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ქეთევან ჩაჩავა
სექტორი 3-ისა და ფონდი პროდემოსის ინიციატივა „შენმოქმედი“
სამოქალაქო მოძრაობაა, რომელსაც სჯერა, რომ ახალი კორონავირუსით
გამოწვეულ გლობალურ საფრთხესთან გამკლავება საზოგადოების ყველა

სექტორი

3-ის

თავმჯდომარე

სამოქალაქო მოძრაობა
„შენმოქმედის“ თანადამფუძნებელი

წევრის, ყველა სექტორის ჩართულობითაა შესაძლებელი.

„მადლიერების ტაშის“

კვალდაკვალ, რომელმაც მთელი საქართველო

გააერთიანა, „შენმოქმედმა“ ახალი ქმედითი ინიციატივებით გააგრძელა
აქტიურობა, რომელშიც ჩაერთო ყველა - მოქალაქე და ორგანიზაცია,
საინციატივო

ჯგუფი,

საჯარო

და

კერძო

სექტორი,

სამოქალაქო

საზოგადოება და მედია - ფინანსური, მატერიალური, ადამიანური თუ
ინტელექტუალური რესურსით.
„ეს

გამოწვევა

ისტორიული

მასშტაბისაა

და

ქვეყნებისგან,

ერთად და ერთობით შევძელით დავხმარებოდით - სოციალურად დაუცველ

მთავრობებისგან, ორგანიზაციებისგან და თითოეული მოქალაქისგან

ოჯახებს, მარტოხელა დედებს, თვითიზოლაციაში მყოფ ადამიანებს,

შესაბამის ქმედებებს მოითხოვს. COVID 19-ის პირობებში აღარ

მოქალაქეებს,

არსებობს

არასამთავრობო

გვერდით
და

მედია

დავდგომოდით
ორგანიზაციებს,

საჯარო

უწყებებს,

მარტო

დარჩენილ

უმნიშვნელო

გადაწყვეტილებები

და

ლოკალური

პასუხისმგებლობები. ბოლო რამდენიმე თვემ გვაჩვენა, რომ ერთი

ცხოველებსაც კი.

ადამიანის ერთმა ქმედებამ შეიძლება მთელი სამყარო შეცვალოს.

„შენმოქმედის“ ფარგლებში უკვე განხორციელდა და დაგეგმვის პროცესშია
არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინიციატივა.

ახალი გამოწვევების დაძლევა მხოლოდ ერთად და ერთობით არის
შესაძლებელი.“

მადლიერების ტაში
ჩვენ ერთად შევქმენით ისტორია!
ინიციატივა, რომელმაც მთელი საქართველო გააერთიანა და
სწორედ მის კვალდაკვალ დაიბადა „შენმოქმედის“ შექმნის იდეა.
აქციას დედაქალაქიდან, საქართველოს ყველა რეგიონიდან, მათ
შორის
ადამიანი

ოკუპირებული
საკუთარი

ტერიტორიებიდან,
აივნებიდან,

1.000.000-ზე მეტი

ეზოებიდან,

ფანჯრებიდან

შემოუერთდა. გაშუქდა ყველა ტელევიზიის, ონლაინ-სააგენტოსა
თუ

სოციალური

ადამიანმა.ჩვენი

ქსელის

საშუალებით,

ნახა

მადლიერების ხმა გავაგონეთ

მილიონობით
სამედიცინო

პერსონალს, პაციენტებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ვირუსის
დასამარცხებლად ძალისხმევას არ იშურებს!

ზე მეტი ადამიანი

შექმნილ ვითარებაში, როდესაც ინტერნეტი და ტექნიკა
ფუფუნების საგნიდან გარდაიქმნა განათლების, კავშირზე
ყოფნისა და ინფორმაციასთან წვდომის მნიშვნელოვან
ელემენტად; კერძო სექტორთან და მოქალაქეებთან
ერთად წამოვიწყეთ კამპანია

„კომპიუტერი და ინტერნეტი

ყველა ოჯახს“.
აღსანიშნავია, კერძო სექტორის დიდი ინტერესი,
ჩართულობა და მხარდაჭერა .
ეს

არის

ინიციატივა,

რომელიც

ითვალისწინებს

ტექნიკისა და ინტერნეტის მიწოდებას მათთვის, ვისაც ეს
დღეს ყველაზე მეტად სჭირდება.

