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ძვირფასო მკითხველო,

წარმოგიდგენთ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მეხუთე ელექტრონულ საინფორმაციო ბიულეტენს, სადაც 

ქსელის წევრი ორგანიზაციების აქტივობების შესახებ ინფორმაციას იხილავთ. გამოცემაში აისახა საქართველოში, თვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები ზიანის შემცირების სფეროში. თემების აქტუალობიდან გამომდინარე, პერიოდულად 

შევცვლით რუბრიკებს, გავიზიარებთ თქვენს აზრს, რჩევას, კრიტიკას, რეკომენდაციას.

ზიანის შემცირების 
საქართველოს ქსელი

საინფორმაციო ბიულეტენი №5 ივნისი-ივლისი, 2013

28 ივლისი 
ჰეპატიტების 
მსოფლიო დღეა

საქართველოში 200 000 ადამიანი C ჰეპატიტით ცხოვრობს. წინასწარი გათვლებით 47 000 

ადამიანს მკურნალობის კურსი ესაჭიროება, თუმცა მაღალი ფასის გამო მკურნალობას ვერ იტა-

რებს. თერაპია 15000 დოლარი ჯდება და პაციენტთა უმრავლესობას ამ თანხის გადახდა არ შეუძ-

ლია. ბევრი მათგანი 20 წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაინფიცირდა და დღეს მათი მკურნალობა 

გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს. C ჰეპატიტის თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები სხვა-

დასხვა გამოწვევების წინაშე დგანან: მკურნალობის მაღალი ფასი, სახელმწიფო პროგრამის 

არარსებობა, ნაკლებად ინფორმირებული საზოგადოება, პრევენციული მექანიზმების არარსე-

ბობა და ა.შ.
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მედიკამენტებზე 
ფასდაკლების 

დროა!
„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა“ „ფონდ ღია სა-

ზოგადოება საქართველოს“ და „მსოფლიო ექიმები – საფ-

რანგეთის“ ფინანსური მხარდაჭერით ამ პრობლემასთან 

დაკავშირებით ეროვნული კამპანია „C არ იCდის“ გამარ-

თა, რომელიც მიზნად ისახავდა მხარი დაუჭიროს საქართ-

ველოს მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და ზეწოლა 

მოახდინოს ფარმაცევტულ კომპანიებზე, რათა მოხდეს ფა-

სების საგრძნობი გაიაფება პრეპარატებზე.

24 ივლისს, ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, C ჰეპატიტით ინფიცირებულმა ადამიანებმა 

და ორგანიზაცია „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ წარმომადგენლებმა აქციები კომპანიებთან – 

ROCHE-თან და MARCK-თან გამართეს. მათ აღნიშნულ კომპანიებს C ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატებზე 

ფასების დაწევისკენ მოუწოდეს.



საინფორმაციო ბიულეტენი
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“ ტელ.: +995 221 32 11; ელ.ფოსტა: info@hrn.ge; ვებ.გვერდი: www.hrn.ge 3

აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ ჩარჩოში ჩასმული საკუთარი შავ-თეთრი ფოტოები, ფარმაკომპანიებთან 

ბანერებით – „ნუ როშ-ავ“ და „ნუ ხარ მერკ-ანტილური“ მისულები სკანდირებდნენ და კომპანიების წარმომად-

გენლებს მოუწოდებდნენ – არ გაწირონ ადამიანების სიცოცხლე წამლების სიძვირის გამო.
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თბილისში, 26 ივლისს, „ქორთიარდ მერიოტ-

ში“, „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა“ 

კამპანია „C არ იCდის“ ფარგლრბში მრგვალი მა-

გიდა გამართა. აღნიშნული ღონისძიება განხორ-

ციელდა პროექტის „აივ პროფილაქტიკის შესაძ-

ლებლობების გაუმჯობესება საქართველოში“ და 

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ ფონდ 

„ღია საზოგადოება საქართველოს“ მხარდაჭე-

რით, მსგავსი ღონისძიება გორში, ზუგდიდსა და 

ბათუმში გაიმართა.

