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„ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება“
(ბრიჯი) საქართველოში მოქმედი სწრაფად
მზარდი ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციაა, რომელიც აქტიურად მუშაობს
ქვეყანაში სიღარიბის და გაჭირვების დასა
ძლევად.
„ბრიჯი“ 2015 წელს საქართველოში დიდი
ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია
„ოქსფამის“ მხარდაჭერით დაფუძნდა და
ახორციელებს პროგრამებს სოფლის მეურ
ნეობის და სოფლის განვითარების, გენდე
რული თანასწორობის გაძლიერების და
განსაკუთრებულად სოფლად მცხოვრები
ქალებისა და ახალგაზრდების უფლებების
დაცვის და ბუნებრივი კატასტროფების რის
კის შემცირების მიმართულებით, ქვეყანაში
სიღარიბის შემცირებისა და ეკონომიკური
ზრდის სტიმულირების მიზნით.
ჩვენ ვიყენებთ პრაქტიკულ ცოდნასა და
უნარებს ადვოკატირებისა და პოლიტიკის
მონიტორინგის სფეროში, ასევე სხვადასხვა
პოლიტიკის დაგეგმვისას მოსახლეობის
ღარიბი ფენების ინტერესებისა და გენდერუ
ლი ასპექტების ინტეგრირების გამოცდი
ლებას. ამასთან, საგანგებო ყურადღებას
ვუთმობთ სხვადასხვა სტრატეგიების
„ქვევიდან ზევით“ შემუშავების პრინციპს,
ადგილობრივი აქტორების პოტენციალის
განვითარებას, მათ გაძლიერებას და მეტად
ჩართულობას მიმდინარე პროცესებში.
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Bridge - Innovation and Development
(BRIDGE) is a young and fast growing
non-governmental organisation operating
in Georgia, driven by its vision of Georgia
free of poverty and suffering.
BRIDGE Founded in 2015, is a spin-off
organisation of Oxfam in Georgia, with
a commitment to sustain grassroot
connections and partnerships and
supporting agriculture and rural
development, advancing gender equality
and women’s rights, with a focus on rural
women and youth and building resilent
communities to reduce poverty and
stimulate economic growth.
BRIDGE draws on practical skills and
experience in advocacy and policy
oversight areas, and in campaigns and
influencing for pro-poor and gender
sensitive policies. These approaches
include a strong emphasis on the bottomup principle of policy development through
capacitating, engaging and empowering
local civil society actors.
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მისია
ჩვენი მისიაა, სიღარიბის შემცირება და ამ
მიზნით მეტი ქალისა და კაცის, განსაკუთრე
ბით კი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის
გაძლიერება რათა შეძლონ ადგილობრივი
პოტენციალით და თავიანთი საქმიანობიდან
სტაბილური შემოსავლის მიღება და ამავ
დროულად, გადაწყვეტილების მიღების პრო
ცესში აქტიურად ჩართვა.
მიგვაჩნია, რომ საქართველოში სოფლის
მეურნოების და სოფლის განვითარების
ხელშეწყობას განსაკუთრებული როლი აქვს
სიღარიბის შემცირებისა და ეკონომიკური
ზრდის პროცესში.

2017

Mission
We are guided by our mission to reduce
poverty in Georgia by enabling more
women and men, particularly those living
in rural communities including youth, to
generate sustainable incomes from their
work and can influence policy decisions
that impact on their lives and livelihood
We think that promotion of agricultural and
rural development has crucial importance
in the process of poverty reduction and
economic growth.
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ვინ ვართ

Who we are

ჩვენი გუნდის უპირატესობებია:

The assets of our team include:

»

კვალიფიციური და გამოცდილი თანამშ
რომლები პროგრამების განხორციელე
ბისა და პოლიტიკის ადვოკატირების
სფეროში;

»

Qualified and experienced staff in
a range of programme and policy
advocacy areas;

»

ქვეყნის განვითარებისთვის საჭიროებების
ზედმიწევნითი ცოდნა;

»

Comprehensive knowledge of
development needs across Georgia,

»

მრავალწლიანი პარტნიორული ურთიერ
თობები საერთაშორისო და ადგილობრივ
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამ
თავრობო სტრუქტურებთან, აკადემიურ
წრეებთან და სხვა დაინტერესებულ მხა
რეებთან;

»

Well established partnerships with
local partners, CSOs, policy makers,
government institutions and other
stakeholders;

»

Practical Knowledge, skills base and
tools for effective advocacy and
lobbying campaigns

»

პრაქტიკაზე დაფუძნებული ცოდნა და უნა
რები ეფექტური ლობირების კამპანიების
განხორციელებისათვის.

როგორ ვმუშაობთ
» ჩვენ, მხარს ვუჭერთ, განვითარების მდგ
რადი მოდელების შემუშავებას და ხელს
ვუწყობთ ხელისუფლების მიერ ამგვარი
მოდელების ინსტიტუციონალიზაციას;

»

»

ვეხმარებით, მცირემიწიან ფერმერებს ზე
გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილების
მიღების პროცესზე და განსაკუთრებულ
ყურადღებას ვამახვილებთ ქალებისა და
ახალგაზრდების ჩართულობაზე,
რათა პოლიტიკის დაგეგმვა და შემუშავე
ბა მათ საჭიროებებს ეფუძნებოდეს;
მხარს ვუჭერთ სასოფლო-სამეურნეო წარ
მოებასა და რეალიზაციის პროცესში ჩარ
თულ მხარეებს შორის პროდუქციის და
მომსახურების მიწოდებისას სტაბილური
ღირებულებათა ჯაჭვის ჩამოყალიბებაში,
ახალი ბაზრების მოპოვებისა და ათვისე
ბის მიზნით;

»

ვმონაწილეობთ შავი ზღვის რეგიონში სო
ფლის ტურიზმის ქსელის შექმნაში, რომე
ლიც მიმართულია მდგრადი და ეკონომი
კური განვითარებისაკენ და კულტურის შე
ნარჩუნებისა და ეკოსისტემის დაცვისაკენ.

»

მხარს ვუჭერთ აგროჟურნალისტიკის
დარგის განვიათარებას საქართველოში
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How We Work
» BRIDGE supports sustainable models
of development for the country, and
encourage their adoption by the
government;

»

With a specific focus on women, we
support small holder farmers to be able
to influence decisions that impact on
them, so that policy making is informed
by their evidence and perspectives;

»

Support interest groups involved in
agricultural production to increase the
quality and quantity of their produce
and access supply chains to exploit new
markets;

»

Participate in creation of Balck Sea
Sustainable Rural Tourism Network that
aims to open new opprotunites for rural
communities to develop sustainable
ecotourism and preserve the cultural
heritage and environment of the region.

»

We support development of
Agrojourmalist’s sector in Georgia
with the commitment to ensure media
sustainability and journalist’s capacity
building that also refers to farmers’s
and agriculatuire sector players’s
awareness raising and education;

»

We participate in community capacity
building and mobilization activites and
in introducing Innovation technologies

2017
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მედიის მდგრადობის და ჟურნალისტთა
პროფესიული ზრდის ხელშეწყობით, რო
მელიც ფერმერთა და სოფლის მეურნეო
ბის სექტორის მოთამაშეთა უკეთ ინფორ
მირებასა და განათლებას უკავშირდება.

»

ჩართულები ვართ თემის მობილიზების,
მათი მედეგობისა და უნარების განვითა
რებისა და გაძლიერების და სოფლად
ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის
სამუშაოებში.

»

ვცდილობთ, შევამციროთ ბუნებრივი კა
ტასტროფების და კლიმატის ცვლილების
უარყოფითი ზემოქმედების რისკი და ამ
მიზნით განსაკუთრებით ვითვალისწინებთ
სიღარიბეში და სიღარიბის ზღვარს მიღმა
მცხოვრებ ადამიანთა საჭიროებებს.

»

საჭიროების შემთხვევაში, ვიცავთ სოცია
ლურად დაუცველ და მოწყვლად მოსახ
ლეობას ჰუმანიტარული დახმარების პრო
ექტების განხორციელების საშუალებით;

»

მხარს ვუჭერთ, საკანონმდებლო ცვლილე
ბებს, რომელიც საშუალებას აძლევს ქა
ლებს განამტკიცონ თავიანთი უფლებები,
აქტიურად ჩაერთონ დემოკრატიული
მმართველობის პროცესებში ადგილობრივ
და ცენტრალურ დონეზე და გაიუმჯობესონ
ეკონომიური მდგომარეობა.