„შენმოქმედის“ ინიციატივაა გააერთიანოს მოქალაქეები,
ორგანიზაციები და სხვადასხვა სექტორები იმისთვის,
რომ

საქართველოს

კომპიუტერი

და

ყველა

ინტერნეტი

-

ოჯახში

არსებობდეს

ორი

აუცილებელი
დისტანციურ

ფაქტორი,

რომელიც

გაამარტივებს

სწავლებას

და

უზრუნველყოფს

განათლებასთან,

ინფორმაციასთან,

წვდომას
გვაძლევს

შესაძლებლობას შევინარჩუნოთ კომუნიკაცია ოჯახის
წევრებთან, მეგობრებთან და გარესამყაროსთან.
205 ოჯახი და 700-მდე ახალგაზრდა - ეს ჩვენი
ბენეფიციართა რაოდენობაა ამ ეტაპზე.
მოვიცავით სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი
ოჯახები, მარტოხელა მშობლები და მასწავლებლები
დედაქალაქიდან

და

სხვადასხვა

რეგიონებიდან,

რომლებსაც გაეწიათ რეკომენდაცია და შეირჩნენ 500-ზე
მეტი განაცხადიდან.

ჩვენთვის,

ასევე

ინიციატივების

მნიშვნელოვანია

მხარდაჭერა.

წარმატებული

20 ლეპტოპი 20

უფროსკლასელს - „შენმოქმედისა“ და პროექტის „ჩართე“
პარტნიორობით

წალკის

მუნიციპალიტეტში

20

სოციალურად დაუცველ უფროსკლასელს გადაეცა
ლეპტოპი და მიეცა წვდომა ინტერნეტზე.

„კომპიუტერი და ინტერნეტი ყველა ოჯახს“ ინიციატივა
გრძელდება! ჩართვა შეუძლია ყველას - ნებისმიერ
მოქალაქეს, ბიზნესს, არასამთავრობო, საჯარო თუ
საერთაშორისო ორგანიზაციას, როგორც დონაციის,
ისე საჭიროების მქონეთა ნომინირების კუთხით.

განსაკუთრებული მადლობა მაღალი
სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე
ორგანიზაციებს, რომლებიც გახდნენ
#შენმოქმედი

1505

ცხელი ხაზის თანამშრომლების მხარდასაჭერად

„შენმოქმედისა“ და ცხელი ხაზის 1505 მეგობრობა,
მადლიერების ტაშით 18 მარტს დაიწყო, როდესაც ისინი
შემოურთდნენ მადლიერების კამპანიას.
აღნიშნულ ინიციატივას მოყვა

თანამშრომლებს“

-

„ცხელი ყავა ცხელი ხაზის

ჯანდაცვის

მსოფლიო

დღეს შენმოქმედმა ცხელი ხაზის 1505 თანამშრომლებს
მადლიერების ნიშნად სიმბოლური საჩუქრებიც გადასცა,
ყავის

აპარატი

და

ცხელი

ყავა

-

ცხელი

ხაზის

თანამშრომლებისთვის, რომლებიც პანდემიის დროს 24
საათიან რეჟიმში მუშაობენ.

„შენმოქმედის“ მოხალისეები
არიან სამოქალაქო სექტორიდან პირველი , ვინც
8 აპრილიდან კი

ჯანდაცვის

სამინისტროს

თანამშრომლებს,
ეხმარებიან

ცხელი

ხაზის

1505

მოხალისეობრივად

ოპერატორების

სტატუსით

და

მათთან ერთად, მოსახლეობას ოპერატიულად
აწვდიან ინფორმაციას, იმ მომსახურებებისა და
დახმარებების
ხელმისაწვდომია

შესახებ,
პანდემიის

თითოეული მოქალაქისათვის.

რომლებიც
პირობებში

სპეციალური ტრეინინგის შემდეგ, შენმოქმედის
მოხალისეებმა

ზარს

10 დღის განმავლობაში 3000-ზე მეტ

უპასუხეს.

ინიციატივა

გაგრძელდება,

საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე და
კიდევ არაერთ თანამოქალაქეს დაეხმარება.

