
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის  
საერთაშორისო ფონდი 

 

2017 წლის ანგარიში 



2011 წელს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო 
საქველმოქმედო ფონდთან, საერთაშორისო ორგანიზაცია “World Vision” –ის 

მხარდაჭერით “ინტელექტუალურ-შემეცნებითი სტუდია-ლაბორატორია” შეიქმნა, 
რომელმაც ახალგაზრდების ინტელექტუალური და სულიერი განვითარების პროგრამის 
ფარგლებში,  2011-2017 წლების მანძილზე სხვადასხვა მიმართულების ოთხი პროექტი 

წარმატებით განახორციელა : 

1. ახალგაზრდების შეხვედრები ცნობილ ადამიანებთან; 

2. ახალგაზრდების ინტელექტუალური და სულიერი განვითარება პროგრამა; 

3. მედიაცია - კონფლიქტის მოგვარება (მათ შორის რელიგიურის) 
მოლაპარაკების გზით; 

4. ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საჭირო უნარებისა და 
ცოდნის კლუბი SKYE (The Skills and Knowledge for Youth Economic 
Empowerment).  აღნიშნული პროექტი 2016 წლის სექტემბერში დაიწყო და 5 
წლის მანძილზე გაგრძელდება. 

 
  “ინტელექტუალურ-შემეცნებითი სტუდია-ლაბორატორიი”-ს მსმენელები 
18-26 წლის ახალგაზრდები არიან 

 



ახალგაზრდების შეხვედრები ცნობილ 
ადამიანებთან 

 

პროექტის ფარგლებში, ყოველ ხუთშაბათს, 
ახალგაზრდები ცნობილ საზოგადო 

მოღვაწეებს ხვდებოდნენ.  

მოწვეული სტუმრები მსმენელებს 
უზიარებდნენ პირად გამოცდილებებს და 
ასევე, იმართებოდა ლექციები აქტუალურ 

თემებზე. 



“ახალგაზრდების ინტელექტუალური და 
სულიერი განვითარების პროგრამა” 

■ პროექტის ფარგლებში, ახალგაზრდების ინტელექტუალური და სულიერი 

განვითარებისათვის ხელშეწყობისა და მათი საზოგადოებრივი ჩართულობის 

ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა სალექციო კურსი ტარდებოდა. პროექტი 
გრძელდებოდა 5 წელი და ამ დროის მანძილზე მასში მონაწილეობა 250 ახალგაზრდამ 
მიიღო. 

 



“მედიაცია” 

■ პროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდებში სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებისა და 

რელიგიური უმცირესობების შესახებ ცოდნის ამაღლება, კონფლიქტების (მათ შორის 

რელიგიურის) მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტის ტექნიკისა და უნარების სწავლება. 

პროექტში ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა ეროვნებისა და აღმსარებლობის 
ახალგაზდები. 



პროექტი “მედიაცია” 



ოთხივე პროექტის ფარგლებში, ბენეფიციარები სხვადასხვა 
კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიებებში იღებდნენ 

მონაწილეობას  
 

■ მუზეუმებისა და საგამოფენო დარბაზების დათვალიერება; 

■ კონცერტებსა და სპექტაკლებზე დასწრება; 

■ შემეცნებითი ექსკურსიები. 



პროექტის ფარგლებში, ფონდმა “World Vision”-ის 
ფინანსური მხარდაჭერით სამი წიგნი გამოსცა 

■ ახალგაზრდების ინტელექტუალური 
და სულიერი განვითარების ზოგიერთი 

მხარე; 

■ ახალგაზრდების ინტელექტუალური და 
სულიერი განვითარებისათვის; 

 

■ მედიაცია და კონფლიქტის 
ფსიქოლოგია 

 



პროექტი «SKYE»  - ახალგაზრდების ეკონომიკური 

გაძლიერებისთვის საჭირო უნარებისა და ცოდნის კლუბი  

 

პროექტი «SKYE» მსოფლიოს 22 ქვეყანაში წარმატებით ფუნქციონირებს და ხელს 
უწყობს 18-26 წლის ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარებას 
შემდეგი მიმართულებებით: 
 
 ლიდერობა,  
 სამოქალაქო აქტივობა,  
 სოციალური მეწარმეობა   
 დასაქმება 

 

აშშ 

მექსიკა 

ნიკარაგუა  

ჰაიტი 

რუმინეთი 

სომხეთი 

გერმანია მოლდოვა 

ალბანეთი 

შრი-ლანკა 

კამბოჯა  



 

 პროექტის დახმარებით ახალგაზრდებს 
აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ ცოდნა და 
შეიძინონ უნარ-ჩვევები პროექტის 
მენეჯმენტის, კომუნიკაციის, ტექნიკური 
კომპეტენციის, ინოვაციისა და 
შემოქმედებითობის კუთხით. 

