პროექტის შესახებ
პროექტი „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში“ გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ნორვეგიის
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, როგორც პროექტის ერთ-ერთი
პარტნიორი მუშაობს დასავლეთ საქართველოში სხვადასხვა ბიზნეს
მიმართულების 50 ქალ მეწარმესთან, უზრუნველყოფს რა მათ გაძლიერებას სხვადასხვა ტექნიკური და თეორიული ცოდნის მიწოდებით.
მიმდინარე წლის ბოლოს საუკეთესო ბიზნეს იდეის ავტორს გადაეცემა
მცირე გრანტი, 2019 წელს კი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
აქტიური ჩართულობით მოხდება ქალთა მცირე ბიზნესების დაკავშირება
მსგავსი მიმართულების მსხვილ ბიზნესებთან, რათა ქალებმა შეძლონ
ახალი შესაძლებლობების პოვნა (ახალი გასაღების ბაზარი, გამოცდილების გაზიარება) საკუთარი ბიზნესის განვითარების ახალ ეტაპზე
გადასაყვანად.

ქალების ქართული სტარტაპი „ენკენი“
შპს ფით ახალი ქართული სტარტაპია, რომელიც დაფუძნდა 2016
წელს 3 სტუდენტის მიერ. თამარ შეითნიშვილმა და ნონა ნონიაშვილმა საქმიანობა გორის რაიონის სოფელ დიცში დაიწყეს, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. ამ ეტაპზე, კომპანია
აწარმოებს ერთი სახეობის
პროდუქტს - ვაშლის ჩიფსს
„ენკენი“. თამარი და ნონა პროდუქტს ამზადებენ ინოვაციური ინფრაწითელი შრობის
ტექნოლოგიის გამოყენებით,
ამიტომ ვაშლში არსებული სასარგებლო ნივთიერებების
დიდი ნაწილი შენარჩუნებულია. „ენკენი“ მიმზიდველია
ყველა ადამიანისთვის, ვინც
ირჩევს ჯანსაღი ცხოვრების
წესს ან/და უყვარს სასუსნავი.

 +995 598 332069

ქეთევან დიაკონიძე
ქეთევანი ზესტაფონის რაიონ სოფელ ბოსლევში სხვადასხვა ხილისგან, გემოვნური თვისებებით გამორჩეულ მრავლფეროვან
ჩირს ამზადებს. თავისი ტექნოლოგია შეიმუშავა გამხმარი ხილის -„ცუკატების“ დასამზადებლად. ხელით შექმნილი შავი ქლიავის და ლეღვის ტკბილეული
არ შეიცავს კონსერვანტებს და
საიმედო პროდუქტია. ქეთევანს კონდიტერის პროფესია
ეხმარება საკუთარ საქმეში,
მუდმივად ფიქრობს ახლის
შექმნაზე, ხილის რულეტიც
მისი ერთ-ერთი ახალი ნაწარმია. მისი სამომავლო გეგმებია
გაყიდვების მოცულობის გაზრდა და პროდუქციის ბრენდირება.

 +995 598 172781

ირმა ჩხაიძე
ირმა რუხ პურს აცხობს ჩოხატაურის სოფელ ფარცხმაში, რომელიც მოწონებით სარგებლობს ჩოხატაურსა და ოზურგეთში. დღეში 500 პურს აცხობს და მის სრულ რეალიზაციას ახერხებს. დღესასწაულებზე სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმით არის წარმოდგენილი და პურთან ერთად სააღდგომო პასკასა და ნამცხვრებსაც სთავაზობს მომხმარებელს.

 +995 599 278040

ეკატერინე გოგატიშვილი
ეკატერინე მეფუტკრეობით რამდენიმე წელია რაც დაინტერესდა. შეისწავლა დარგი და აკაციის, მაისის, წაბლის და მინდვრის
ყვავილების თაფლს აწარმოებს. ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზთან სოფელ პერევში თავის პროდუქტს ადგილობრივ ბაზარზე
როგორც ინდივიდუალურ,
ისე კორპორატიულ მომხმარებელზე ყიდის. მაღალმთიან
რეგიონში მოწეული ნატურალურ და სასარგებლო თაფლთან ერთად ეკატერინე მომხმარებელს თაფლის არაყსა
და დინდგელსაც სთავაზობს.