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, ღო-

ნისძიებას სასჯელაღსრულებისა და ჯანდაცვის 

სამინისტროების წარმომადგენლები ესწრებოდ-

ნენ. სასჯელაღსრულების სამინისტროში C ჰე-

პატიტით ინფიცირებულებისთვის სპეციალური 

პროგრამა უკვე ფუნქციონირებს.
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	„2013 წლის 20 ივნისს მქონდა პატივი მონაწილეობა 
მიმეღო საქართველოს სასჯელაღსრულების სამი-
ნისტროს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში, სადაც ცი-
ხეებში C ჰეპატიტის პროგრამის დაწყება ოფიციალუ-
რად გაცხადდა. ჩემდა გასაკვირად და გასახარად, 
იმავე შეხვედრაზე ჯანდაცვის სამინისტრომაც გააკე-
თა განაცხადი ზოგადი მოსახლეობისთვის ანალოგი-
ური პროგრამის ინიცირების შესახებ, რომელიც 2016 
წლამდე თანდათან გაფართოვდება და მკურნალო-
ბაზე უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას უზრუნველ-
ყოფს.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? უკანასკნელი 
2 წლის განმავლობაში ჩვენ ვმუშაობდით საქართ-
ველოში ადვოკატირების ჯგუფთან ერთად, რათა 
პოლიტიკოსებს თავის თავზე აეღოთ ქვეყანაში C 
ჰეპატიტის ეპიდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის ვალ-
დებულება. მთავრობის განცხადება პროგრამის დაწ-
ყებაზე მოიცავს ყველაფერს, რის მიღწევასაც ჩვენ 
კოლექტიურად ვცდილობდით და გარდა იმისა, რომ 
რევოლუციურია, საქართველოსთვის, მნიშვნელოვა-
ნი გავლენა აქვს საერთაშორისო ვითარებაზეც. კერ-
ძოდ, სახეზეა სამი კრიტიკული გაკვეთილი, რომელიც 
სხვა ქვეყნებმა შეიძლება საქართველოს მაგალითი-
დან ისწავლონ: საჭიროა C ჰეპატიტის მკურნალობაზე 
ხელმისაწვდომობის მოთხოვნა გაჩნდეს, მთავრობამ 
პაციენტთა მკურნალობის თაობაზე პოლიტიკური 
ვალდებულება უნდა აიღოს და მკურნალობის ფასი 
უნდა შემცირდეს.

ნიშანდობლივია, რომ მსოფლიოს მასშტაბით C 
ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული 185 მილიონი 
ადამიანიდან უმეტესობა დაბალი და საშუალო შემო-
სავლების მქონე ქვეყნებში ცხოვრობს, სადაც მკურ-
ნალობაზე ხელმისაწვდომობა ძალიან დაბალია და 
მთავრობები არაფერს აკეთებენ პრობლემის მოსაგ-
ვარებლად. სწორედ ამის გამო C ჰეპატიტი ფარული 
ეპიდემიის სახეს იღებს: ბევრმა ადამიანმა არც კი 
იცის, რომ ინფიცირებულია, რადგან დიაგნოსტიკაზე 
და მკურნალობაზე ხელი არ მიუწვდება.

ორი წლის განმავლობაში ადვოკატირების ჯგუფი 
საქართველოში ცდილობდა C ჰეპატიტი წარმოეჩინა 
როგორც პრობლემა და ამისათვის პროტესტის ფორ-
მას, საინფორმაციო კამპანიებს და მასობრივ ღონის-

კამპანია „C არ იCდის“ 27-28 ივლისის განმავ-

ლობაში გაგრძელდა. პაციენტთა ჯგუფის წარმო-

მადგენლები და მათი მხარდამჭერები ევროკავ-

შირის ავტობუსით საქართველოს დიდ ქალაქებში 

გაემგზავრნენ. გორში ჩასულ აქტივისტებს ადგი-

ლობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და მო-

სახლეობა შეუერთდა. მერიის წინ მოწყობილი აქ-

ციის შემდეგ აქტივისტებმა გეზი ქუთაისისკენ აიღეს, 

სადაც პარლამენტის წინ მორიგი აქცია გაიმართა. 

აქციას რამდენიმე ცნობილი მსახიობი და რეჟისო-

რი შეუერთდა. „C არ იCდის“ კამპანიის აქტივის-

ტებს სოლიდარობა ზუგდიდის საზოგადოებამაც  

გორი
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ძიებებს იყენებდა. შედეგად მათ ათასობით პაციენტის 
მობილიზება შეძლეს, რომლებიც მთავრობისგან რე-
აგირებას ითხოვდნენ – C ჰეპატიტი ცნობადი პრობ-
ლემა გახდა, რომლის უგულებელყოფაც მთავრობას 
არ შეეძლო.

ძირითადი მიზეზი, რის გამოც მთავრობის მხრიდან 
რეაგირება შეუძლებელი იყო, პეგილირებული ინ-
ტერფერონის ფასია – ეს არის მთავარი სამკურნალო 
საშუალება C ჰეპატიტით ინფიცირებულისთვის, რო-
მელსაც მსოფლიოში ორი ფარმაცევტული გიგანტიც, 
კომპანიები - „მერკი“ და „როში“ აწარმოებენ. მათ 
ეს უფლება პატენტით აქვთ დაცული. უხეშად რომ 
ვთქვათ, 48-კვირიანი მკურნალობის კურსი 18 000 
დოლარამდე ღირს და ბევრი პაციენტისთვის, რო-
მელთაც ეს ფასი საკუთარი ჯიბიდან უნდა გადაიხა-
დონ, დღემდე ხელმიუწვდომელი რჩება – ფასი მაღა-
ლია სახელმწიფო ბიუჯეტისთვისაც. სინამდვილეში ეს 
ასე არ უნდა იყოს. ჩვენ ხელთ გვაქვს დოკუმენტაცია 
სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ფასების შესახებ, 
სადაც ჩანს, რომ მაგალითად, ეგვიპტეში 48 კვირიანი 
მკურნალობის ფასი 2000 დოლარზე ნაკლები ღირს. 
ამიტომაც, საქართველოს მთავრობა, რომელსაც 
ზურგს სამოქალაქო საზოგადოება და პაციენტთა ჯგუ-
ფები უმაგრებენ, „მერკთან“ და „როშთან“ ხისტ და 
გაბედულ მოლაპარაკებებს გამართავს, რათა მნიშვ-
ნელოვან ფასდაკლებას მიაღწიოს და საკუთარი მო-
ქალაქეები მკურნალობით უზრუნველყოს.