 

 

 

  2016 წლის დეკემბრიდან პროექტი საქართველოში 
ხორციელდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის 
საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის მიერ, ორგანიზაცია World 

Vision Georgia-ს მხარდაჭერით.  



 
 

SKYE DARTS CLUB 
 
 

SKYE CLUB პარასკევა 
 
 

SKYE CLUB WALKERS 
 
 

SKYE CLUB ანთილიოსი 

ამჟამად 4 «SKYE» კლუბი ფუნქციონირებს: 3 თბილისში და ერთი 
გურჯაანში; ოთხივე კლუბში  70-ზე მეტი ახალგაზრდაა გაწევრიანებული.  



თბილისის სამი კლუბი, პატრიარქის ფონდის ოფისში ხუთშაბათს, 
პარასკევს და შაბათს შეხვედრებს რეგულარულად მართავს, ხოლო 

გურჯაანის კლუბის წევრები გურჯაანის ეპარქიის კულტურის 
ცენტრში ერთმანეთს ყოველ კვირას ხვდებიან.  



«SKYE» კლუბების მიერ ერთი წლის განმავლობაში 
განხორციელებული პროექტები  

• “შავ-თეთრი არჩევანი” 

• “ცისარტყელა” 

• “გაუზიარე ემოცია” 

• “შავ-თეთრი  საზღვრები” 

• “კულტურული ძაღლი - სუფთა გარემო” 

• “მწვანე მომავალი” 



“შავ-თეთრი არჩევანი” & “შავ-თეთრი  საზღვრები” 

 
 

 პროექტის ორი კლუბის მონაწილეებმა, ერთმანეთისგან 
დამოუკიდებლად შეარჩიეს საზოგადოებისთვის აქტუალური 

პრობლემა - ქვეითთა გადასასვლელები. 

 



“შავ-თეთრი არჩევანი” & “შავ-თეთრი  საზღვრები” 

 
 

 
პროექტის მიზანს წარმოადგენდა მძღოლების და 
ქვეითად მოსიარულეების ცნობიერების ამაღლება “ზებრა” 
გადასასვლელების გამოყენების წესების დაცვის შესახებ და 
ქუჩაში უსაფრთხოდ მოძრაობის ხელშეწყობა. 



“ცისარტყელა” 

მიზანი:  ბავშვებისა და მოხუცებისთვის ერთი დღის გალამაზება და 
საჭირო ნივთების გადაცემა 



პროექტის ფარგლებში მონაწილეები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, 
სოფელ ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღს ორჯერ ესტუმრნენ 
 

“ცისარტყელა” 



პროექტის ფარგლებში მონაწილეები ქ. თბილისში მოხუცთა თავშესაფარს ესტუმრნენ 

“ცისარტყელა” 



პროექტის ფარგლებში მონაწილეებმა ასევე მოინახულეს კოჯრის ბავშვთა 
სახლის აღსაზრდელები 

“ცისარტყელა” 



პროექტი: 

„გაუზიარე ემოცია“ 

 

მიზანი: 

 «SKYE» კლუბის პოპულარიზაცია 

 დისკუსია და ახალგაზრდების ცნობიერების 

ამაღლება ფილმში ნაჩვენებ საკითხებსა და 

აქტუალურ პრობლემებზე (მათ შორის: 

პროფესიის არჩევა, კარიერის და სამომავლო 

აქტივობების დაგეგმვა) 

 

კლუბმა სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის უნივერსიტეტში ფილმის 
,,მკვდარი პოეტების საზოგადოება” ჩვენება 
გამართა. 
 



პროექტი: 

 “კულტურული ძაღლი - 

სუფთა გარემო”  

 



მიზანი:                               
საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება შინაური ცხოველების 
ფეკალიებისგან გარემოს 
დაბინძურების შესახებ. 