 +995 551 436629

რუსუდან თევდორაძე
რუსუდანს ოჯახური მარანი აქვს ბაღდათის რაიონის სოფელ
დიმში. საკუთარი ტექნოლოგიით სხვადასხვა სახეობის ღვინოს
ამზადებს (ცოლიკოური, კრახუნა, ალადასტური, ოჯალეში).
რუსუდანის სამომავლო გეგმები წარმოების გაფართოება და
მეღვინოებაში განათლების
გაღრმავებაა.

 +995 599 613561

ქეთი ნინიძე
ქეთი ახალგაზრდა მეღვინე ქალია, რომელსაც მარტვილში ქმართან ერთად გადაშენების პირას მყოფი მეგრული და აფხაზური
ჯიშის ყურძნის კალმებისგან ნერგები გამოჰყავს. მათ მიერ
დაყენებული ღვინო იყიდება როგორც თბილისის, ქუთაისის და
ბათუმის, ისე აშშ-ის რამდენიმე ბუტიკური ღვინის ბარში, ასევე შეკვეთებს იღებს ევროპის ქვეყნებიდანაც: ბრიტანეთიდან, პოლონეთიდან და
უკვე იაპონიიდანაც. გარდა
ღვინის წარმოებისა მარტვილის ტურისტულ ზონაში ქეთი აგროტურიზმსაც აქტიურად ავითარებს.

 +995 598 900379

ინდირა ჯაფარიძე
ინდირა 90-იანი წლებიდან საოჯახო მარანს უძღვება აჭარაში.
100 ძირი ჩხავერი და 20 ძირი ცოლიკოური ვენახის ღვინო ადგილობრივ ბაზარზე ცნობილია და ინდირა მის რეალიზაციას მარტივად ახდენს. თუმცა, იმისათვის, რომ მისი წარმოებული ღვინო
მეტი ადამიანისთვის გახდეს
ცნობილი, შვილთან ერთად,
რომელსაც მეღვინეობა შეასწავლა, ახლა ბოთლისა და ეტიკეტის დიზაინზე მუშაობს. ინდირას მიზანია, აჭარის აგროტურიზმის განავითარებაში
მეტი ენერგია ჩადოს და პოპულარიზაცია გაუწიოს ამ მიმართულებას თავის რეგიონში.

 +995 591 988763

თამარ ღვალაძე
თამარის მეღვინეობასთან ურთიერთობა შორეული ბავშვობიდან იწყება. ოჯახური გატაცება როგორც ბიზნესი, 2015 წლიდან
მისი შვილების დახმარებით იქცა. ტექნოლოგიების გაუმჯობესებით დღეს ბაიას და გვანცას სახელობითი თეთრი და წითელი
ღვინო მთელი საქართველოსთვის ცნობილია. წარმოების
გაზრდასთან ერთად ხარისხის შენარჩუნებას დღემდე
ახერხებს და მუდმივად ზრუნავს საოჯახო ბიზნესის გაფართოებაზე. მარნის ასორტიმენტს წელს ცქრიალა ღვინოები შეემატება. მეღვინეობისა და აგროტურიზმის საშუალებით ბაღდათის რაიონის სოფელ ობჩას ყოველწლიურად 1000 ტურისტი სტუმრობს.

 +995 591 988763

ნანა ყირმელაშვილი - ნაგომარი
ნანამ ჩაის ე.წ „მწვანე ოქროს“ წარმოება ოზურგეთის სოფელ ნაგომარში სპონტანურად გადაწყვიტა. დღეს უკვე ჩაის და ხელოვნების სინთეზით ოთხი სახეობის ჩაის აფასოებს და სეზონურად
ამრავალფეროვნებს. ჩაი „ნაგომარი“ აქტიურად არის ჩართული
ადგილობრივ და ქვეყნის საიმიჯო საერთაშორისო გამოფენებში.