ფონდი „პროდემოსის“ მხარდაჭერით, არასამთავრობო
და

მედია

ორგანიზაციებს

მიეცათ

შესაძლებლობა

წარმოადგინონ მაქსიმალურად ეფექტიანი, ინოვაციური და
ქმედითი ინიციატივები, რომლებიც მიმართული იქნება
შექმნილ

ვითარებაში

წარმოქმნილი

პრობლემების

გადაჭრისა და/ან შემსუბუქებისკენ. კონკურსის ფარგლებში

100-ზე მეტი
ორგანიზაცია.
შემოვიდა

ფონდი
სხვადასხვა

პროდემოსი
სფეროში

აღმოფხვრა/შემცირებაზე
შორის

განაცხადი

მხარს

უჭერს

და

შეირჩა

პანდემიის

14

გამო

წარმოქმნილი

პრობლემების

ორიენტირებულ

იდეებს,

საგანმანათლებლო,

სოციალური,

მათ

იზოლაციაში

ყოფნის დროს არსებული ფსიქოლოგიური/ემოციური და
სხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მიმართულებით და
ასევე, ეფექტიან საინფორმაციო კამპანიებს სხვადასხვა
სამიზნე ჯგუფებისათვის.

თვითიზოლაციური თამაშები სახლში დარჩენის გასაადვილებლად
„შენმოქმედი“ დემოკრატიის ლაბორატორიასთან და კომუნიკაციების კომპანია „კრაკენთან“ ერთად კიდევ ერთი,
ამჯერად სახალისო და გასართობი ინიციატივით გამოდის, რომელიც სახლში დარჩენისა და სოციალური
დისტანცირების გამარტივებისთვის, თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანების წასახალისებლადააა.

„სახლების თამაშები - Game of Homes”

Facebook ჯგუფია, რომელიც უკვე

7000-მდე

აქტიურ წევრს აერთიანებს,

რომლებიც სახლის პირობებში სხვადასხვა გასართობ აქტივობაში ერთვებიან. ინიციატივაში

50-მდე

მცირე ბიზნესიც

ჩაერთო, რომლებიც ყოველდღიურად გამოვლენილ გამარჯვებულებს თავიანთი პროდუქციით აჯილდოვებენ.
ჯგუფში გაწევრიანება შეუძლია ყველას.

„ცეცხლი აინთო, თამაში დაიწყო“!

შენმოქმედი
მარტო დარჩენილი ცხოველებისთვის
„შენმოქმედი“ შეუერთდა კამპანიას, რომელიც მიზნად
ისახავს პანდემიის პერიოდში, კარანტინის გამო მარტო
დარჩენილი მიუსაფარი ცხოველების გამოკვებასა და მათ
ფიზიკურ გადარჩენაზე ზრუნვას.
ფონდი პროდემოსის მხარდაჭერით, „შენმოქმედმა“

1000 კგ-ზე მეტი საკვები
შეიძინა, რომელიც საქართველოს 10 რეგიონში გაიგზავნა.

მიუსაფარი ცხოველებისთვის

ელექტრონული სწავლებისა და
ტრენინგების ქართული პლატფორმა
იზოლაციაში ყოფნის დროს, განვითარებისა და დროის
ნაყოფიერად გაყვანისთვის, ყველაზე კარგი საშუალება,
ონლაინ განათლებაზე ხელმისაწვდომობაა.
შენმოქმედის

ინიციატივა

„კენწერო“

ინოვაციური

ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმაა, რომელიც
მოქალაქეებს შესთავაზებს:
I.

მსოფლიო მასშტაბით, წამყვანი სასწავლებლების

საგანმანათლებლო რესურსებს ქართულ ენაზე;
II. ახალ რეალობაზე მორგებულ ონლაინ კურსებსა და
ტრენინგებს

ქართველი

და

უცხოელი

ტრენერების

მონაწილეობით;
III. შესაბამის

საგანმანათლებლო

და

დასაქმების

პერსპექტივებს;
IV. ონლაინ დისკუსიებსა და კონფერენციებში ჩართვის

„შენმოქმედი“
მუსიკოსების

არტიდეპრესანტი
პლატფორმა დისტანციური
კონცერტებისთვის

მომღერლების,

მხარდაჭერის

ჯგუფებისა

მიზნით

და

პლატფორმას

„არტიდეპრესანტს“ დაუმეგობრდა.