»

ვმუშაობთ, საქართველოს რეგიონებში
აქცენტით იმ სოფლებსა და ქალაქებზე,
სადაც აღინიშნება სიდუხჭირე და ინვესტი
ციების სიმცირე, და სწორედ ადგილობრი
ვი საჭიროებიდან გამომდინარე ვახდენთ
მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი საკით
ხების ადვოკატირებას სხვადასხვა პლატ
ფორმების მეშვეობით, ადგილობრივ და
ცენტრალურ მთვარობასთან მუშაობით.

გამგეობის გზავნილი
2016/17 წლებში ჩვენ ხელს ვუწყობდით სა
სოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამო
ყალიბება-განვითარებას საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონებში და მთავრობის უწ
ყებებთან ერთად მიზნად დავისახეთ თანა
მონაწილეობის იმგვარი მექანიზმების შემუ

2017

to rural communities for strengthening
local livelihoods and resilience;

»

We protect vulnerable population by
implementing humanitarian assistance
projects when required

»

We work to reduce the risks of negative
impact of disasters and climate
change on the livelihoods of vulnerable
communities;

»

We support legislative and regulatory
changes enabling women to uphold
their rights, improve their economic
status, and become actively involved in
processes and practices of democratic
governance at local and national levels;

»

We work in underinvested rural and
urban areas in Georgia and carry out
national level advocacy based on grass
roots evidence.

Message of the Board
In 2016/17 we’ve been supporting
establishment – development of
agricultural cooperatives in different
regions of Georgia, and together with
the government agencies worked
on elaboration, preparation and
implementation of participation tools,
by means of which farmer women’ s and
men’s voices will be presented in the
process of making decisions related to
policy. Our effort basically was directed
to promotion of policy changes, which
support women to influence decisions in
their communities and beyond them, since
floods, landslides and lack of food still are
threatening human lives and livelihoods
we used to build capacity of vulnerable
groups, to ensure their readiness and
sustainability to natural disasters.
Of course we are not yet able to respond
to all needs and demands we face. Our
approach towards changes is started
and implemented with the support of

w w w. b r i d g e . o rg . g e
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შავება, მომზადება და განხორციელება,
რომლის საშუალებითაც მცირე ფერმერი
ქალებისა და მამაკაცების ხმა წარმოდგენი
ლი იქნება პოლიტიკასთან დაკავშირებული
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
ჩვენი ძალისხმევა ძირითადად მიმართული
იყო პოლიტიკის იმ ცვლილების მხარდაჭე
რისკენ, რომელიც ეხმარება ქალებს გავლენა
მოახდინონ გადაწყვეტილებებზე თავიანთ
თემებში და მათ ფარგლებს გარეთ. ვინაიდან
წყალდიდობები, მეწყრები და სურსათის ნაკ
ლებობა კვლავ ემუქრება ადამიანების სიცო
ცხლეს და საარსებო საშუალებებს, ჩვენ ვაძ
ლიერებდით მოწყვლად თემებს, რათა ისინი
მომზადებულები და მედეგები შეხვდნენ ბუნე
ბრივ კატასტროფებს.
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რა თქმა უნდა, ჩვენ ჯერ ვერ ვახერხებთ რეა
გირებას ყველა საჭიროებაზე და მოთხოვნა
ზე, რომელსაც ვაწყდებით. ჩვენი ცვლილები
სადმი მიდგომა იწყება და ხორციელდება
ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომლების და
კომპეტენტური ადამიანების მხარდაჭერით.
ამასთან ერთად, ჩვენ მუდმივად ვსწავლობთ
ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმალურად
გამოყენებას ადგილობრივის და გლობალუ
რის დასაკავშირებლად.
უღარიბესი მოსახლეობის მაქსიმალურად
ეფექტური მხარდაჭერისთვის „ბრიჯს“ აქვს
უსამართლობასთან და უთანასწორობასთან
ბრძოლის ამბიციური სტრატეგიული გეგმა,
რომლის მიხედვითაც ცვლილების ცენტრში
ხვდება ის მოწყვლადი თემები, რომლებთა
ნაც ჩვენ ვმუშაობთ. ეს სტრატეგია წარმოა
დგენს ვალდებულებას, რომ უფრო თავგა
მოდებით ვიმუშაოთ ჩვენი საერთაშორისო
პარტნიორობისა და ქსელის ფარგლებში,
რომ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანზე მოვა
ხდინოთ ზემოქმედება. იქნება ეს ცალკეული
ოჯახების დახმარება, მეტი სურსათის მოყვა
ნა, თუ მეტი შესაძლებლობის შექმნა ცხოვ
რების პირობების გასაუმჯობესებლად, ჩვენი
საქმიანობა ხელს უწყობს რეალიზებას,
საკუთარი თავის რწმენის გაღვივებას და თვი
თუზრუნვ
 ელყოფას რაც ქმნის საფუძველს
გრძელვადიანი ცვლილებისთვის.
25 წლიანი მოღვაწეობის დასასრულს ოქს
ფამმა 2015 წელს საქართველოში დააფუძ
ნა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ბრიჯი
- ინოვაცია და განვითარება“ (ბრიჯი), რომე

w w w. b r i d g e . o rg . g e

the employees of our organization and
competent people. Besides, we always try
to make maximal use of our capacities for
connecting local and global.
For ensuring maximal support to the
poorest population, BRIDGE has ambitious
plan for combatting unfairness and
inequality, according to which in the
center of changes are vulnerable groups
we work with. This strategy, represents
an obligation for harder work within the
frame of our international partnership
and network, to influence as many
people as possible. This could be helping
single families, harvesting more goods
or provision of more opportunities for
improving living conditions. Our activity
promotes rising of self-confidence and selfprovision, which provides grounds for long
term change.
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ლიც აერთიანებს ოქსფამის ყველაზე გამო
ცდილ თანამშრომლებს და ჰყავს მაღალკვა
ლიფიციური მენეჯმენტი. „ბრიჯმა“ აიღო
ვალდებულება ეფექტურად გააგრძელოს
ოქსფამის მემკვიდრეობა, თავისი საქმიანო
ბა დააფუძნოს გასული წლების წარმატებე
ბზე და ამასთან ისარგებლოს ოქსფამის
გლობალური და რეგიონული კავშირებით.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ადამიანური ურ
თიერთობები და წლების განმავლობაში
ჩამოყალიბებული პარტნიორობა, რომლის
მეშვეობითაც გვჯერა უკეთესი მომავლის
ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის.
ნამდვილი პროგრესის მიღწევა შეიძლება
მხოლოდ იმ ადამიანების მოსმენით, რომ
ლებიც შესაძლებელს ხდიან ჩვენს მუშაობას.
ამ გზაზე ჩვენი შთაგონების მუდმივ წყაროს
წარმოადგენს „ბრიჯის“ თანამშრომლების,
პარტნიორების, დონორების და მოხალისეე
ბის თავდადება იმ მრავალრიცხოვანი და
მრავალფეროვანი გამოწვევების დაძლევაში,
რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაწყდებით.
ხშირად გვეკითხებიან რას უჭერს მხარს „ბრი
ჯი“ საქართველოში. პასუხი, ერთი შეხედვით,
მარტივია - ჩვენ მხარს ვუჭერთ ისეთი ქვეყნის
მშენებლობას, სადაც არავის უწევს სიღარიბესა
და უსამართლობასთან შეგუება. თუმცა იმის
ნაცვლად, რომ ვუთხრათ ადამიანებს, რას
ვუჭერთ მხარს, გაცილებით უფრო ეფექტური,
იქნება ვაჩვენოთ კონკრეტული მაგალითები,
როგორ ვაკეთებთ ამას.
ვიმედოვნებთ, რომ წინამდებარე ანგარიშში
არსებული ინფორმაცია თქვენთვის საინტე
რესო და სასარგებლო იქნება. უფრო მეტს
გაიგებთ ჩვენი საქმიანობების შესახებ და
იმის შესახებ თუ როგორ იქმნის ხალხი უკე
თეს მომავალს „ბრიჯის“ დახმარებით.