 + 995 599 215396

ნანა მელაშვილი
ნანა ჩაის სპეციალისტია და გურიის სოფელ დვაბზუში გაველურებული ჩაის პლანტაციები გააკეთილშობილა. გურულ ქალებთან ერთად ამხანაგობა „სამეულის“ სახელით აღდგენილ დვაბზუს ჩაის მომხმარებლებს ადგილობრივ ბაზარზე გამოფენების
საშუალებით აცნობს. ნანა
ერთ-ერთი პირველი იყო მის
მხარეში, რომელმაც დაიწყო
ტრადიციული საქმიანობის
აღდგენა და სათავეში ჩაუდგა
ქალებს, რომლებსაც სურთ
დვაბზუსთვის ეკონომიკური
სარგებლის მოტანა. ნანა ორიენტირებულია ხარისხზე და
შესაბამისად მის ჩაიზე მოთხოვნა მზარდია. ჩაის შეფუთვა და ბრენდირება მისი სამომავლო გეგმებია.

 +995 599 519160

მარიამ ცხოვრებაშვილი
მარიამი მრავალშვილიანი დედაა. რამდენიმე წელია ტყიბულში
სამკერვალო სალონი „მარიამი“ დააარსა. კერავს ინდივიდუალურ ტანისამოსს, ჰყავს მოსწავლე გოგონები და მათ დასაქმებასაც
გეგმავს. მისი სამომავლო გეგმები საქორწინო კაბების კერვას
უკავშირდება, რისთვისაც საქარგი მანქანის შეძენა სურს,
რათა პროდუქციის სრულყოფა შეძლოს.

 +995 593 440680

მაგდა კუპატაშვილი
მაგდა და მისი და სალომე შემოქმედებითი სახელოსნო, “მაგდა &
სალომე„-ს დამფუძნებლები და დიზაინერები არიან. წლებია
მათ სახელოსნოში საკუთარი დიზაინით შექმნილი ნაქსოვი/ შეკერილი ტანისამოსი და აქსესუარები იყიდება. სახელოსნო ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში
მდებარეობს და ადგილობრივი მომხმარებელი ჭარბად
ყავს, თუმცა დებისთვის მნიშვნელოვანია საკუთარი შემოქმედების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გატანა.

 +995 597 505001

შორენა ჯიჯავაძე
შორენა და მისი ქალიშვილი ქუთაისში დიზაინური სტუდიის
მფლობელები არიან. ატელიე ადგილობრივებს საქორწილო
სადიზაინო მომსახურებასაც სთავაზობს, შორენა თავის
პროფესიას-მხატვრობას საქმიანობაში წარმატებით იყენებს. მისი შვილი დიზაინის მიმართულებით დასავლურ განათლებას იღებს და თანამედროვე ტენდენციებს ხშირად უზიარებს დედას. შორენა კერავს
როგორც ეროვნულ, ისე თანამედროვე სამოსს. იღებს ინდივიდუალურ შეკვეთებს და
თითქმის არასდროს იმეორებს მოდელს. მუშაობისას იყენებს იტალიურ მასალებს. შეკვეთებს იღებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან.

 +995 558 346777

ქრისტინე ქუთათელაძე
ქრისტინემ ბავშვიბის ჰობი ბიზნესად აქცია და ქართული ხასიათის სათამაშოების შექმნითაა დაკავებული. 2013 წელს სოციალური ქსელის საშუალებით პირველად გაყიდა ნაქსოვი სათამაშო. სათამაშოების შესაქმნელად ქრისტინე ბამბას, მაღალი ხარისხის ძაფს და აქსესუარებს
იყენებს, დეტალებს ხელით
ქარგავს და ქმნის ქართულ
სათამაშოებს, უსაფრთხოს და
გამძლეს ბავშვებისთვის. იმედი აქვს, მალე ბრენდირებულ
პროდუქტს შესთავაზებს მომხმარებლებს.

 +995 579161640

ჩვენი სივრცე
„ჩვენი სივრცე“ თავიდან სოციალური საწარმო იყო, ახლა უკვე
ბიზნესია (სოფ. ძველი სენაკი). ხელსაქმით 7 შშმ ქალია დაკავებული. „ჩვენი სივრცე“ აწარმოებს სხვადასხვა სახის სუვენირებს,
თექისგან, ხისგან, ქვებისგან და ყველა წვრილმანისგან რისგანაც
შეიძლება შეიქმნას გამორჩეული ნამუშევრებო. ქალები
აქტიურად მონაწილეობენ გამოფენებში და პროდუქციას
მთელი საქართველოს მასშტაბით ყიდიან.