“კულტურული ძაღლი - სუფთა გარემო”  



პროექტის - “მწვანე მომავალი” ფარგლებში კლუბის 
წევრებმა დაგეგმეს გამწვანების აქცია და ქ.გურჯაანში  

დიდების მემორიალთან ცაცხვის ნერგები დარგეს.  



წევრობიდან ფასილიტატორობამდე 

     პროექტის თითოეულ მონაწილეს 
აქვს შესაძლებლობა, 
გამოცდილების მიღების ან 
გაზიარების მიზნით, გახდეს 
ფასილიტატორი და ჩაატაროს 
შეხვედრა მისთვის საინტერესო 
თემაზე პროექტის სალექციო 
კურსიდან.  

 



SKYE DARTS კლუბმა განახორციელა ორი  
სასწავლო-შემეცნებითი ვიზიტი წალკის 

მუნიციპალიტეტსა და ყაზბეგში 



ადგილობრივი, სათემო მომსახურების პროექტების 

და ორგანიზაციების გაცნობა და დამეგობრება 

სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის მიზნით.  

ვიზიტების მიზანი: 
 



კლუბ “პარასკევას” კულტურულ-შემეცნებითი  
ტური კახეთში  

 კლუბი ესტუმრა “შუმის ღვინის ქარხანას”, სადაც გაეცნენ 
კომპანიის ისტორიას, პროდუქციას, ღვინის წარმოების 
ტექნოლოგიებს და დაათვალიერეს ქარხანაში არსებული ღვინის 
მუზეუმი.  



 ვიზიტის ფარგლებში მხარეებმა ასევე ისაუბრეს 
დასაქმების შესაძლებლობებზე და სამომავლო 
თანამშრომლობაზე.  

 
 მონაწილეებმა ასევე მოინახულეს კახეთის რეგიონის 
ძირითადი ღირსშესანიშნაობები.  



“პარასკევა”-ს  კლუბის წარმატება 

 კლუბის წევრებმა საერთაშორისო ფოტო-ვიდეო კონკურსში მიიღეს 

მონაწილეობა, რომლის მიზანი მსოფლიოსთვის სამოქალაქო 

აქტივობის მაგალითის გაზიარება იყო.  

 

 ,,პარასკევა”-ს წევრებმა ორი საკონკურსო ფოტო წარადგინეს, 

რომლებიც რუმინეთში ფოტოგამოფენაზე მსოფლიოს სხვა ქვეყნების 

გამორჩეულ ფოტოებთან ერთად გამოიფინა. 



ფოტო I: “შეაჩერე ძალადობა”  

ფოტო  II : “გარემოს დაცვა”  



ოთხივე კლუბის მონაწილეები პატრიარქის ფონდის 
მხარდაჭერით სისტემატურად გეგმავენ კულტურულ-

შემეცნებით-გასვლით ღონისძიებებს 

ექსკურსია 

ზედაზენზე,  
SKYE CLUB WALKERS 



გასვლითი აქტივობების დაგეგმვის დროს მონაწილეებს აქვთ შესაძლებლობა 
უკეთ გაიცნონ ერთმანეთი, დამეგობრდნენ და  გაუზიარონ ერთმანეთს 

სხვადასხვა ინტერესები, შთაბეჭდილებები და გამოცდილება. 

დაშბაშის კანიონი, 

SKYE DARTS CLUB 

ზედაზენი,  

SKYE CLUB WALKERS 

 



პროექტის წევრები რამდენჯერმე დაესწრნენ 
რუსთაველისა და თუმანიშვილის კინომსახიობთა 

თეატრების ცნობილ სპექტაკლებს. მათ შორის:  
 

 “დაკანონებული უკანონობა” 
 “12 განრისხებული მამაკაცი” 
 “თავისუფალი წყვილი” 



იპოდრომი,თბილისი 
“SKYE DARTS CLUB” 

 

ექსკურსია კახეთში 
კლუბი “პარასკევა” 



პროექტის ფარგლებში პატრიარქის ფონდი განსაკუთრებულ 
ყურადღებას უთმობს რეგიონის კლუბის განვითარებას.  

