურსში „ 

მარტივ ენაზე შედგენილი ხელშეკრულება“.

საკონტაქტო ინფორმაცია

(0431) 252244

info@crystal.ge

www.fb.com/CrystalJscMfo

www.crystal.ge

ნიკეას ქუჩა #22, ქუთაისი, საქართველო 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი



ფორუმის მონაწილე 

სოციალური საწარმოები

1. არაბული ArtHouse

2. ჰერა

3. ტრადიციული მოდის სახლი

4. სოციალური ტაქსი

5. იკორთა

6. ხვრამზე

7. მზიურის კაფე

8. რეას ციყვები

9. ნაბიჯი მომავლისკენ

10. მებიუსი

11. სოციალური სამკერვალო-სახელოსნო

12. ეტლების საწარმო

13. ისტორიალი

14. ექსპრეს ავტო - სამრეცხაო

15. სობისის ახალგაზრდული კოოპერატივი

16. ედენა

17. ფარშევანგი

18. კოდალა

19. სოციალური სახელოსნო ბორჯომში

20. აისი

21. კრეატიული კაფე

22. სხივი

23. არბო

24. ეთნოდიზაინი

25. ერთად

26. სახლი საზღვრების გარეშე

27. ქედელი

28. ლელი

29. ნუკრიანის სახელოსნოები

30. ბაბალე

31. გორდიზაინი

32.  მაქმანები

33. რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრი

34. გუმბათი

35. ხელმისაწვდომი მუსთერაპია

36. თუშეთი

37. გენერატორი 9,8

38. არტ-თერაპიული კაფე

39. კოალიცია სოციალური რეფორმებისთვის

40. წნელი

41. წიგნო-ბარი

42. რვას+1

43. საგანმანათლებლო ბავშვთა დღის ცენტრი

44. ბიოველი

45. სოციალური თერაპიის სახლი

46. Realize

47. Happy Planet Store 



1. არაბული ArtHouse

2.  ჰერა

სოციალური საწარმო „არაბული ArtHouse” დაფუძნდა 
2016  წელს  არასამთავრობო  ორგანიზაციის 
“ხევსურეთი და თემი” მიერ.

სოციალური  საწარმოს  მისიაა  ხევსურეთში, 
მაღალმთიან რეგიონში ადგილობრივი მოსახლეობის 
დასაქმება და შემოსავლების შექმნა მათთვის, 
ტრადიციული ხელსაქმის გადაცემა მომავალი 
თაობისთვის. ტრადიციული ხევსურული ტანსაცმლის, 
თანამედროვე ტანსაცმლის და სუვენირების წარმო-
ება.

სოციალური საწარმო აუდიო მულტი სტუდია "ჰერა" 

დაფუძნდა 2011 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციის 

„აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუთა კავშირი „ჰერას” 

მიერ. 

სოციალური საწარმოს მისიაა უსინათლოთა და 

მცირემხედველთა თანაბარი ხელმისაწვდომობა

ლიტერატურაზე და მათი დასაქმება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - ნინო არაბული

      (+995) 555 26 33 68

      arabuliarthouse@gmail.com

      Facebook.com Traditional workshop Arabuli Arthouse

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - ხვიჩა გუნია

      (+995) 555 02 12 36

      abkusin@hotmail.com

      Facebook.com Studia Hera

სოციალური საწარმო "ტრადიციული მოდის სახლი" 
დაფუძნდა 2014 წელს ორგანიზაციის ა(ა)იპ სასწავლო 
შემოქმედებითი სახელოსნო ტრადიციული მოდის 
სახლის ფარგლებში. 

სოციალური საწარმოს მისიაა რთული ოჯახური 
პირობების მქონე ქალთა ცხოვრების ხარისხის 
გაუმჯობესება, ტრადიციული რეწვის დარგების 
შენარჩუნება/პოპულარიზაცია.

სოციალური საწარმო "სოციალური ტაქსი" დაფუძნდა 

2015 წელს ორგანიზაციის ა(ა)იპ  ასოციაცია ქალი, 

ბავშვი და სოციუმის ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა სოციალური ცვლილე-

ბების ინიცირება საზოგადოების უფლებრივი მდგომა-

რეობის გაუმჯობესების მიზნით.