 +995 551 099413

თინათინ დავაძე
თინათინი ხარაგაულიდანაა. ტყავისგან ჩანთებს, საფულეებს,
ბლოკნოტებს და სხვადასხვა აქსესუარებს ხელით ამზადებს. აქვს
შემოქმედებითი და ინდივიდუალური მიდგომა რაც მის ნამუშევრებს განსაკუთრებულს ხდის და დიდ მოწონებას იმსახურებს
ადგილობრივ ბაზარზე. თინათინი მომხმარებელისთვის
ქართული, ხარისხიანი და
ხელმისაწვდომი პროდუქტის
შეთავაზებას ცდილობს და სოციალური ქსელის საშუალებით სხვებსაც უზიარებს საკუთარ გამოცდილებას.

 +995 577 954983

ნონა გვაძაბია
ნონას დევნილობის პერიოდში „ტყავზე ჯადოქრობა“ ხელოვნების სიყვარულმა დააწყებინა. ძირითადად ტყავის ხელნაკეთ ჩანთებს და აქსესუარებს ამზადებს, ამისთვის ძველ ქართულ ტრადიციულ მეთოდებს მიმართავს. ტყავის მოხატვა საკმაოდ შრომატევადი საქმეა და დღის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე ნამუშევრის დამზადებაა
შესაძლებელი, ამიტომ ცდილობს ეს საქმე ახალგაზრდა თაობასაც შეაყვაროს და მოსწავლეების დახმარებით წარმოება გაზარდოს. მისი ნამუშევრები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი არ არის, შესაბამისად მისი
დაკავშირება გაყიდვების სხვა
წყაროებთან ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ტყავის ნაწარმის, ნანას მხატვრობა, ჭედურობა და ფარდაგის ქსოვასაც
შეუძლია.
 +995 571 205891

თეონა მამარდაშვილი
თეონა აფხაზეთიდან დევნილია, ამჟამად ცხოვრობს სანატორიუმ ''წყალტუბოში''. პატარა სახელოსნო სახლში აქვს მოწყობილი, მკერავ-მოდელიერის და მხატვარ-მოქანდაკის პროფესიას
სუვენირების დასამზადებლად იყენებს. საკუთარი დიზაინით
ქმნის როგორც ქართულ ტრადიციულ, ასევე სხვადასხვა სახის სუვენირებს. დიზაინს ხშირად მომხმარებლის მოთხოვნა კარნახობს, თუმცა ყველა ნივთს ქართული ორნამენტები და შტრიხები დაყვება.
ხელნაკეთ სუვენირებს ტურისტულ ზონებში ყიდის, აქტიურად მონაწილეობს გამოფენა-გაყიდვებში, მეტად რომ
გააცნოს მომხარებლებს თავისი ნამუშევრები.

 +995 557625900

საკონტაქტო ინფორმაცია
იმერეთის რეგიონი
ქეთევან დიაკონიძე 598-172781
ქრისტინე ქუთათელაძე 579-161640
თინათინ დავაძე 577-954383
ნონა გვაძაბია 571-205891
თეონა მამარდაშვილი 557-625900
შორენა ჯიჯავაძე 558-346777
მაგდა კუპატაშვილი 597-505001
მარიამ ცხოვრებაშვილი 593-440680
თამარ ღვალაძე 591-988763
რუსუდან თევდორაძე 599-613561
აჭარის რეგიონი
ინდირა ჯაფარიძე 591-988763

გურიის რეგიონი
ირმა ჩხაიძე 599-278040
ნანა ყირმელაშვილი 599-215396
ნანა მელაშვილი 599-519160
სამეგრელო -ზემო სვანეთის
რეგიონი
ქეთი ნინიძე 598-900379
ჩვენი სივრცე 551-099413
შიდა ქართლის რეგიონი
სტარტაპი ენკენი 598-332069
ეკატერინე გოგატიშვილი 551-436629

ჩანაწერებისთვის

ბროშურა გამოცემულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ
ინიცირებული ქალთა ეკონომიკური გაძლირების პროექტის
ფარგლებში. პროექტს საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.
პროექტი ხელს უწყობს საქართველოს რეგიონებში არსებული
მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებას, რომელსაც ქალები
უძღვებიან.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
info@gfa.org.ge
www.gfa.org.ge
2018 წელი