In 2015 - in the end of its work for 25
years, Oxfam established NGO “Bridge –
Innovation and Development” (BRIDGE),
which unifies the most experienced
employees of Oxfam- and had highly
qualified management. “BRIDGE”
accepted responsibility for effective
continuance of the heritage of Oxfam,
basing its activity of past success and
using global and regional links of Oxfam.
Human relationships and partnership,
developed for years are important for us,
since we believe that it will lead every
citizen of our country to better future.
Real progress can be achieved, only
by listening to people, who make our
work possible. On this way, our constant
inspiration is effort of the BRIDGE staff,
its partners and volunteers for responding
to multiple and diverse challenges facing
each of us every day.
We are often asked – what does the
BRIDGE stands for in Georgia; the answer
seems simple – we stand for a country,
where no one has to live with injustice and
poverty. However, instead of telling people
what we stand for, it’s so much more
powerful to give them examples how we
do it.
We hope that information provided in
this report will be interesting and useful
for you. You will learn more about our
activities, as well as how people are
building a more prosperous life for
themselves with BRIDGE’s support.

წარმატებას გისურვებთ,

We wish you success!

გამგეობის წევრები:

Members of the Board:

giorgi daTusani
nino qareli
qeTi geTiaSvili
giga SublaZe
nino gvainiSvili

Giorgi Datusani
Nino Kareli
Keti Getiashvili
Giga Shubladze
Nino Gvainishvili
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სოფლის მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების ალიანსი
„ბრიჯი“ახორციელებს სამოქალაქო
საზოგადოების პლატფორმის „საქართველოს სოფლის მეურნეობისა
და სოფლის განვითარების ალიანსის“
საქმიანობის კოორდინაციას.
ალიანსის მიზანია სოფლად მცხოვრები
მოსახლეობის, განსაკუთრებით მცირემიწიანი
ფერმერების შესაძლებლობების
გაძლიერება, ასევე პოლიტიკის შემუშავების
და განხორციელების პროცესში მათი
ინტერესებისა და საჭიროებების
გათვალისწინება. ალიანსი ქმნის
ინკლუზიურ სივრცეს, რომელიც აერთიანებს
ორგანიზაციათა ფართო სპექტრის
წევრებს და უზრუნველყოფს ერთიან
ადვოკატირებისთვის საჭირო მოქმედებების
კოორდინირებულად განხორციელებას.
2013 წლიდან ალიანსი ეფექტურად
ახორციელებს საქართველოში სოფლის
მეურნეობის და სოფლად განვითარების
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AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT
Georgian Alliance on
Agriculture and Rural
Development (GAARD)
“BRIDGE” coordinates the activities of
civil society platform – “Georgian Alliance
on Agriculture and Rural Development”
(GAARD).
The goal of Alliance is capacity building
of rural population, especially of those
having small land; as well as taking into
consideration their interests and needs in
policy development and implementation
processes. The Alliance develops inclusive
space, unifying the members of wide
spectrum of organizations and ensures
coordinated implementation of the
activities necessary for entire advocacy.
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პოლიტიკის გარშემო ერთობლივი
პოზიციონირების ჩამოყალიბებას
და ადვოკატირებას,
რომელშიც გათვალისწინებულია სოფლად
მცხოვრები მოსახლეობის, მათ შორის
მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესები.
გასულ წელს ალიანსმა საქართველოს
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
წარუდგინა რეკომენდაცათა პაკეტი
სოფლის მეურნეობის განვითარების 20152020 წლების სტრატეგიის შემუშავების
პროცესში. ალიანსის მიერ მითითებული
სტრატეგიის 41 საკითხიდან 58% სრულად
ან ნაწილობრივ იქნა გათვალისწინებული
სტრატეგიის საბოლოო ვარიანტში.
საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების ალიანსი ამჟამად
აერთიანებს 31 ორგანიზაციას, სადაც
შედიან საერთაშორისო და ადგილობრივი
ორგანიზაციები. ორგანიზაციათა
განსხვავებული პროფილი (როგორიცაა
გენდერული თანასწორობა, კვლევითი და
სამეცნიერო) ხაზს უსვამს საკითხისადმი
მრავალმხრივ ჭრილში გადაწყვეტას,
რასაც საბოლოო ჯამში უკეთეს შედეგამდე
მივყავართ.
ალიანსი, როგორც სამოქალაქო
საზოგადოების ეროვნული პლატფორმა,
განაგრძობს აქტიურ თანამშრომლობას და
კოორდინაციას, როგორც წევრებს შორის,
ასევე მთავრობასა და სხვა დაინტერესებულ
მხარეებს შორის და მუდმივად მუშაობს
ფერმერთა ხმის გაჟღერებისა და მათთვის
უკეთესი გარემოს შექმნაზე.

ევროპასთან თავისუფალი
ვაჭრობის მხარდაჭერა
პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი
ვაჭრობის მხარდასაჭერად“
ხორციელდება ჩეხური ორგანიზაცია
„ადამიანი გაჭირვებაში“ მიერ
ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად

2017

Since 2013 GAARD effectively promotes
and advocates the development of
common position on agricultural and
rural development policy, envisaging the
interests of rural population, including
vulnerable groups.
Last year GAARD submitted to the
Ministry of Agriculture the package of
recommendations for the process of
elaboration of agricultural of Georgia
development strategy for 2015 – 2020.
58% of 41 issues indicated by the alliance
were fully or partially considered in the
last version of the strategy.
Currently, Georgian Alliance on
Agricultural and Rural Development unifies
31 organizations, including international
and local ones. Diverse profile of the
organizations (such as gender equality,
research scientific) highlights multi profile
approach to the issue, which finally leads
to better results.
GAARD, as a national platform of civil
society, continues active cooperation with
and coordination of its members as well
as different stakeholders and constantly
works on making farmers’ voice heard and
on development of better environment for
them.

Civil Society Promoting
DCFTA in Georgia
EU funded project “Regional Civil Society
Organizations as Vectors of Rural
Economic Development that is promoting
DCFTA in Georgia“ is implemented by
Check organization “People in Need” in
cooperation with local partners. Within
the frame of the partnership with the
mentioned project, Bridge - Innovation and
Development ensures the coordination of
Georgian Alliance on Agriculture and Rural
Development.
The goal of the project is promotion of
acceleration of Georgian EU integration
process. In parallel with implementation of
DCFTA, within the frame of EU Association
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და დაფინანსებულია ევროკავშირის
მიერ. ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება
აღნიშნული პროექტის პარტნიორობის
ფარგლებში უზრუნველყოფს საქართველოს
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის
განვითარების ალიანსის კოორდინაციას.
პროექტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს
საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის
პროცესის დაჩქარებას. ევროკავშირთან
ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის (DCFTA), ასევე მცირე და საშუალო
ბიზნესებზე (SME) სახელმწიფო პოლიტიკის
დანერგვის პარალელურად, პროექტი მიზნად
ისახავს რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო)
შესაძლებლობების გაძლიერებას DCFTA
საკითხებთან მიმართებით.
„ბრიჯი“, როგორც ზემოთ აღნიშნული
ალიანსის წევრი და კოორდინატორი
ორგანიზაცია, მხარს უჭერს ალიანსს
ერთობლივი ადვოკატირებისა და ლობირების
საქმეში, ასევე ქვეყნის სასოფლოსამეურნეო სტრატეგიის განხორციელების
ზედამხედველობაში. ვინაიდან კვლევითი
და დოკუმენტური ბაზის ფორმირებას
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ეფექტური
პოლიტიკური დიალოგისთვის, „ბრიჯი“
აქტიურად ეხმარება ალიანსს იმ სფეროთა
იდენტიფიცირებაში, რომელთა გაუმჯობესება
და ამ მიზნით საინფორმაციო-ანალიტიკური
ბაზის ჩამოყალიბება განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია. ზემო აღნიშნული პროექტის
ფარგლებში ევროპასთან თავისუფალი
ვაჭრობის მხარდაჭერის მიზნით ბრიჯი
უზრუნველყოფს ალიანსის მხარდაჭერას და
ამ მიმართულებით პროექტის პარტნიორებთან
ერთად ხელისშემწყობი ღონისძიებების
გატარებას.
გასულ წელს ალიანსის პლენარული სესიის
ფარგლებში შემუშავდა პოლიტიკის ნარკვევი
პროგრამის „დანერგე მომავალი“ შესახებ.
რეკომენდაციების საბოლოო ვერსია
მოგვიანებით გაეგზავნა საქართვლოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს შემდგომი რეაგირებისთვის.
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Agreement and the state policy on
small and medium business, the project
aims at capacity building of civil society
organizations operating in the region, in
regard to the issues related to DCFTA.
BRIDGE – as the member and coordinator
of above mentioned Alliance, supports it
in joint advocacy and lobbing, as well as
in supervision of the implementation of
agricultural strategy of the country. Since
formation of research and documentary
base has decisive importance for effective
political dialogue, BRIDGE actively
supports the GAARD in identification of
the fields, improvement of which and
development of informational analytical
base in regard to which is crucial. Within
the frame of above mentioned project,
BRIDGE facilitates the Alliance and
implementation of supportive measures in
cooperation with the project partners.
Last year, within the frame of plenary
session of the GAARD policy paper
was drafted on the program “Danerge
Momavali” (Plan the Future). Later, was
sent final version of the recommendations
to the Ministry of Environment and
Agriculture for further response.