 პატრიარქის ფონდის მხარდაჭერით რესტავრაცია ჩაუტარდა გურჯაანისა და 
ველისციხის ეპარქიის კულტურის ცენტრის ერთ-ერთ ოთახს, სადაც კლუბის 
წევრები ყოველ კვირას იკრიბებიან. ეს ოთახი 5 წლის ვადით გადაეცა პროექტს.  

 ფონდმა გურჯაანის კლუბის წევრებს ასევე შეუძინა ტექნიკა (კომპიუტერი და 
პრინტერი) და მუსიკალური ინსტრუმენტი კულტურული ღონისძიებების 
განსახორციელებლად.  



პატრიარქის ფონდის თანადგომით, გურჯაანის კლუბმა 
შეარჩია 3 პროექტი, რომელსაც პრაქტიკული აქტივობებისა 
და SKYE პროექტის თეორიული მასალის საფუძველზე 2018 

წლის ივნისამდე განახორციელებს. 



გურჯაანის კლუბი “ანთილიოსი” 

I პროექტი:    „დისკუსია - Facebook Live” 

 

მიზანი:  საზოგადოების აქტუალურ პრობლემებზე 
შეხვედრების დაგეგმვა, სოციალური ქსელით 

(Facebook) პირდაპირი გადაცემა და საზოგადოების 
ჩართვა დისკუსიებში. 

პრობლემა: საზოგადოების ინერტულობა პრობლემურ 
საკითხებზე. 



გურჯაანის კლუბის “ანთილიოსი” 

II პროექტი : 

„ხომ ლამაზია ეს საქართველო, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა“ 

პროექტის ფარგლებში იგეგმება: 
 
   გაზონების, სკვერების და გზისპირა 
ტერიტორიების მოწესრიგება და გამწვანება;  
   ქოთნის და ეზოს ყვავილების, 
დეკორატიული ხე-მცენარეების გახარება და 
გაყიდვა;  
   ეზოს და ლანდშაფტების დიზაინერის 
ჩართულობა; 
   პროექტის პოპულარიზაცია ადგილობრივი 
ტელევიზიით და სოციალური ქსელით. 
 



გურჯაანის კლუბი “ანთილიოსი” 

III პროექტი:  „მეფუტკრეობის სასწავლო ცენტრი“   

      მიზანი:  
    

   მეფუტკრეობის დარგის განვითარება-პოპულარიზაცია; 
 

   მეფუტკრეობის თეორიული და პრაქტიკული შესწავლა; 
 

   მცირე საფუტკრე მეურნეობის შექმნა.  

  პროექტის მონაწილეებს საჩუქრად გადაეცემათ 
ფუტკრების მცირე ოჯახი, რომლიდანაც მოახდენენ მათ 
გამრავლებას და საკუთარი მეურნეობის შექმნას. 



ფასილიტატორების  ვიზიტი  ერევანში  
(16-19 ივნისი, 2017) 

 ■ ვიზიტის მიზანი იყო მეზობელ ქვეყანაში არსებული SKYE კლუბების 
საქმიანობის გაცნობა, გამოცდილების გაზიარება და პროექტის ფარგლებში 
შექმნილ სოციალურ საწარმოებზე ინფორმაციის მიღება.  

 



ვიზიტის ფარგლებში ორივე ქვეყნის წარმომადგენლებმა გაიცნეს 
ერთმანეთი და გამოხატეს მზაობა სამომავლო 

ურთიერთანამშრომლობაზე.  



■ 2017 წლის დეკემბერში, პროექტის წევრები დაესწრნენ სოციალურ საწარმოთა 
ფორუმს ქ. თბილისში, რომლის ძირითადი მიზანი იყო კონტაქტების 
დამყარება და სამოქმედო გეგმის შექმნა სოციალური საწარმოს შესაქმნელად  



2017 წლის ივნისში თბილისს ესტუმრნენ ისრაელის ახალგაზრდა დიპლომატთა 
სკოლის სტუდენტები და წარმომადგენლები. აღნიშნული სკოლის მთავარი 
მიზანია მომავალ დიპლომატებში ლიდერის უნარ-ჩვევების განვითარება და 

სოციალური აქტივობისა და მეწარმეობის მიმართულებებით ცოდნის 
გაღრმავება.  