3. ტრადიციული მოდის სახლი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  - თამარ დარჩია

     (+995) 577 79 63 73

     tamardarchia@yahoo.com

     Facebook.com  ტრადიციული მოდის სახლი 

4. სოციალური ტაქსი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  - ნანა შარაშიძე

     (+995) 593 35 36 62

     wochiso@gmail.com

     Facebook.com სოციალური ტაქსი



5. იკორთა

6. ხვარამზე  

სოციალური საწარმო “იკორთა“ დაფუძნდა 2011 წელს 

ორგანიზაციის „უკეთესი მომავლისათვის“ ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა დევნილი ქალების 

ეკონომიკური შესაძლებლობების გაზრდა. ტრადი- 

ციული კულტურის პოპლარიზაცია.

სოციალური საწარმო “ხვარამზე“ დაფუძნდა   2011 

წელს საქართველოს საერთაშო თანამშრომლობის 

და მდგრადი განვითარების ცენტრის  ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა ტრადიციული რეწვის 
პროდუქციის შექმნა სწავლება.

(+995) 599 18 31 56

ketevan.veltauri@gmail.com

 www.khvaramze.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - ნანა ჩქარეული

      (+995) 599 41 02 50

      nanachkareuli@gmail.com

      Facebook.com  ikorta     

      http://www.ikorta.com/    

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - ქეთევან ველთაური

სოციალური საწარმო “მზიურის კაფე“ დაფუძნდა 
2016 წელს ა(ა)იპ მზიანის ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა ბავშვთა ქალაქ 
"მზიურის" ფუნქციურად დატვირთვა, სხვადასხვა 
საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებებით 
წლის მანძილზე. ინკლუზიური სივრცის შექმნა - 
მისაწვდომი  კაფე  ყველასთვის.  შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დასაქმება და 
საზოგადოების  ცნობიერების  ამაღლება  ამ 
მიმართულებით.  

სოციალური საწარმო "რეას ციყვები" დაფუძნდა 

2013 წელს კავშირი "რეას" ფარგლებში. 

სოციალური საწარმოს მისიაა განვითარების თავისე-

ბურების მქონე ახალგაზრდების დასაქმება  

7. მზიურის კაფე

(+995) 599 57 75 41

eliso.rekhviashvili1@gmail.com

Facebook.com  socialcafegallery "Rhea's Squirrels"

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი  - ელისო რეხვიაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  - ანა გოგუაძე

     (+995) 571 29 10 20

 anna.goguadze@gmail.com

Facebook.com ახალი მზიური New Mziuri

8. რეას ციყვები

http://www.khvaramze.ge
http://www.khvaramze.ge
mailto:eliso.rekhviashvili1@gmail.com


9. ნაბიჯი მომავლისკენ

სოციალური საწარმო “ნაბიჯი მომავლისკენ“ და-

ფუძნდა 2016 წელს საქართველოს საზოგადო-

ებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციის ფარგ-

ლებში. 

სოციალური საწარმოს მისიაა მომსახურება, რომელიც 
უზრუნველყოფს 0-7 წლამდე ასაკის განვითარების 
შეფერხების ან ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვების 
დროულ გამოვლენას და ინტერვენციას.

სოციალური საწარმო “მებიუსი“ დაფუძნდა 2015 

წელს "საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ასოციაციის" მიერ.

სოციალური საწარმოს მისიაა შშმ პირთა ინტეგრაცია 
საზოგადოებაში

10. მებიუსი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - ნინო პაატაშვილი

      (+995) 593 33 42 24

      ninopaatashvili@gmail.com

საკონტაქტო ინფორმაცია:

   საკონტაქტო პირი  - ნათია დოლიძე

     (+995) 599 22 24 44

     natiadolidze@gamh.org.ge

     Facebook.com Mebius

სოციალური საწარმო “ეტლების საწარმო“ დაფუძ- 

ნდა 2011 წელს კოალიცია „დამოუკიდებელი ცხოვ- 

რებისათვის“ ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა მაღალხარისხიანი 
დამხმარე საშუალებების წარმოება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 

(+995) 599 45 56 88

g.dzneladze59@gmail.com

www.disability.ge

11  -  . სოციალური სამკერვალო სახელოსნო

სოციალური საწარმო “ სოციალური სამკერვალო 

სახელოსნო“ დაფუძნდა  2015 წელს ასოციაცია „ან-  

იკას" ფარგლებში.