არტიდეპრესანტი

Facebook

პროფესიონალი,

გვერდია,

სადაც

წარმატებული, ცნობილი თუ დამწყები მუსიკოსები
დედაქალაქიდან, რეგიონებიდან, უცხოეთიდანაც კი
დისტანციურ Live კონცერტებს მართავენ. ეს არის
შესაძლებლობა ცოცხალი და ხალისიანი ჩართვების,
მუსიკოსებთან უშუალო კომუნიკაციისა და სახლში
მყოფი ადამიანების გართობისთვის.
თვითიზოლაციის პირველივე დღეებიდან ამ დრომდე

23 Live კონცერტი, ჩაერთო 26
მომღერალი და მუსიკალური ჯგუფი, მაყურებელთა
რაოდენობა კი საერთო ჯამში 200 000-მდე აღწევდა.

უკვე

გაიმართა

სახლში ყოფნა რომ უფრო საინტერესო და
შემართებით

სავსე

საქართველოს

ბანკისა

მხარდაჭერით,
სპორტის

იყოს,

ფონდი

და

პროდემოსის,

თბილისის

საქართველოს

ფედერაციასთან

კომპიუტერული
თანამშრომლობით,

მოეწყობა საქართველოს კიბერ ლიგა

გამარჯვებისთვის!“.

პირველად საქართველოში,

ჩემპიონატში

2

თვის

მერიის

„დარჩი სახლში

მასშტაბურ კიბერსპორტულ

განმავლობაში

ერთმანეთს

შეეჯიბრებიან ოფიციალური პროფესიონალური და
მოყვარულთა

ლიგის

წევრები

ისეთ

სახეობებში,

როგორიცაა: Dota2, PES2020, League of Legends,
CS:GO, Fifa20, PUBG Mobile.
მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები გაშუქდება CyberTV-ის
პირდაპირ ეთერში, დაინტერესებულ მაყურებლებს კი
ექნებათ

შესაძლებლობა

უგულშემატკივრონ.

თავიანთ

რჩეულებს

მედიაში

შენმოქმედი მედიაში
შენმოქმედი ჯერ 1 თვისაა, თუმცა მის ფარგლებში
განხორციელებული

ინიციატივები,

აქტივობები

და

პროექტები მედიის ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა
და დიდი ინტერესი გამოიწვია საზოგადოების ყველა
სექტორის მხრიდან. ამ ხნის განმავლობაში შენმოქმედი
ტელევიზიებისა და ონლაინ-სააგენტოების მიერ

მეტჯერ გაშუქდა

150-ზე

მეტჯერ

გაშუქდა, რისთვისაც დიდი მადლობა ჩვენს

მედია

პარტნიორებს

პასუხისმგებლობისთვის.

-

მაღალი

სოციალური

მხარდამჭერები და პარტნიორები
სექტორი 3 და ფონდი პროდემოსის სახელით, მადლობა ჩვენს მხარდამჭერებსა და პარტნიორებს,
სამოქალაქო და სამთავრობო სექტორს, კერძო ბიზნესს, მედიას, მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით
გამორჩეულ ორგანიზაციებსა და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენს გვერდით არის და ჩვენთან ერთად ხდის #
შენმოქმედს შესაძლებელს.

ეს ყველაფერი დასაწყისია.
ჩვენ გვჯერა ერთად და ერთობით ყველაფერს შევძლებთ!
წინ ბევრი გამოწვევა და საჭიროებაა, რომელიც ერთობლივ ძალისხმევას მოითხოვს
თითოეული ჩვენგანისგან!
შენც შეგიძლია გახდე

შენმოქმედი!

ჩაერთე, იმოქმედე, გახდი #შენმოქმედი დღეს!
როგორ დაგვიკავშირდეთ?
ჰ ა ბ ი

გ ა ნ ვ ი თ ა რ ე ბ ი ს თ ვ ი ს

www.Sector3.ge

www.Prodemos.ge

info@sector3.ge

info@prodemos.ge

facebook.com/hubfordevelopment/
გ. ჭოხონელიძის 5. 0159, თბილისი

facebook.com/Prodemos.ge/
ა.შანიძის 8, თბილისი