 



ისრაელის ახალგაზრდა დიპლომატთა სკოლის დელეგაცია შეხვდა 
«SKYE» კლუბის წევრებს.  
 



შეხვედრის მიზანი იყო საერთო ინტერესების გაზიარება და სამომავლო 
ურთიერთანამშრომლობის დაგეგმვა. 



2017 წლის დეკემბერში «SKYE» კლუბებმა  
1 წლის იუბილე აღნიშნეს 



ღონისძიებაზე წევრებმა ერთწლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამეს. თითოეულმა 
კლუბმა პროექტის ორგანიზატორებს და სხვა კლუბის წევრებს მიღებული 

გამოცდილება და განხორციელებული პროექტები გაუზიარა. 



 

 

 

 აღნიშნული კლუბები 2018 წლის 
ივნისამდე გააგრძელებს აქტიურ 
საქმიანობას, ხოლო სექტემბრიდან 
პროექტი გაგრძელდება და 
ჩამოყალიბდება ახალი ჯგუფები 
როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. 

 

 

 

 
   პროექტის ფარგლებში იგეგმება   
      შეხვედრები მოწვეულ სტუმრებთან,  
      მათ შორის ბიზნესის სფეროს  
      წარმომადგენლებთან, რომლებიც  
      კლუბების წევრებს გაუზიარებენ  
      საკუთარ გამოცდილებას და    
      ინფორმაციას სხვადასხვა აქტუალურ    
      საკითხებზე.  

 



პატრიარქის ფონდისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია 
World Vision-ის ნაყოფიერი თანამშრომლობა 

 პატრიარქის ფონდის მიერ საერთაშორისო 
ორგანიზაცია World Vision-ის აქტიური 
მხარდაჭერით განხორციელებული 
პროექტები დიდი პოპულარობით 
სარგებლობს ახალგაზრდებში. 

 ორ ორგანიზაციას შორის არსებული 
ნაყოფიერი თანამშრომლობის გაგრძელება 
მომავალშიც იგეგმება.  



11 წლის იუბილეზე, პატრიარქის ფონდმა საერთაშორისო ორგანიზაცია 
World Vision, ფონდის სხვა აქტიურ მხარდამჭერებთან ერთად, 
წარმატებული ურთიერთთანამშრომლობისათვის მადლობის 

სიგელით დააჯილდოვა.  

 



სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო 
საქველმოქმედო ფონდის მიერ განხორციელებული სხვა 

პროექტები  

 ,,საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი მმართველობის    

      სხდომის ჟურნალები“ 

 „იერიქონის ვარდები“ 

 „ოქტომბრის მეტაფრასები“ 

 „ნოემბრის მეტაფრასები (ძველი ქართული თარგმანები)“ 

 ,,საქართველოს მთის კუთხეთა ტოპონიმია“: 

      I ტომი „ფშავი“;  II  ტომი ,,ხევსურეთი“ 



სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო 
საქველმოქმედო ფონდის მიერ განხორციელებული სხვა 

პროექტები  

 მუსიკალური ბრაილის სახელმძღვანელო (ოთხ წიგნად) 

 თეოფილე ხუცესმონაზონი - მამათა სწავლანი და თხრობანი 

 დავითნი - დავიდის საგალობლები - (თეჰილიმ) კომენტარებით 

 წმინდა კირილე იერუსალიმელი - კატეხიზმური და მისტაგოგიური ჰომილიები 

 წმინდა ბასილი კესარიელი - ასკეტიკონი 

 

 



„იერიქონის ვარდები“ 

 

 გრიგოლ ფერაძის 1936 წელს პალესტინაში მოგზაურობის 
შესახებ დაწერილ დღიურში  -  „იერიქონის ვარდები,“ წმინდა 
მიწაზე დაცული ქართული უნიკალური ძეგლები და მათი 
ისტორიაა აღწერილი. 

 დღიური ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან გრიგოლ ფერაძის 
მიერ აღწერილი ზოგიერთი დოკუმენტი, ან ძეგლი დღემდე არ 
არის შემორჩენილი.  

 გამოსაცემად მოამზადა  პროფესორმა თამილა 
მგალობლიშვილმა. 