სოციალური  საწარმოს  მისიაა  შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების ეკონომიკური მდგო-

მარეობისა და ცხოვრების დონის ამაღლება დასაქ-

მების საშუალებით.

(+995) 551 77 66 05

mjulakidze7@gmail.com

www.khvaramze.ge

Facebook.com Association Anika

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - მაია ჯულაყიძე

12. ეტლების საწარმო

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი  - გიორგი ძნელაძე



13. ისტორიალი

14  ექსპრეს ავტო-სამრეცხაო .

სოციალური საწარმო “ისტორიალი“ დაფუძნდა  

2000 წელს "ხელოვნების საერთაშორის ცენტრის" 

ფარგლებში,  ხოლო 2013 წლიდან მოქმედებს 

როგორც დამოუკიდებელი შპს.

სოციალური საწარმოს მისიაა კულტურუილი ინდუსტ-
რიებისა და ქართული ტრადიციული რეწვის განვითა-
რების ხელშეწყობა, საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა, პოპულარიზაცია. ტრადი-
ციების შენარჩუნება და მომავალი თაობებისთვის 
გადაცემა. ადგილობრივი ოსტატების ეკონომიკური 
მდგრადობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

სოციალური საწარმო “ექსპრეს ავტო-სამრეცხაო“ 

დაფუძნდა  2016  წელს ასოციაცია "ჩვენი სახლი-

საქართველოს"  ფარგლებში.

სოციალური  საწარმოს  მისიაა  სპეციალური 

საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების ინტეგრაცია 

საზოგადოებაში

(+995) 591 15 89 71

momarashvili@gmail.com

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - თამარ კიკნაძე

  (+995) 599 58 60 57

      gacc@gaccgeorgia.org

      Facebook.com   ISTORIALI

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი - მანანა ომარაშვილი

      

სოციალური საწარმო "ედენა"-თექის სახელოსნო 

ონში დაფუძნდა 2015 წელს "ტრადიციული რეწვის 

ასოციაციის"  ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა თექის სახელოსნო 

"ედენა" მდებარეობს ონში,მასში დასაქმებულია 5 

ქალბატონი, სახელოსნო-საწარმო მათი შემოსავლის 

ერთადერთი წყაროა.

16. ედენა

სოციალური საწარმო “ სობისის ახალგაზრდული 

კოოპერატივი“ დაფუძნდა 2012 წელს ა(ა)იპ "ეთიკ 

ფინანსის“  მიერ.

სოციალური საწარმოს მისიაა გორის მუნიციპალი-

ტეტში მდებარე საზღვრისპირა სოფელ სობისში 

მცხოვრები ახალგაზრდების დასაქმება სამეწამეო 

სფეროში, მათი ხელშეწყობა მეწარმისთვის საჭირო 

უნარ-ჩვეევბის განვითარებაში. 

(+995) 558 17 57 07

atskarunashvilinika@gmail.com

Facebook.com  Sobissuri / სობისური

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი  - ნიკა აწკარუნაშვილი

     

15.  სობისის ახალგაზრდული კოოპერატივი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  - ლილი მაისურაძე

     (+995) 991 71 1125

     liliana-maisuradze@ mail.ru

     Facebook.com ედენა-თექის სახელოსნო ონში

https://www.facebook.com/Sobissuri/?ref=page_internal


1  სოციალური სახელოსნო ბორჯომში 9.

სოციალური საწარმო „სოციალური სახელოსნო 

ბორჯომში“ დაფუძნდა  2016 წელს ორგანიზაციის   

„ჰელფინგ ჰენდის“  ფარგლებში.

ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  ს ა წ ა რ მ ო ს  მ ი ს ი ა ა  შ შ მ  პ ი რ თ ა 
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა მათი 
დასაქმების ხელშეწყობით. შშმ პირები მოხალი-
სებთან ერთად ჩართულნი არიან შრომიმით თერა-
პიაში  და პოლიგრაფიულ სერვის სთავაზაობენ 
მომხამრებლებს.

(+995) 551 143 595

meskhi.tinatin@gmail.com

Facebook.com  Social Workshop in Borjomi

სოციალური საწარმო “აისი“ დაფუძნდა 2015 წელს 

სარეაბილიტაციო და სოციალური ადაპტაციის 

ცენტრ "აისის“ ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა შშმ პირთა ჯანმრ- 

თელობისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობა

(+995) 558 18 16 24

Chincharauli_nino@yahoo.com

www.aisi.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - თინათინ მესხი

20. აისი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი  - ნინო ჭინჭარაული

17. ფარშევანგი

სოციალური საწარმო „ფარშევანგი“ დაფუძნდა  

2014 წელს "განათლების განვითარების და დასაქმე-

ბის ცენტრის" მიერ.

სოციალური საწარმოს მისიაა შეზღუდული შესაძლებ-

ლობის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური 

ინტეგრაცია მათ შესაძლებლობებზე მორგებული 

საამუშაო ადგილების შექმნითა და დასაქმებით.

სოციალური საწარმო “კოდალა“ დაფუძნდა 2015 

წელს "სოციალურ საწარმოთა და მეწარმეთა ასო-

ციაციის" ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა შშმ პირების დასაქმება 
და გადამზადება.

18. კოდალა

 www.kodalasoc.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი - ფერიდე ლორია

     (+995) 557 49 23 04

      farshevangi1@gmail.com

Facebook.com  მისალოცი ბარათები დამოსაწვები

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი - თამთა ჩიქოვანი

  (+995) 595 30 05 29

tamartachikovani@gmail.com

Facebook.com კოდალა- Kodala

https://www.facebook.com/socialworkshopinborjomi/?ref=page_internal
http://www.aisi.ge


სოციალური საწარმო “არბო თოიზ“  დაფუძნდა 2016 

წელს ორგანიზაციის "არბო ლენდის" ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა სრულწლოვანი შეზღუ-

დული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმება 

და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი სრულფა-

სოვანი ჩართულობის ხელშეწყობა.

სოციალური საწარმო “ეთნოდიზაინი“ დაფუძნდა 

2016 წელს "საქართველოს ტრადიციული რეწვის 

ასოციაციის" მიერ.

სოციალური საწარმოს მისიაა ტრადიციული რეწვის 

ოსტატების დასაქმება და მათი პროდუქციის კონკუ-

რენტუნარიანობის ამაღლება.

23. არბო

(+995) 593 90 68 48 / (+995) 593 66 38 21

irinamania@crafts.ge/

Facebook.com EthnoDesign ეთნოდიზაინი     

 www.arboland.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი  - ირინა მანია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  - დავით შანშიაშვილი

     (+995) 579 74 01 97

      dshanshiashvili@gmail.com

24. ეთნოდიზაინი

21. კრეატიული კაფე

სოციალური საწარმო “კრეატიული კაფე“ დაფუძნ-

და 2015 წელს კრეატიული განვითარების ცენტრის 

ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა განათლების და 

პროფესიული განვითარების შესაძლებობების ხელმი-

საწვდომობის გაზრდა ახალგაზრდებისათვის.  