2017

12

brij - inovacia da ganviTareba
wliuri angariS i

სამომავლოდ ალიანსის პლენარული
შეხვედრების ფორმატში დაგეგილია
რამდენიმე მსგავსი პოლიტიკის ნარკვევის
შემუშავება და ალიანსის წევრების
კონსულტაციით საკითხების ადვოკატირება
ცენტრალურ მთავრობასთან.

სასურსათო უსაფრთხოება
“სასურსათო უსაფრთხოება ეს არის ყველა
ადამიანის ფიზიკური და ეკონომიკური
ხელმისაწვდომობა აქტიური და ჯანმრთელი
ცხოვრების შენარჩუნებისათვის საჭირო
რაოდენობისა და კვებითი ღირებულების
მქონე უვნებელ სურსათზე.
გასულ წელს დასრულდა ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული 4 წლიანი
სასურსათო უსაფრთხოების პროექტის
განხორციელება, რომლის მთავარი მიზანი
იყო ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოების
სტრატეგიის შექმნა და მცირე ფერმერების
მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში,
რომელსაც ახორციელბდა ოქსფამი
საქართველოს პროგრამა „ბიოლოგიურ
მეურნეობათა ასოციაცია ელკანასთან“
ერთად შემდეგი გზებით: 1.სრულფასოვანი
სურსათის ხემისაწვდომობის პოლიტიკის
ჩამოყალიბებით და მართვით
2.ადგილობრივი სურსათის წარმოებისა და
მოხმარების საკანონმდებლო ბაზის შექმნით
3.მცირე ფერმერების მათ შორის ქალი
ფერმერების აქტიური მონაწილეობით, რათა
მათი ინტერესები გათვალსიწინებულ იქნეს
სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკისა და
სტარტეგიების შემუშავების პროცესში.
პროექტის დასასრულს გაჟღერდა მთავარი
გზავნილები და პრიოროტეტები, რომელზეც
მუშაობას  განაგრძობს „ბრიჯი“ საქართველოს
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის
განვითარების ალიანსთან ერთად.
აღნიშნული გზავნილებია:
• სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ
კანონის მიღება;
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In future, it is planned to develop several
similar policy papers within the frame
of plenary sessions of the GAARD and
to advocate the issues with the Central
Government, based on the consultations
with the members of the Alliance.

Food Security
“Food Security is a situation that exists
when all people, at all times, have physical,
social and economic access to sufficient,
safe and nutritious food that meets their
dietary needs and food preferences for an
active and healthy life”.
Last year the implementation of EU funded
4 years’ food security project was finished,
with main goal for development of national
food security strategy and supporting
small farmers in South Caucasus. The
project was implemented by Oxfam
together with its impementeing partner
“Biological Farming Association Elkana”,
using the following ways: 1) elaboration
and management of sufficient food
access; 2) development of legal basis for
production and consumption of local food;
with participation of farmers including
women, to take into consideration their
interests in the process of elaboration of
food security policy and strategies.
At the end of the project this year
policy massages and priorities have
been outlined on which the work will
be continued by Bridge Innovation and
Development (BRIDGE) together with
the Georgian Alliance on Agriculture and
Rural Development (GAARD).
Mainly they are:
• Adoption of Law on Food Security
• Increasing share of agricultural
allocations in the state budget up to
10%
• Increasing annual allocations for
financing capital investment grant
schemes for SHFs and AG COOPs up to
GEL 25m;
• Adopting Land Code
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• სახელმწიფო ბიუჯეტში სასოფლოსამეურნეო ასიგნებების ხვედრითი წილის
გაზრდა 10%-მდე;
• მცირე და საშუალო ფერმერებისა და
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
კაპიტალური ინვესტირების მიზნობრივი
საგრანტო პროგრამების ყოველწლიური
დაფინანსების 25 მ. ლარამდე გაზრდა;
• მიწის კოდექსის მიღება;
• სურსათის სახელმწიფო შესყიდვების
სისტემაში ადგილობრივი მცირე და
საშუალო მეწარმეებისა და ფერმერების
ჩართვის წახალისება/ხელშეწყობა;
• სასოფლო ტურიზმის ხელშეწყობა;
აღნიშნული საკითხების აქტუალობა
ძალიან კარგად არის ცნობილი ამ
სფეროში ჩართული ან დაინტერესებული
ადამიანებისთვის ან მხარეებისთვის.
„ბრიჯი“, ალიანსთან ერთად, ცდილობს
აღნიშნული საკითხების ადვოკატირებას
და ალიანსის შესაბამის სამუშაო ჯგუფებში
განიხილვას და გეგმავს ქმედითი ნაბიჯების.
მაგალითისთვის, სასურსათო უსაფრთხოების
საკანონმდებლო ინიციატივა შეტანილ იქნა
პარლამენტში და აგრარულ საკითხთა
კომიტეტზე მოხდა მისი წარდგენა.
ვიმედოვნებთ რომ ინიციატივას ექნება
გაგრძელება და მომავალი, ვინაიდან
ქვეყანას, მით უფრო ჩვენი გეო-პოლიტიკური
მდგომარეობის გათვალისწინებით,
აუცილებელია გააჩნდეს სტრატეგია
და მოქმედებათა კოორდინაცია ისეთი
კომპლექსური და მრავლისმომცველი
საკითხის მიმართ როგორიც არის
სასურსათო უსაფრთოება.
გასული წლების განმავლობაში არა-ერთი
კვლევა განხორციელდა, რომლის მიზანი
იყო სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის
შემუშავება და ადგილობროვი პროდუქციის
წარმოების ხელშეწყობა მცირე მეურნეების
მხარდაჭერის გზით. კვლევები და სხვა
მასალები ხელმისაწვდომია ბრიჯის ვებგვერდზე. www.bridge.org.ge
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• Inclusion of SHFs and local SMEs in the
state procurement schemes for food
Members of the alliance signed MoU which
once again emphasized the willingness of
the alliance to continue the advocacy of
the project achievements and priorities in
the future.
Topicality of mentioned issues is well
known for the people interested and
engaged in this field. BRIDGE, together
with GAARD tries to advocate the
mentioned issues and discuss in respective
working groups, and plans effective steps.
For example: the legislative initiative
on food security was submitted to the
Parliament, in particular to Agrarian
Committee. We hope that this initiative
has future, since the country, especially
with such geo political condition, shall
have strategy and coordination of action
for comprehensive issues, such as – food
security.
During the last years several studies
were carried out, aiming at elaboration
of food security strategy and promotion
of local production by supporting small
business. The study and other materials
are available on the BRIDGE website www.bridge.org.ge
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ყვავილების კულტივაცია
ქალთა კოოპერატივებისთვის
„ბრიჯმა“ ქალთა ეკონომიკური გაძლირების
და ქალთა და მამაკაცთა მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის დამატებითი შემოსავლის
მიღების მიზნით მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
განახორციელა საპილოტე პროექტი ქალთა
ორი კოოპერატივისთვის, რომლებთანაც
„ბრიჯს“ მსგავსი პროექტის
ფარგლებში უკვე აქვს წარმატებული
თანაშრომლობის გამოცდილება.
პროექტი დააფინანსა შვეიცარიის
განვითარების ფონდმა.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში
„ბრიჯი“ ხელს უწყობს კოოპერატივის
წევრებს მიიღონ შესაბამისი ცოდნა,
რათა შეძლონ თავიანთი ეკონომიკური
აქტივობის დივერსიფიკაცია ყვავილების
კულტივაციის გზით. „ბრიჯმა“ უზრუნველყო
კოოპერატივებისთვის სათბურების მონტაჟი
და მაღალი ხარისხის სანერგე მასალების
მიწოდება, ასევე კოოპერატივის წევრების
სათანადო უნარ-ჩვევების განვითარება.
„ბრიჯი“ ეხმარება კოოპერატივის
წევრებს   შესაბამისი ბაზრის კვლევაში
და ყვავილების წარმოებისთვის საჭირო
ღირებულებათა ჯაჭვის შექმნაში.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მცხეთამთიანეთის რეგიონში უკვე არსებულ ორ
კოოპერატივს, რომლის შემადგენლობაში
კონფლიქტით დაზარებულ ქალთა ჯგუფია
გაერთიანებული, მივეცით შესაძლებლობა
საკუთარი საქმიანობის დივერსიფიცირება
მოეხდინათ, რამაც მათი უნარების
გაძლიერება, შემოსავლის გაზრდა და
მათი და მათი ოჯახების უკეთესი ყოფითი
პირობების შექმნა უზრუნველყო.