,,საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი              

                     მმართველობის სხდომის ჟურნალები“ 

                                (1917 წლის მარტი-სექტემბერი) 

 

 

  წიგნი დაწვრილებით აშუქებს საქართველოს 
მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 
შემდგომ დროებითი მმართველობის მიერ განხორციელებულ 
ღონისძიებებს. 

 წიგნში საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობი მრავალი ფაქტია 
წარმოდგენილი 

 წიგნი გამოსაცემად მოამზადა სრულიად საქართველოს 
საპატრიარქოს არქივმა. 



„ნოემბრის მეტაფრასები“ 

 

  

 წიგნში წარმოდგენლია ქრისტიანულ სამყაროში 
აღიარებული იმ წმინდანების ცხოვრებათა 
მეტაფრასული ვერსიები, რომელთა ხსენება 
დაწესებულია ნოემბრის თვეში შესაბამის 
თარიღზე (1 ნოემბრიდან 30 ნოემბრის 
ჩათვლით); 

  წიგნის გამოსაცემად მომზადება დაფინანსდა 
2017 წელს; 

 პროექტის ხელმძღვანელი  -  ხელნაწერთა 
ეროვნული ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი   
ლიანა ახობაძე. 

 
 

 



საქართველოს  

მთის კუთხეთა ტოპონიმია 

 
 

 
 

 გიორგი (გიგი) ხორნაულის მიერ  

     მომზადებული წიგნი, „საქართველოს  

     მთის კუთხეთა ტოპონიმია“  

     (6 ტომად) 

 I ტომი „ფშავი“   

 II  ტომი ,,ხევსურეთი“  

 

 



მუსიკალური ბრაილის სახელმძღვანელო 
(ოთხ წიგნად)   

    ავტორი: თამარ შალვაშვილი 



მამათა სწავლანი და თხრობანი              
თეოფილე ხუცესმონაზონი  

 
 



დავითნი - დავიდის საგალობლები                
(თეჰილიმ) კომენტარებით 

 
 



კატეხიზმური და მისტაგოგიური ჰომილიები 
წმინდა კირილე იერუსალიმელი 

 



“ასკეტიკონი”                                                                
წმინდა ბასილი კესარიელი 

 



სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო 
საქველმოქმედო ფონდის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები 

 ფონდმა არასამთავრობო ორგანიზაციას  -   „ახალგაზრდული მოძრაობა ჯანსაღი 

და ნათელი მომავლისთვის’’, რომლის მიზანია აქტიური და ჯანსაღი ცხოვრების 

წესის პოპულარიზაცია, საფეხბურთო ტურნირში მონაწილე ბავშვებისათვის 

საჩუქრები გადასცა ; 

 ფონდმა, წელსაც, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესი 

და უნეტარესი ილია II-ის სახელობის სრულიად საქართველოს საბავშვო 

ლიტერატურული ფესტივალის - ,,სიკეთის ხე“ მონაწილეებს და გამარჯვებულებს 

საჩუქრები გადასცა. 



2018 წელს განსახორციელებელი პროექტები 

 პროექტი «SKYE»  - ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საჭირო 
უნარებისა და ცოდნის კლუბი;   

      2018 წლის სექტემბრიდან პროექტის ფარგლებში იგეგმება ახალი კლუბების   
ჩამოყალიბება თბილისსა და რეგიონებში; 

      მიზნობრივი დაფინანსება - World Vision; 
 პროექტი: ,,მედიაცია - კონფლიქტების (მათ შორის რელიგიურის) მოგვარება 

მოლაპარაკების გზით;” 

       მიზნობრივი დაფინანსება - World Vision; 
 პროექტი: ,,ახალგაზრდების ინტელექტუალური და სულიერი განვითარების 

პროგრამა”; 

 სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II - ის   
მუსიკალური ნაწარმოებების კომპაქტ-დისკის მომზადება, გამოცემა.  