22. სხივი

სოციალური საწარმო “ხის საწარმო „სხივი““ და-

ფუძნდა 2016 წელს ,,სმენისა და მეტყველების    

დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოცი-

აცია მშობელთა  კავშირის" ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა ინტელექტის    განმა-
ვითარებელი   ხის    სათამაშოების     დამზადება,    
ადგილობრივი   წარმოების   განვითარება,   მოგების    
რეინვესტირება საწარმოში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 საკონტაქტო პირი - თეონა დალაქიშვილი

     (+995) 593 19 72 19

    teonadalak@gmail.com

 Facebook.com CDC-Creative Development Center

საკონტაქტო ინფორმაცია:

  საკონტაქტო პირი - მაია ასაკაშვილი

    (+995) 599  51 33 97

asakashvili_maia@yahoo.com

      Facebook.com ხის სახელოსნო სხივი

mailto:irinamania@crafts.ge/


სოციალური საწარმო “შპს ერთად“ დაფუძნდა 2012 

წელს ორგანიზაციის  „ხელმისაწვდომი გარემო 

ყველასთვის“  ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა შშმ პირთა დასაქმება, 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შშმ პირთა 

შესაძლებლობების შესახებ,  რათა მოახდინოს 

ზეგავლენა პოზიტიურ დისკრიმინაციაზე და ცვლილე-

ბების ინიცირება.

სოციალური საწარმო “სახლი საზღვრების გარეშე“ 

დაფუძნდა 2016 წელს ორგანიზაციის „ASB“ ფარგლ-

ებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა ხანდაზმულთა და შშმ 
პირთა მოვლა პატრონობა და სიბერის უზრუნველ-
ყოფა

25. ერთად

(+995) 593 19 95 42

pavlo.b56@mail.ru

Facebook.com  ხანდაზმულთა სახლი ,,სახლი 

საზღვრებს გარეშე" "House Without Borders" 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი  - გიორგი ალავიძე

 (+995) 591 22 44 60

gia.alava@gmail.com

Facebook.com Ltd Ertad / შპს ერთად 

26. სახლი საზღვრების გარეშე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი - სალია ლუდმილა

27. ქედელი

28. ლელი 

ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  ს ა წ ა რ მ ო  “ ა რ ტ - კ ა ფ ე  ქ ე დ ე ლ ი “ 

დაფუძნდა 2011 წელს სიღნაღის რეგიონის "სოცია-

ლურად უმწეოთა თერაპიის კავშირის"  ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა შშმ პირთა სოციალური 

ინტეგრაცია.

სოციალური საწარმო “ლელი“ დაფუძნდა 2011 წელს 

ა(ა)იპ "ლელის" ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა მიღებული შემოსავლის 

რეისნვესტირება ლელის სოციალური მიზნების 

განსახორციელებლად ქალთა გაძლიერების მიმართუ-

ლებით.  

(+995) 551 42 45 26

nana.nerse@gmail.com

www.leli.ge

გელა ღლიღვაშვილი

     Facebook.com  Art Cafe Qedeli

      qedelicommunity@gmail.com

    +995 599 686 718/+995 599 230 938

საკონტაქტო პირი - ლალი ხანდოლიშვილი 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - ნანა ნერსეზაშვილი

mailto:pavlo.b56@mail.ru
https://www.facebook.com/sakhlisazgvrebsgareshe/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/sakhlisazgvrebsgareshe/?ref=page_internal
mailto:nana.nerse@gmail.com
http://www.leli.ge


სოციალური საწარმო “ნუკრიანის სახელოსნიები“ 

დაფუძნდა 2006 წელს სათემო კავშირი „ნუკრიანის“ 

ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა სოფლად მცხოვრები 
ქალების გააქტიურება, მათი ეკონომიკური მდგომა-
რეობის გაუმჯობესება და საზოგადოების აქტიურ 
წევრებად ჩამოყალიბება.

სოციალური საწარმო “ბაბალე“ დაფუძნდა 2014 

წელს ორგანიზაციის „რეალური ცვლილებებისთ-

ვის“  ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა სოციალური ინკლუ-

ზიური გარემოს შექმნა, ინტელექტუალური დარღვე-

ვებისა და ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე 

პირთა დასაქმების ხელშეწყობის გზით

29. ნუკრიანის სახელოსნოები

საკონტაქტო ინფორმაცია:

  Facebook.com ნუკრიანის სახელოსნოები

      Nukriani workshops

cun.nukriani@yahoo.com

 (+995) 577 20 21 11

 საკონტაქტო პირი  - მაია ბიძინაშვილი

30. ბაბალე

(+995) 591 97 43 51

tabatadzelia@gmail.com

Facebook.com  ბაბალე  Babale 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი - ლია ტაბატაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია:

31. გორდიზაინი

სოციალური საწარმო “გორდიზაინი“ დაფუძნდა 

2014  წელს ორგანიზაციის ,,კეთილდღეობისა და 

განვითარების ცენტრის“ ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა შშმ და სოციალურად  

დაუცველი  ადამინებისათვის, რაც შეიძლება მეტი 

სამუშაო ადგილის შექმნა და მათი დასაქმება.

 შემოსავალი ხმარდება შშმ პირთა და სოციალურად 

დაუცველ ადამიანების ეკონომიკურ გაძლიერებას, 

ასევე  ორგანიზაციის  საქმიანობის მდგრადობას.

(+995) 599 79 25 72

tina-1@rambler.ru

Facebook.com  გორდიზაინი

სოციალური საწარმო “მაქმანები“ დაფუძნდა 2016  

წელს ორგანიზაციის  "განვითარებისა და მიგრა- 

ციის ინსტიტუტის" ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა საზოგადოებაში 
სოციალური პასუხისმგებლობის გაზრდა. მარგინალური 
ჯფუფის წევრების მოტივაციის ამაღლება და თვით-
რეალიზაციის ხელშეწყობა მათი ეკონომიკური შემო-
სავლებისა და ჩართულობის ზრდის საშუალებით. ასევე, 
ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულა-
რიზაცია.

32. მაქმანები

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - თინა ბრეგვაძე

 საკონტაქტო პირი  - ლელა სებუა 
       ელისო გეგენავა

     (+995) 551 30 20 23/ (+995) 591 67 67 93

mailto:tabatadzelia@gmail.com
https://www.facebook.com/babalestore/?ref=page_internal


33. რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრი 

სოციალური საწარმო “რუსთავის საეთაშორისო 

სკაუტური ცენტრი“ დაფუძნდა 2013 წელს.

სოციალური საწარმოს მისიაა ხელი შეუწყოს ჯანსაღი, 

თანამედროვე, განათლებული და სრულყოფილი საზო-

გადოების ფორმირებას, ადგილობრივი და საერთა-

შორისო ახალგაზრდულ პროექტებში ჩართულობით.

34  . გუმბათი 

სოციალური საწარმო “ ფართოპროფილიანი სასწა- 

ვლო ცენტრი ,,გუმბათი“ დაფუძნდა 2016 წელს ა(ა)იპ 

სასწავლო ცენტრ "გუმბათის" ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა არაქართველი და ქართ-
ველი მოსწავლეების ინტეგრაცია და ამ გზით ქართული 
ენის პოპულარიზაცია; ზოგადი განათლების პოპუ-
ლარიზაცია; მასწავლებელთა პროფესიული განვითა-
რების ხელშეწყობა; კულტურულ-საგანმანათლებლო 
პროექტების განხორციელება.

(+995) 557 51 05 35

t.kekua@iscr.ge

Facebook.com  International Scout Centre Rustavi

www.iscr.ge

ccfyd.blogspot.ch

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - თეა კეკუა

(+995) 551 09 57 42

cicino.gobadze@gmail.com

Facebook.com  

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი - ციცინო გობაძე

35. ხელმისაწვდომი მუსთერაპია

სოციალური საწარმო “ ხელმისაწვდომი მუსთერა-

პია“ დაფუძნდა 2016 წელს ა(ა)იპ "მშობელთა ხიდის" 

ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა მუსთერაპიის, როგორც 
საჭირო ფსიქო-სოციალური სერვისის ხელმისაწვდო-
მობის ზრდა შშმ პირებისა და სხვა დაინტერესებული 
ადამიანებისათვის.
მუსთერაპიის დამფუძნებლები არიან საქართველოში 
რეგისტრირებული საქველმოქმედო ორგანიზაციის 
„მშობელთა ხიდის“ აქტიური წევრები, რომლებსაც შშმ 
პირებთან მუშაობის ათ წლიანი გამოცდილება აქვთ.