ტყის არამერქნული
პროდუქტების შეგროვებაგადამუშავება
„ბრიჯი“ პარტნიორ ორგანიზაციასთან
„სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო“
ერთად „დიდი ბრიტანეთის ლატარიის
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Cultivation of Flowers for
Women’s Cooperatives
In purpose of building women’s economic
capacity and ensuring additional income
for vulnerable groups of women and men
BRIDGE in Mtskheta Mtianeti implemented
two pilot projects for two women’s
cooperatives, with which it already has
experience of successful cooperation in
similar project. The project was funded by
Swiss Development Fund.
Within the frame of mentioned project,
BRDIGE supported the cooperative
members in obtaining respective
knowledge, to be able to diversify
their economic activities by cultivating
flowers. BRIDGE installed greenhouses
for cooperatives, and provided them
with high quality young plants, as well as
with the opportunity for development of
the members’ skills. BRIDGE supported
the cooperatives in studying respective
markets and development of value chain
necessary for production of flowers.
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ეროვნული ფონდის ფინანსური
მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს
სახელწოდებით: „ტყის არამერქნული
პროდუქტების შეგროვება-გადამუშავება ქალთა ჯგუფებისთვის ბაზრების მოპოვების
შესაძლებლობა“.
პროექტი მიზნად ისახავს სოფლად
მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების საარსებო
პირობების გაუმჯობესებას და სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების განვითარების
ხელშეწყობას ტყის არამერქნული
პროდუქტების წარმოების და ქალთა
ეკონომიკური ლიდერობის წახალისებას.
პროექტის განხორციელება 2015
წელს დაიწყო და   ძირითადად
მოიცავს საქართველოს მცხეთამთიანეთის რეგიონის 5 თემს, ესენია:
წინამძღვრიანთკარი, ფასანაური, ნიჩბისი,
შარახევი და საგურამო.
პროექტის ბენეფიციარები სამიზნე
რეგიონებში მცხოვრები იძულებით
გადაადგილებული პირები და ძირითადად
ქალები არიან. ადგილობრივი
პრობლემების გადაჭრისთვის პროექტი
ქალთა და თემის სხვა წარმომადგენელთა
ადვოკატირების უნარ-ჩვევების
განვითარებას და ეკონომიკურ
გააქტიურებას უწყობს ხელს.
პროექტის შედეგად, მცხეთა- მთიანეთის
რეგიონში ქალთა ხელმძღვანელობით
ჩამოყალიბებული 5 სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივის მეშვეობით ტყის
არამერქნული პროდუქტის პოპულარიზაციას
შეეწყო ხელი. ეს ის პროდუქტია, რომელიც
უხვადაა ჩვენს ტყეში და ბევრი სასარგებლო
დანიშნულებით გამოიყენება, მათ შორის
სამედიცინო სფეროში.
შეგროვებული პროდუქტის უსაფრთხო
და შესაბამისი სტანდარტების დაცვით
გაშრობისთვის კოოპერატივებს მზის
ტექნოლოგიაზე აწყობილი საშრობების
კონსტრუქციები გადაეცათ. შეგროვებული
და გამშრალი პროდუქტის რეალიზაცია,
მით უფრო როცა მათ ბიო და ორგანული
სერტიფიკატები გააჩნიათ, ზრდის
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Within the frame of the mentioned project,
we offered opportunity to two cooperatives
in Mtskheta Mtianeti, where conflict
affected women are engaged, to diversify
their activity, which ensured strengthening
of their skills, increase of income and
better life for their families.

Collection – Processing
NonTimber Forest
Products
BRIDGE, together with the partner
organization the Agency for Development
of Rural Communities and with the
support of British National Lottery Fund
was implementing a project “Collection–
processing non timber forest products
– opportunity for entering markets by
women’s groups”.
The project aimed at improvement of living
conditions of vulnerable groups living in
rural areas and promotion of development
of agricultural cooperatives as well as
encouraging production of non-timber
forest products and economic leadership
of women.
Implementation of the project started
in 2015 and at the moment covers 5
communities of Mtskheta Mtianeti region:
Tsinamdzgvriantkari, Pasanauri, Nichbisi,
Sharakhevi and Saguramo.
The project beneficiaries are IDPs living
in target regions, basically women. For
solution of local problems, the project
promotes development of advocacy skills
and economic activeness of women and
other members of community.
Five agricultural cooperatives led by
women, established as a result of the
project, promoted collection of non timber
forest products. Our forests are rich of
this product and it can be used for many
purposes, including medical.
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პროდუქტის ფასს თითქმის სამჯერ ვიდრე
ნედლი პროდუქტის, მათ შორის ექსპორტზე
გატანის შესაძლებლობებით.
მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ამ მხრივ
ჩვენი ქვეყნის დიდი პოტენციალის გამოყენება
და სახელმწიფოს მხრიდან აღნიშნული
საკითხისადმი ინტერესის გამოჩენა, რაც
მკვეთრად გაზრდიდა ქვეყნის ეკონომიკურ
სარგებელს. ამისათვის საჭიროა არსებობდეს
საკანონმდებლო ბაზა და პოლიტიკური ნება,
რომლის განხორციელბესაც მომავალში
„ბრიჯი“, პარტნიორი ორგანიზაციებისა და
ეროვნული პლატფორმების მეშვეობით
გაუწევს ადვოკატირებას.

საქართველოში მცხოვრები
ახალგაზრდების ჩართულობა
სოფლის განვითარებასა
და სასოფლო სამეურნეო
საქმიანობებში
ბრიჯის მხარდაჭერით ჩატარდა
თვისობრივი კვლევა „საქართველოში
მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობა
სოფლის განვითარებისა და სასოფლო
სამეურნეო საქმიანობებში“ რომლის
მიზანი იყო სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარებაში ახალგაზრდების
ჩართულობის შესწავლა საქართველოში.
კვლევის ამოცანებს წარმოადგენდა:
ახალგაზრდობის კონკრეტული
საჭიროებების იდენტიფიკაცია სოფლის
მეურნეობის სფეროში, მათი სასოფლოსამეურნეო აქტივობებში მონაწილეობის
შესაძლებლობების დადგენა სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების
სექტორში ასევე იმ ბარიერების გამოვლენა,
რაც ხელს უშლის ახალგაზრდების ჩართვას
სასოფლო-სამეურნეო აქტივობებში და
წარმატებული ინიციატივების იდენტიფიცირება,
რომლებმაც ახალგაზრდებზე პოზიტიური
გავლენა იქონია პოლიტიკის, საზოგადოებრივ
და საყოფაცხოვრებო დონეზე.

2017

For safe drying of the product, in
accordance with respective standards,
solar technologies based driers were
delivered to the cooperatives. Price on
dried product, especially when bio and
organic certificates are available, is almost
three times higher than of raw product,
also due to the opportunity for export.
We think that interest of the state towards
this issue and use of great potential of
our country would dramatically increase
economic benefit of our country. This
requires availability of legal basis and
political will, which in future will be
advocated by BRIDGE and its partners
using national platform.