 პროექტი: ,,თანამედროვე დემოგრაფიული მდგომარეობა და მისი 
გაუმჯობესების ღონისძიებები” 

 

 



kategoria ianvari Tebervali marti aprili maisi ivnisi  ivlisi agvisto seqtemberi oqtomberi noemberi dekemberi jami 

daviT aleqsiZe     420,00    595,00 785,00              1800 

mariam 

kalandariSvili 
        700,00              700,00 

mariam kikabiZe 595,00     595,00 

Sps. uni turs          343,00 280,00          623,00 

banki qarTu 11,29 11,29 

World Vision 3385,50 13461,28 2530,60 2091,34 2716,66 2830,28 2835,84 29851,50 

giorgi qoiava; 

giorgi jebisaSvili 
20,00 20,00 20,00 32,00 26,00 73,00 45,00 76,00 20,00 20,00 45,00 20,00 417,00 

sul 3405,50 14087,57 440,00 32,00 621,00 4088,60 388,00 356,00 2111,34 2736,66 2875,28 2855,84 33997,79 

შემოსავლები 

2017 წლის ფინანსური ანგარიში 



kategoria ianvari Tebervali marti aprili maisi ivnisi  ivlisi agvisto seqtemberi oqtomberi noemberi dekemberi jami 

fondi ,,mamuliს 
gaxseneba  

wigni “eqvTime 

TayaiSvilis 

gamocema” 

        995,00               995,00 

wm. grigol feraZe - 

ieriqonis vardebi 

(დაფინანსება - შპს. 

გლობალ არტ) 

3198,00 3198,00 

2018 წლის კალენდარი 
(დაფინანსება - შპს. 

გლობალ არტი) 
1750,00 1750,00 

1000 ცალი კონვერტი 

საპატრიარქოსთვის 
(დაფინანსება - შპს. 

გლობალ უნი გრუპ) 

380,00 380,00 

Sps ,,degaprinti“  

გამოფენა (მოსაწვევები) 
  290,00                     290,00 

SKYE (მიზნობრივი 
დაფინანსება ოთხი 

კლუბისათვის) 
3385,50 3598,55 3118,75 2312,77 4431,21 2300,27      1017,67 2649,41 4213,53 2773,84 29801,50 

Sps. artanuji 

(l.axobaZe - ნოემბრის 

მეტაფრასები) 
    4190,00                   4190,00 

sul 3385,50 3888,55 7308,75 2312,77 5426,21 2300,27 0 0 1017,67 2649,41 4213,53 2773,84 40604,5 

პროექტების დაფინანსების ხარჯები 

2017 წლის ფინანსური ანგარიში 



საოფისე ხარჯები 

kategoria ianvari Tebervali marti aprili maisi ivnisi  ivlisi agvisto seqtemberi oqtomberi noemberi dekemberi jami 

sakomunikacio 155,00 150,00 183,77 155,50 226,71 215,14 254,00 269,00 251,71 203,33 199,28 59,00 2322,44 

კომუნალური 

ხარჯები 
877,28 784,02 708,92 582,25 259,32 181,60 153,65 174,04 210,59 162,63 205,57 509,88 4809,75 

xelfasi 4535,00 4535,00 4535,00 4535,00 400,00 400,00 400,00 400,00 162,00 638,00 350,00 350,00 21240,00 

Sps ,,geobai" 130,00                       130,00 

Sps 

,,fotosamyaro" 
  16,96                     16,96 

საკანცელარიო 

ნივთები 
      93,10 252,00               345,10 

bankis 

momsaxureba 
15,30 13,93 16,81 10,65 23,18 14,66 6,48 6,48 5,64 15,88 17,18 8,58 154,77 

sak. sxv. 

konvertac. 
    10,03 159,02 69,57 5,66     1,05 19,69 13,71   278,73 

sul 5712,58 5499,91 5454,53 5535,52 1230,78 817,06 814,13 849,52 630,99 1039,53 785,74 927,46 29297,75 

2017 წლის ფინანსური ანგარიში 



2017 წლის საბანკო ტრანზაქცია 

თარიღი ბანკი თანხა  
(ლარებში) 

01.01.2017 თიბისი ბანკი 31575,07 

ქართუ ბანკი 454,93 

საქართველოს ბანკი 2052,41 

ლიბერთი ბანკი 849,00 

ბანკი რესპუბლიკა 353,60 

ჯამი 35285,01 

საწყისი ნაშთი 01.01.2017 

თარიღი ბანკი თანხა  
(ლარებში) 

31.12.2017 თიბისი ბანკი 27,65 

ქართუ ბანკი 454,93 

საქართველოს ბანკი 2564,67 

ლიბერთი ბანკი 864,00 

ჯამი 3911,25 

საბოლოო ნაშთი 31.12.2017 