36. თუშეთი

სოციალური საწარმო “თუშეთი“ დაფუძნდა 2016  

წელს ორგანიზაციის  "ახალგაზრდები მომავლისა 

და ცვლილებებისთვის"  ფარგლებში.

სოციალური  საწარმოს  მისიაა  ტრადიციული 
ხელსაქმის გადარჩენა და აღორძინება.

 Facebook.com  სოციალური საწარმო "თუშეთი"

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 საკონტაქტო პირი - ქევხიშვილი ნათია

ნანა ნანობაშვილი; ნატო სოფრომაძე

      (+995) 592 25 27 47/ (+995) 555 79 69 19

nkevxishvili@inbox.ru / qalebisamartlianobistvis@hotmail.com

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი - თეონა ყაჭეიშვილი

      (+995) 577 47 34 40

      teonakacheishvili@yahoo.com

      Facebook.com  მუსთერაპიული ცენტრი ღია სტუდია

http://www.iscr.ge
http://www.iscr.ge


“არტ-თერაპიული კაფე“ დაფუძნდა 2016 წელს სტუ-  

დენტური საინიციატივო ჯგუფი "Fairy Door"-ის ფარგ- 

ლებში.

(+995) 591 90 57 08

ninolinchiki@yahoo.com

Facebook.com Fairy Door - ჯადოსნური კარი

37. . გენერატორი 9 8

სოციალური საწარმო “გენერატორი 9 8“ . დაფუძნდა 

2015 წელს "მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთა- 

შორისო ცენტრის" ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა თვითგამოხატვის, 
განათლების და ინოვაციის გზით დადებითი ცვლილე-
ბების განხორციელება საზოგადოებაში. საერთო 
განვითარებისა და პოზიტიური ცვლილებების 
ხელშეწყობა. ალტერნატიული და ხელმისაწვდომი 
საერთო სამუშაო სივრცით უზრუნველფა ახალგაზრ-
დებისთვის მათი პიროვნული და პროფესიული 
განვითარებისთვის.

(+995) 598 17 99 96

natali_ken@yahoo.com

Facebook.com  Generator 9.8 / გენერატორი 9.8

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - ნატო ქენქაძე

38. არტ-თერაპიული კაფე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  - ნინო ლინჩიკი

39. კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის 

სოციალური საწარმო “კოალიცია სოციალური 

რეფორმებისთვის" დაფუძნდა 2013 წელს.

სოციალური საწარმოს მისიაა შშმ ბავშვთა უნარების 
განვითარება, მათი ინტეგრირება და დამოუიდებელი 
ცხოვრების ხელშეწყობა.

40. წნელი 

(+995) 551 773774

davitparkadze@gmail.com

facebook.com კასპის შშმ პირთა კავშირი

შინ დასაქმების სოციალური საწარმო "წნელი" 

დაფუძნდა 2016 წელს “კასპის შშმ პირთა კავშირის” 

მიერ.

სოციალური საწარმოს მისიაა შეძღუდული შესა-
ძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  -  დავით პარკაძე

(+995) 593 147805

tamarapopkhadze@gmail.com

Facebook.com  კოალიცია სოციალური ~

რეფორმებისათვის

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  - თამარ ფოფხაძე

mailto:natali_ken@yahoo.com
https://www.facebook.com/Generator9.8Geo/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/dronibar/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/dronibar/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/dronibar/?ref=page_internal
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41. წიგნო-ბარი

სოციალური საწარმო “წიგნო-ბარი“ დაფუძნდა 2016 

წელს ახალგაზრდული ასოციაცია დრონის ფარგ-

ლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა სივრცის შექმნა, სადაც 

ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა განივითა-

რონ პროფესიული უნარ-ჩვევები და განახორციელონ 

მათი ინიციატივები.

(+995) 574 27 11 27

giokika@gmail.com

Facebook.com  სოციალური წიგნო-ბარი / 

Social Book-Bar

42. რვას+1

სოციალური საწარმო “მულტიკულტურული ლიტე-

რატურული კაფე „რვას+1“ დაფუძნდა 2015 წელს 

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ.