Engagement of Youth
Living in Georgia in
Rural Development and
Agricultural Activities
Bridge supported implementation of
qualitative survey on” “Youth Engagement
in Rural Development and Agricultural
Activities in Georgia” conducted by
Institute of Social Studies and Analysis
with the aim to study youth involvement
in agriculture and rural development
activities in Georgia.
The objectives of the survey were as
following: identification of particular needs
of the youth in agricultural field, defining
opportunities for their participation in
agricultural activities and detecting
the barriers in agricultural and rural
development sector, which hinder to youth
participation in agricultural activities
as well as identification of successful
initiatives, having positive influence on
policy, public and social life.
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გენდერი და
განვითარების პროექტები
ოქსფამის გენდერის ექსპერიმენტული ფონდის
(GEF) მხარდაჭერით, „ბრიჯ - ინოვაცია და
განვითარებამ“ წამოიწყო ახალი ინიციატივა,
რომელიც მიზნად ისახავს განვითარების
პროექტებში გენდერული თანასწორობის
პრინციპების გაძლიერებას. პროექტის
ფარგლებში ორგანიზაციამ შეიმუშავა
სექტორული გენდერული მეინსტრიმინგის
ინსტრუმენტები, რომელიც ხელს უწყობს ამა
თუ იმ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში
გენდერული თანასწორობის პრინციპების
უკეთ ადვოკატირებასა და ინტერგირებას.
ამასთანავე, „ბრიჯმა“ შეიმუშავა ტრეინინგ
მოდულები, რომელიც განკუთვნილია
გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და
სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.
„ბრიჯი“, ყველა თავის პროექტსა და
წამოწყებაში, განსაკუთრებულ ყურადღებას
უთმობს გენდერული თანასწორობის
პრინციპებს და ქალებისა და კაცებისათვის
თანაბარი შესაძლებლობების
უზრუნველყოფას.

w w w. b r i d g e . o rg . g e

17

genderi
GENDER
Gender and
Development Projects
With Support of Oxfam Gender Experiment
Fund (GEF), “Bridge – Innovation and
Development” launched new initiative,
aiming at strengthening gender equality
principles in development projects. Within
the frame of the project the organization
elaborated gender mainstreaming sectoral
instruments, which facilitate to better
advocacy on and integration of gender
equality principles in the process of
development of different policies. Besides,
BRIDGE elaborated the training modules,
designated for decision makers and
different stakeholders.
BRIDGE, in all its projects and initiatives,
pays special attention to gender equality
principles and provision of equal
opportunities to men and women.
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გენდერი და სასურსათო
უსაფრთხოება
სასურსათო უსაფრთხოების გენდერულად
სენსიტიური სამოქმედო გეგმის და
კანონპროექტის შემუშავების მიზნით „ბრიჯმა“ მოამზადა კვლევები: „სასურსათო
უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის და
სასურსათო უსაფრთხოების კანონპროექტის
გენდერული ანალიზი“ და „გენდერულად
სენსიტიური მიდგომები ნუტრიციისადმი“.
სახელმწიფოს სასურსათო უსაფრთხოების
სტრატეგიის შემუშავებისას გენდერული
ასპექტების გათვალისწინების
მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების
ინფორმირებულობის დონის ამაღლების
მიზნით „ბრიჯმა“, „ოქსფამის“ მხარდაჭერით
ჩაატარა კონფერენცია - „გენდერი და
სასურსათო უსაფრთხოება“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს გადაწყვეტილებების
მიმღებმა მხარეებმა, საერთაშორისო და
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და
მკვლევარებმა და ერთმანეთს გაუზიარეს
მიგნებები და მოსაზრებები გენდერსა
და სასურსათო უსაფრთხოებას შორის
ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ.
„ბრიჯი“ აგრძელებს თანამშრომლობას
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან ქვეყნის
სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკისადმი
გენდერულად სენსიტიური მიდგომების
ადვოკატირების მიზნით.
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Gender and Food
Security
With an aim to obtain gender sensitive
Action Plan and the draft law on
Food Security, BRIDGE elaborated a
consolidated research papers – Gender
Analyze of the Food Security Action Plan
and the Draft Law on Food Security as
well as a Gender-Sensitive Approaches to
Nutrition.
With the objective to raise awareness
about the importance of gender
component in designing the State’s Food
Security policy, BRIDGE with the support of
Oxfam organized a conference – “Gender
and Food Security” bringing together
decision makers, international and nongovernmental organizations, researchers
in order to exchange and to share their
experiences and research results about all
aspects of the correlation between gender
and food security.
BRIDGE continues cooperation with
decision makers, with the purpose to
advocate gender sensitive approaches to
food safety policy.
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Temis medegoba da inovaciebi
SUSTAINABILITY OF COMMUNITIES
AND INNOVATIONS
ბუნებრივი კატასტროფების
რისკის შემცირების
მხარდაჭერა
„ბრიჯი“ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან
ერთად „გადავრჩინოთ ბავშვები“
ახორციელებს ევროკომისიის ჰუმანიტარული
დახმარების ოპერაციების გენერალური
დირექტორატის. DIPECHO-ს მიერ
დაფინანსებულ პროექტს „ბუნებრივი
კატასტროფების რისკის შემცირების
მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში“.
პროექტი ხორციელდება კახეთში, მცხეთამთიანეთსა და აჭარაში და მისი მიზანია
მოწყვლადი ჯგუფებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობების კატასტროფებისადმი
მედეგობის გაძლიერება, ბუნებრივი
კატასტროფების ზემოქმედების შემცირების,
მოსამზადებელი ღონისძიებების და
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Supporting Disaster
Risk Reduction in South
Caucasus
“BRIDGE” together with international
organization “Save the Children”
implements DIPECHO funded project –
“Supporting Disaster Risk Reduction in
South Caucasus”. The project is being
implemented in Kakheti, Mtskheta Mtianeti
and Adjara; its aim is to strengthen
resilience of vulnerable groups and
local self-governments, by means of
strengthening – duplication of preparatory
measures and response models for
disaster impact reduction.
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რეაგირების მოდელების გაძლიერებადუბლირების საშუალებით.
პროექტის მიზანია სოციალურად
დაუცველი ჯგუფებისა და ადგილობრივ
ხელისუფლების ცნობადობის ამაღლება
ბუნებრივი კატასტროფების რისკების
შემცირების შესახებ და ბუნებრივი
კატასტროფების მართვის დღესდღეობით
არსებული მოდელების დანერგვა,
ქალებისა და კაცების, მოწყვლადი
ჯგუფების, შეზღუდული შესაძლებლობების
პირების, ახალგაზრდებისა და ხანშიშესული
მოქალაქეების ჩართულობით.
პროექტის ერთ-ერთი მიმართულებაა
ასევე ეროვნული მედეგობის ფორუმის
მხარდაჭერა, რომელიც უზრუნველყოფს
ისეთი პლატფორმის შექმნას, სადაც
გაერთიანებულია ყველა დაინტერესებული
მხარე სხვადასხვა სფეროებიდან,
რომლებიც ჩართულნი არიან ბუნებრივი
კატასტროფების რისკების შემცირების,
კლიმატის ცვლილების, ადაპტირების და
გარემოსთან დაკავშირებულ საქმიანობაში.
მედეგობის ფორუმის ფარგლებში აჭარაში
საფუძველი ჩაეყარა ერთიანი პლატფორმის
შექმნას და აღნიშნული საკითხის
გარშემო ყველა დაინტერესებული მხარის
გაერთიანებას.
პროექტის ფარგლებში სამიზნე რეგიონებში
დაარსდა ბუნებრივი კატასტროფების
რისკის შემცირების რესურს ცენტრები.
შეირჩნენ და გადამზადნენ ადგილობრივი
მოხალისე მაშველები. განხორციელდა
მცირე სამიტიგაციო პროექტები, რომლებიც
ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებისა
და პრიორიტებების მიხედვით იყო
შერჩეული.
ზემოხსენებული ფორუმის ეროვნულ
დონეზე გადმოტანა და ყველა მხარის
ჩართვა ჩვენი შემდგომი პრიორიტეტია
პროგრამის წინა ფაზების პარტნიორ
ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო
უწყებებთან თანამშრომლობით.

2017

The project goal is raising awareness
of vulnerable groups and local
government on disaster risk reduction
and implementation of the models for
the management of disasters, with
the participation of women and man,
vulnerable groups, people with disabilities,
youth and elderly population.
One of the directions of the project is
support of National Resilience Forum,
which ensures development of the
platform, which unifies all stakeholders
from different fields, engaged in
the activities related to disaster risk
reduction, climate change, adaptation and
environment.
In terms of Resilience Forum,
establishment of an entire platform and
unification of all stakeholders was initiated
in Adjara.
Within the frame of the Project, disaster
risk reduction resource centers were
established in target regions. Local
rescuers were selected and retrained.
Small mitigation projects were
implemented, which were selected
in accordance with the interests and
priorities of local population.
Transfer of above mentioned forum to
national level and engagement of all
parties is our next priority, which we plan
to achieve in cooperation with our partner
organizations and public agencies.

