
1.1994 წ. ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან 
იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის (დონორი: IOCC); 

 

 
 

2. 1994 წ. საკვები პროდუქტებით დახმარების პროგრამა აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან 
იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის (დონორი: WFP); 

 

 
 

3. 1994-1997 წწ. საკვები პროდუქტებით დახმარების პროგრამა სოციალურად დაუცველი 
პირებისთვის (დონორები: WFP, IOCC, USAID, UMCOR); 

 

 
 

4. 1994-1997 წწ. ტაძრებთან უფასო სასადილოების მოწყობის ჰუმანიტარული პროგრამა 

სოციალურად დაუცველი პირებისთვის თბილისსა და ზუგდიდში (დონორები: WFP, 

ACT, CRISTIAN AID, SAVE THE CHILDREN, CARITAS, USDA, IOCC); 

 

 

5. 1998 წ. ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა ზუგდიდისა და გალის რაიონებიდან 

იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის (დონორები: DIOAKONISCHES WERK, 

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ,,ელკანა“); 

 

 
 

6. 1998 წ. ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა (სასკოლო ნივთები, ტანსაცმელი და 
ფეხსაცმელი) თბილისსა და შატილში მდებარე შშმ ბავშვთა სახლებისთვის, სკოლა- 
ინტერნატებისა და არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებისთვის 
(WORD VISION); 

 

 
 

7. 1998-2001 წწ. სოციალურად დაუცველი პირებისთვის უფასო სასადილოების 

მოწყობისა და საკვები პროდუქტების განაწილების პროგრამა (დონორები:WFP, ACT, 

CRISTIAN AID, USDA); 



8. 1995-2000 წწ. ქალთა თვითდასაქმების პროექტი (დონორები: IOCC, WCS); 
 

9. 2002-2004 წწ. თვითუზრუნველყოფის პროექტი იძულებით გადაადგილებული 

ქალებისთვის (სილამაზის სალონების მოწყობა და პროფესიული ტრენინგების 

ორგანიზება; დონორები: UNDP, USAID, WORLD BANK, SCD); 

 

10. 2006-2010 წწ. სახელობო პროფესიული სწავლების პროექტი 
სოციალურად დაუცველი მოზარდებისთვის 
(დონორი:HEKS/EPER); 

 

11. 2007-2014 წწ. პროექტი -საზაფხულო ბანაკები საქართველოსა და სომხეთში 

(დონორი: HEKS/EPER); 

12. 2008 წ. აგვისტოს ომის დევნილთა ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა; 
 

13. 2009 წ. საქველმოქმედო ღონისძიება (კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი CTC); 

 
14. 2010-2017 წწ. სახელობო პროფესიული სწავლების პროექტი სოციალურად დაუცველი 
მოზარდებისთვის (დონორები: სს თელასი და საქართველოს საპატრიარქო); 

 

15. 2015-2017 წწ. პროექტი ,,ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში“ 

(დონორი: HEKS/EPER); 

16. 2014-2017 წწ. სოფლის მეურნეობის პროექტი ,,ფერმერთა სკოლა“ საგარეჯოში 

(დონორი: HEKS/EPER, საქართველოს საპატრიარქო); 

17. 2015 წ. პროექტი ,,სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსიები“ (დონორი: სს თელასი); 
 

18. 2016 წ. სოფლის მეურნეობის პროექტი - ხეხილის ბაღის სასწავლო ბაზის მოწყობა 

(დონორი: მაშავი (MASHAV)- ისრაელის განვითარების საერთაშორისო 
თანამშრომლობის სააგენტო ); 

 
 

19. 2016-2017 წწ. საგანმანათლებლო პროექტი ,,წიგნები სკოლებს“ (დონორი: სს 
თელასი); 

 

20. 2016-2018 წწ. სოფლის მეურნეობის პროექტი ,,ფერმერთა სკოლა სართიჭალაში“ 

(დონორი: HEKS/EPER); 

 
21. 2019 წ. პროექტი ,,ქართულ-ოსური სამშვიდობო ინიციატივა“ (დონორი: საქართველოს 
საპატრიარქო; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო). 
 

22. 2019-2021 წწ. სოფლის მეურნეობის პროექტი ,,ფერმერთა სკოლა სართიჭალაში“ 

(დონორი: HEKS/EPER); 

 