სოციალური საწარმოს მისიაა საზოგადოებისთვის 
მსოფლიოს სხვადასხვა კულტურისა და ტრადიციების 
გაცნობა. ახალგაზრდებისთვის სამუშაო  ადგილების 
შექმნა.  ქ.  ოზურგეთში ლიტერატურული კაფეს 
მოწყობა, სადაც შესაძლებელი იქნება დასვენება 
კომფორტულ, მშვიდ, მყუდრო და თბილ გარემოში.

(+995) 593 33 23 17

ypuozurgeti@yahoo.com

Facebook.com  „ლიტერატურული კაფე „რვას+1“

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  - - გიორგი კიკალიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

     საკონტაქტო პირი  -  მარინა თოფურია

43. საგანმანატლებლო ბავშვთას დღის ცენტრი

სოციალური საწარმო “ქვემო ქართლის ეთნოშო-

რისი ერთობა” დაფუძნდა 2014 წელს.

სოციალური საწარმოს მისიაა სკოლამდელი ასაკის 

ბავშვების მომზადება სასკოლოდ, ქართული ენის 

სწავლება. 

4 ბიოველი4. 

სოციალური საწარმო  "ბიოველი" დაფუძნდა 2010 

წელს ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკა-

ნას" მიერ.

სოციალური საწარმოს მისიაა ბიოფერმერებისთვის 
პროდუქციის რეალიზაციის შესაძლებლობის გაზრა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი -  კარინა ბეჟანიშვილი

      551 09 21 58, 555 ბ43 08 77

    info.kkieu@ gmail.com

      Facebook.com ქვემო ქართლის ეთნოშორისი 

      ერთობა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      www.elkana.org.ge 

     Facebook.com bio valley

ecomomicdev@elkana.org.ge

   (+995) 591 195505

საკონტაქტო პირი -  პავლე დოლიძე

https://www.facebook.com/dronibar/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/dronibar/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/dronibar/?ref=page_internal


47 Happy Planet Store 

სოციალური საწარმო “Happy Planet Store” დაფუძნდა 

2015 წელს ორგანიზაციის Happy Kids Happy Planet 

ფარგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა შემოსავლის და 
სამუშაო ადგილების  შექმნა  შემოქმედებითი 
პრაქტიკის მეშვეობით. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

  საკონტაქტო პირი - თამარ სულხანიშვილი

      (+995) 597 78 19 58

nhappyplanetstore@gmail.com

Facebook.com Happy Kids Happy Planet - Happy 

Planet Store

45. სოციალური თერაპიის სახლი

სოციალური საწარმო “სოციალური თერაპიის 
სახლი“ დაფუძნდა 2016 წელს არასამთავრობო 
ორგანიზაციის "კავშირი  ადამიანებისთვის, 
განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ" 
ფარგლებში.

ს ო ც ი ა ლ უ რ ი  ს ა წ ა რ მ ო ს  მ ი ს ი ა ა  გ ო ნ ე ბ რ ი ვ ი 
განვითარების შეფერხების მქონე ზრდასრულ 
ადამიანებზე ზრუნვა. 

www.apnsc.ge

infoapnsc@gmail.com

   (+995) 591176307

  საკონტაქტო პირი - თორნიკე რაზმაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

4 . Realize 6  

სოციალური საწარმო “ Realize“ დაფუძნდა 2016 წელს 

ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ფა- 

რგლებში.

სოციალური საწარმოს მისიაა ახალგაზრდების, 
არაფორმალურ განათლებაზე, წვდომის ხარისხის 
გაზრდა.

(+995) 568 80 45 65

d_totadze@cu.edu.ge

Facebook.com  სოციალური საწარმო/Social enterprise 

"Realize"  

საკონტაქტო ინფორმაცია:

      საკონტაქტო პირი - დავით თოთაძე

https://www.facebook.com/SocialEnterpriseREALIZE/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/SocialEnterpriseREALIZE/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/SocialEnterpriseREALIZE/?ref=page_internal


შენიშვნები:
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