Innovation Technologies
For Rural Community
Reseilience
The goal of Visegrad Fund funded project
– “Innovation Demonstration Workshops
for Rural Community Development and
Resilience Building” is familiarization and
introduction to communities’ the aspects
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ინოვაციური ტექნოოლოგიები
სასოფლო თემების
მედეგობისთვის

and benefits of Innovation Technologies
in rural development, strengthening local
livelihoods, resilience and climate change
adaptation.

ვიშგერადის ფონდის მიერ დაფინასნებული
პროექტის „ინოვაციების სადემონსტრაციო
დღეები სასოფლო თემების განვითარებისა
და მედეგობის ასამაღლებლად “, მიზანია
გააცნოს და წარუდგინოს თემებს ინოვაცური
ტექნოლოგიების სარგებლიანობა
სოფლის მეურნეობაში, ადგილობრივი
საოჯახო მეურნეობების გაძლიერების,
კატასტროფების რისკების მიმართ
მედეგობისა და კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტირების მიმართულებით.

Last year Visegrad experts from Poland,
Hungary, Check Republic and Slovakia
within the frame of the project provided
the trainings and demonstration activities
for the community members, local
entrepreneurs, and the representatives
of the municipality and civil society
organizations.

გასულ წელს ვიშეგრადის ექსპერტებმა
პოლონეთიდან, უნგრეთიდან, ჩეხეთიდან
და სლოვაკეთიდან პროექტის ფარგლებში
ჩაატარეს ტრენინგები და სადემონსტრაციო
აქტივობები თემის წევრების, ადგილობრივი
მეწარმეების, მუნიციპალიტეტის
და სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის.
მათი მხარდაჭერა ასევე მოიცავდა
კონსტრუქციების შემდგომ
ზედამხედველობას და კონსულტაციებს.
მათ თემის წამომადგენლებს გაუზიარეს
საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება, ასევე
გააცნეს დაბალი ღირებულების მქონე,
თემისთვის ხელმისაწვდომი ინოვაციური
მოწყობილობები, რომლებიც არის ენერგოეფექტური, შემოსავლის მომტანი და
შესაძლებელია დამზადდეს ადგილობრივად
ხელმისაწვდომი მასალებისგან.
ტრენინგები და სადემონსტრაციო დღეები,
რომლებშიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი
კატასტროფების რისკების შემცირების
ადგილობრივი რესურს ცენტრები ჩატარდა
დუშეთის და თიანეთის მუნიციპალიტეტებში.
პროექტის პირველი ფაზის შედეგად,
ტრენინგის მონაწილეებმა წარმოდგენილი
ტექნოლოგიებიდან აირჩიეს ყველაზე
პრაქტიკული და მათთვის საჭირო
მოწყობილობები, რის შემდეგაც მოხდა მათ
ასაწყობად საჭირო მასალების შესყიდვა.
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Their support also covered further
supervision and consultations. The trainers
shared with community representatives
their knowledge and experience, also
introduced innovative devices, with
low cost and thus accessible for the
community. These devices are energy
efficient, support income generation and
could be produced of locally accessible
materials.
Trainings and demonstration days, in
which actively participated disaster
risk reduction local resource centers,
were carried out in Dusheti and Tianeti
municipalities. As a result of the first
phase of project, the training participants
selected the most practical and necessary
devices out of presented technologies, and
then the materials for their assembling
were purchased.
In the course of final phase visits, the
experts together with the individuals
selected from local population,
assembled the constructions (one in
each municipality), which facilitated the
replication of mentioned technology in
local population and communities. With
the help of the experts arrived from four
Visegrad countries and engagement of
local population 4 solar water heaters and
2 aquaphonic demonstration constructions
were set up. As a result of consultations
with the experts, local technicians
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დასკვნითი ფაზის ვიზიტებისას, კი
ექსპერტებმა ადგილობრივი
მოსახლეობიდან შერჩეულ პირებთან ერთად
ააწყვეს კონსტრუქციები (ერთი თითოეულ
მუნიციპალიტეტში), რამაც ხელი შეუწყო
ხსენებული ტექნოლოგიის რეპლიკაციას
ადგილობრივ მოსახლეობაში და თემებში.
ვიშეგრადის ოთხივე ქვეყნიდან ჩამოსული
ექსპერტების დახმარებით და ადგილორივი
მოსახლეობის ჩართულობით აიგო 4 მზის
წყლის გამაცხელებელი და 2 აქვაფონიკის
სადემონსტრაციო კონსტრუქცია. აღნიშნული
კონსტრუქციების აგებისთვის საჭირო უნარჩვევები ადგილობრივმა ტექნიკოსებმა
შეიძინეს ექსპერტების კონსულტაციების
შედეგად.
აღნიშნული უნარი დაეხმარება მონაწილეებს
(დუშეთი და თიანეთი) საკუთარ
სახელოსნოში დაამზადონ და ადგილობრივ
მოსახლეობას შეღავათიან ფასსში
შესთავაზონ ანალოგიური კონსტრუქციის
აგება. შედეგად ადგილობრივ მოსახლეობას
გაეზრდება შემოსავალი, ცივი კლიმატის
პირობებში მცხოვრებ მოსახლეობას კი
გაუჩნდება შესაძლებლობა მცირედი
დანახარჯით მუდმივად ჰქონდეთ ცხელი
წყალი, რაც ეკოლოგიური დაბინძურების
გარეშე მიიღწევა და შესაბამისად, ბუნებრივი
კატასტროფების რისკიც შემცირდება.
მსგავსი ინოვაციური ტექნოლოგიების
რეპლიკაცია და გავრცელება ჩვენთვის
მნიშვნელოვანი მიზნის მიღწევაში
დაგვეხმარება. „ბრიჯი“ გააგრძელებს
ცნობიერების ამაღლებას ენერგოეფექტური
და ეკოლოგიური, ინოვაციური
ტექნოლოგიების პოპულარიზაციას.
2017

developed the skills for constructing the
mentioned devices.
The mentioned skill will help the
participants (Dusheti and Tianeti) to
produce such constructions in their
workshops and provide to local population
for accessible price. Consequently,
the income of local population will be
increased, while people living in cold
climate will get opportunity for having hot
water for small expenses. It is important
that this will be achieved without ecologic
pollution and will reduce the risk of
disasters.
Replication and distribution of similar
innovation technologies will help us
in achieving the goal, having high
importance for us. BRIDGE will continue
promotion of energy efficient and ecologic
innovation technologies.
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ბრიჯის ახალი პარტნიორები
და თანამშრომლობის
სამომავლო გეგმები

New Partners of the
BRIDGE and Future Plans
for Cooperation

შავი ზღვის ქვეყნების პროგრამა
მდგრადი სოფლის ტურიზმის
შესახებ (BSST)

Black Sea Sustainable
Rural Tourism Program
(BSST)

შავი ზღვის ქვეყნების პროგრამა მდგრადი
სოფლის ტურიზმის შესახებ (BSST)
წარმოადგენს სოციალურ საწარმოს
ორგანიზებულს დიდი ბრიტანეთის
ჰიბრიდული არაკომერციული კომპანიის“
სოფლად მდგრადი განვიათარება
ინთერნეიშენალ-ის“ (Sustainable Rural
Development International/ SRDI) მიერ;

BSST is a social enterprise organized
by British hybrid noncommercial
company Sustainable Rural Development
International/ SRDI; Primary participant
countries are as following: Ukraine,
Georgia and Turkey. Last year “BRIDGE”
became local partner of mentioned
program in Georgia.

პირველადი მონაწილე ქვეყნებია უკრაინა,
საქართველო და თურქეთი. გასულ წელს
„ბრიჯი“ გახდა აღნიშნული პროგრამის
ადგილობირვი პარტნიორი საქართველოში.

The goal of the program is the
development of rural tourism network in
Black Sea region, directed to sustainable
and economic development, preservation
of cultural heritage and protection of
ecosystem;

პროგრამის მიზანია შავი ზღვის რეგიონში
შექმნას სოფლის ტურიზმის ქსელი, რომელიც
მიმართულია მდგრადი და ეკონომიკური
განვითარებისაკენ, კულტურის შენარჩუნებისა
და ეკოსისტემის დაცვისაკენ და ამავდროულად
მოგზაურობისათვის წარმოადგენს შთამბეჭდავ
ტურისტულ სანახაობას.
პროგრამა ეფუძნება თემების/სოფლების
ჩართულობას და მოითხოვს კერძო
სექტორის, ადგილობრივი ხელისუფლების,
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა
და კერძო პირების ორგანიზებულ
მონაწილეობას. თემებმა უნდა შეიმუშაონ
და მართონ ინტეგრირებული გეგმა, რათა
სოფლად განვითარდეს საპასუხისმგებლო
ტურიზმი ბრიჯის როგორც ადგილობრივი
პარტნიორის და საერთაშორისო კომპანია
SRDI დახმარებით.
თემები, რომლებიც შეესაბამებიან შერჩეულ
ძირითად კრიტერიუმებს გახდებიან უშუალო
წევრები, ბრენდირებული იქნებიან როგორც
შავი ზღვის საზოგადოებები და ექნებათ
საკუთარი გვერდი შავი ზღვის ქვეყნების
პროგრამა მდგრადი სოფლის ტურიზმის
შესახებ (BSST-ის) ვებ გვერდზე.
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The program is based on community’s
engagement and requires organized
participation of private sector, local
government, NGOs and private persons.
The communities shall elaborate and
manage integrated plan, to develop
responsible rural tourism, with the help
of the BRIDGE – as local partner and
international company SRDI.
The communities, which comply with key
criteria, will become direct members and
be branded as Black Sea societies and will
have own site on BSST website.

Association of Georgian
Agro Journalists
Association of Georgian Agro Journalists
(AGAJ) is a professional union, the
members of which produce and distribute
information related to agricultural field.
The goal of association is development
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საქართველოს
აგროჟურნალისტთა
ასოციაცია
საქართველოს აგროჟურნალისტთა
გაერთიანება (AGAJ) არის პროფესიული
ასოციაცია, რომელთა წევრები ქმნიან და
ავრცელებენ სასოფლო-სამეურნეო სფეროსა
და მასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.
ასოციაციის მიზანია აგროჟურნალისტიკის
დარგის განვითარების მხარდაჭერა
მედიის მდგრადობის და ჟურნალისტთა
პროფესიული ზრდის ხელშეწყობით,
რომელიც საბოლოო ჯამში, ფერმერთა და
სოფლის მეურნეობის სექტორის მოთამაშეთა
უკეთ ინფორმირებასა და განათლებას
უკავშირდება.
AGAJ დაარსდა 2017 წელს და მისი ერთერთი დამფუძნებელია „ბრიჯი“. ასოციაციის
პარტნიორია აგროჟურნალისტთა
საერთაშორისო ფედერაცია (IFAJ) და მისი
ფინანსური მხარდამჭერია პროექტი MOLI
კახეთში, რომელიც HEKS/EPER ის სამხრეთ
კავკასიის ოფისის მიერ, შვეიცარიის
მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდება.
ასოციაციის მთავარი ამოცანებია:
აგრომიმართულების მომუშავე ჟურნალისტთა
პროფესიული უნარების განვითარებისა და
განათლების ხელშეწყობა;
კვლევაზე ორიენტირებული სიღრმისეული
და მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტების
ახალი ამბების წარმოების მხარდაჭერა
სხვადასხვა მედია საშუალებებში, ონლაინ,
ბეჭდურ და სამაუწყებლო მედიაში;
აგროჟურნალისტთა პროფესიული
უნარების განვითარების საუკეთესო
პრაქტიკის გაზიარება/ხელშეწყობა ტრენინგსემინარებითა და სხვა ინსტრუმენტებით;
პროფესიული მოვალეობის შესრულების
აგროჟურნალისტის უფლებების დაცვა/
მხარდაჭერა;
სოფლის მეურნეობის დარგების შესახებ
ინფორმაციიის შეგროვების, გადამუშავებას
და გავრცელების ხელშეწყობა;

2017

of agro journalism with the help of media
sustainability and professional growth of
journalists, which in the end is related
to better informing and education of the
farmers and players of agricultural sector.
AGAJ is established in 2017 and BRIDGE
is one of its founders. The partner of the
Association is International Federation
of Agro Journalists (IFAJ); financially, it is
supported by the project - MOLI in Kakheti,
implemented by South Caucasian office of
HEKS/EPER, funded by the Government of
Switzerland.
Main Goals of the Association:
Facilitating development of professional
skills and education of journalists working
in agrarian field;
Production of the study oriented and
comprehensive news, complying with high
journalistic standards, in different media –
online, print and broadcasting;
Sharing international best practice for
development of professional skills of agro
journalists, by means of training seminars
and other instruments;
Protecting/supporting the rights of agro
journalists, fulfilling professional duties;
Promoting collection, processing and
dissemination of the information on
agricultural sectors;
Ensuring engagement of agro journalists in
the activities of local and international level;
Together with the Association, BRIDGE
plans the trainings for journalists in
accordance with particular modules,
as well as agro consultations and
engagement in public discussions.
BRIDGE will facilitate the Association’s
communication with private, governmental
and non-governmental organizations and
will ensure access to the database of the
experts and respondents.
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ადგილობრივი და საერთაშორისო
დონის აქტივოებებში აგროჟურნალისტთა
ჩართულობის უზრუნველყოფა;
„ბრიჯი“ ასოციაციასთან ერთად გეგმავს
ტრენინგებს ჟურნალისტებისათვის
კონკრეტული მოდულების შესაბამისად,
აგროკონსულტაციებს, საჯარო დისკუსიებში
ჩართულობას. „ბრიჯი“ ხელს შეუწყობს
ასოციაციის სხვადსხვა სექტორთან,
მათ შორის კერძო, სამთავრობო და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
კომუნიკაციას და უზრუნვეყოფს
ექსპერტების და რესპოდენტების ბაზაზე
ხელმისაწვდომობას.

კორპორაციული
პასუხისმგებლობის კლუბი
და გაეროს გლობალური
შეთანხმების
გასულ წელს „ბრიჯი“ გაეროს გლობალური
შეთანხმების (UN Global Compact) ქსელის
და კორპორაციული პასუხისმგებლობის
კლუბის (CSR Club) წევრი გახდა.
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CSR Club and UN
Global Compact Network
Last year BRDIGE became the member
of UN Global Compact network and
CSR Club. Taking into consideration
Universal Declaration of Human Rights,
BRIDGE shares internationally recognized
corporative values in regard to human and
labor rights, protection of environment and
combatting corruption. It is important for
our organization, to implement actively
respective practice within the frame of

2017

26

brij - inovacia da ganviTareba
wliuri angariS i

ადამიანის უფლებათა უნივერსალური
დეკლარაციის გათვალისწინებით „ბრიჯი“
იზიარებს საერთაშორისოდ აღიარებულ
კორპორაციულ ღირებულებებს ადამიანის
და მისი შრომითი უფლებების, გარემოს
დაცვის და კორუფციასთან ბრძოლის
მიმართულებით. ჩვენი ორგანიზაციისთვის
მნიშვნელოვანია საკუთარი საქმიანობის
ფარგლებში აქტიურად დანერგოს
შესაბამისი პრაქტიკა, ასევე ხელი
შეუწყოს და ითანამშრომლოს სხვადასხვა
ორგანიზაციებთან და ინსტიტუციებთან
ამ მიმართულებით, მათ შორის კერძო
სექტორთან, რათა საზოგადოებაში და
ბიზნეს წრეებში მოხდეს კორპორაციული
სოციალური პასუხისმგებლობის კულტურის
პოპულარიზაცია და წახალისება.

its operation and cooperate with different
organizations and institutions in this
respect, including private sector, in order
to promote corporate social responsibility
in society and business community.
Corporate Social responsibility (CSR)
Club is non registered union, which
unifies about 80 members, including nongovernmental sector, public agencies
and academics. The mission of the club
is promotion of sustainable development
in Georgia, by means of development
of corporative social responsibility.
Engagement of BRIDGE in mentioned
club is directly proportional to raising
awareness of private sector and initiation
of investments in respective fields.

კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობის (CSR) კლუბი
არის არარეგისტრირებული კავშირი
რომელიც 80- მდე წევრს აერთიანებს,
მათ შორის არასამათავრობო სექტორის,
საჯარო სტრუქტურებისა და აკადემიის
წარმომადგენლებს. კლუბის მისიაა
საქართველოში მდგრადი განვითარების
ხელშეწყობა, კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობის განვითარების გზით.
„ბრიჯ-ის“ გაწევრიანება აღნიშნულ
კლუბში პირდაპირ პროპორციულია კერძო
სექტორის ცნობიერების ამაღლებასთან და
ინტერვენციების ინიცირებასთან შესაბამის
სფეროებში.

2017
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სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

The Ministry of Environment
and Agriculture of Georgia

გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის
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