ფასდაკლება, რომელსაც საქართველო მიაღ-
წევს, არ იქნება მხოლოდ საქართველოს გამარჯვე-
ბა, არამედ მნიშვნელოვანი წინსვლა მსოფლიოში C 
ჰეპატიტის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გა-
საუმჯობესებლად – წარმატება ხელმისაწვდომობის 
მოძრაობისთვის, რომელიც პაციენტებს და ადვოკა-
ტირების ჯგუფებს აერთიანებს, რომელთაც ფარმა-
ცევტული კომპანიები უნდა აიძულონ ადამიანის სი-
ცოცხლე მოგებაზე წინ დააყენონ.

ამ მოძრაობის ფონზე სოლიდარობას ვუცხადებთ 
და ტაშს ვუკრავთ საქართველოს მთავრობას, რო-
გორც ლიდერს დაბალ და საშუალო შემოსავლიან 
ქვეყნებს შორის, რომელიც ჰეპატიტის წინააღმდეგ 
ბრძოლას სათავეში ჩაუდგა.“

აზი მემონი
ღია საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი

გამოუცხადა – აქ მკურნალობის ხელმისაწვდომო-

ბის მოთხოვნით თემატური ფლეშ-მობი ჩატარდა. 

მოსახლეობა ინტერესით ეცნობოდა საინფორმა-

ციო მასალას, რომელსაც კამპანიის მონაწილეები 

ავრცელებდნენ. მეორე დღეს კი აქტივისტებმა წვი-

ამიანი ბათუმის ქუჩებში გადაინაცვლეს. ჯგუფებად 

დაყოფილები ხალხმრავალ ადგილებში – კაფეებ-

ში, კინოთეატრებში, მაღაზიებში, სილამაზის სალო-

ნებში – საინფორმაციო მინი-კამპანიები გამართეს. 

აქციის მსვლელობისას თბილისიდან შემატყობინეს, 

ქუთაისი
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რომ ჩემი უახლოესი მეგობარი გარდაცვალა. მას C ჰეპატი-

ტი ჰქონდა. არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა... თბილისში დაბ-

რუნება მინდოდა... თავს ძალა დავატანე და ისევ აქტიურად 

აქციაში ჩავერთე იმედით, რომ ადამიანებს, ვისაც მკურნა-

ლობა სჭირდებათ აუცილებლად ჰქონდეთ ამის შესაძლებ-

ლობა. უამინდობის მიუხედავად, უამრავმა ადამიანმა თავი 

მოიყარა ბულვარში, ანბანის კოშკთან და კამპანიის „C არ 

იCდის“ ფარგლებში უფასო კონცერტს დაესწრო. ახლა მათ 

უმრავლესობამ უკვე იცის რა არის C ჰეპატიტი და რამდენად 

მზარდია მისი ეპიდემიის მასშტაბები ქვეყანაში...

ზუგდიდი

ბათუმი
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C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის შესაძლებლობა 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში

20 ივნისს სასტუმრო „ქორთიარდ მერიოტში“ მიმდინარეობდა პროგრამული დოკუმენტის განხილვა, რო-

მელიც სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტირებისა და მკურნალობას 

გულისხმობს.

პროგრამული დოკუმენტი ქართველმა და უცხოელმა ექ-

სპერტებმა ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ 

დახმარებით სასჯელაღსრულების დაწესებულებებისთვის 

შეიმუშავეს.

შეხვედრაზე დოკუმენტი განიხილეს ჯანდაცვის ექსპერ-

ტებმა, სამედიცინო წრის, არასამთავრობო ორგანიზაცი-

ების და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებმა. 

საბოლოო პროგრამული დოკუმენტი დისკუსიის შედეგად 

გათვალისწინებული კომენტარების საფუძველზე ჩამოყა-

ლიბდება და მთავრობას და დონორ ორგანიზაციებს და-

საფინანსებლად წარედგინება.

აღნიშნული დოკუმენტი განსაზღვრავს, თუ რამდენი მსჯავ-

რდებულის მკურნალობა განხორციელდება წლის გან-

მავლობაში, რა კრიტერიუმების საფუძველზე შეირჩევიან 

პაციენტები და რა ფინანსურ რესურსთან იქნება ამ პროგ-

რამის განხორციელება დაკავშირებული.

	სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილე  

არჩი ლ თალაკვაძე:

 „ეს პროგრამა არ არის დეკლარაციული სახის. ეს არის 

კონკრეტული პროგრამა, რომელიც შეიმუშავეს მოწი-

ნავე სპეციალისტებმა. იგი ინფიცირებისგან დაიცავს 

ათასობით მსჯავრდებულს, ასეულობით მსჯავრდე-

ბულს კი მკურნალობით უზრუნველყოფს. წარმოდგე-

ნილ დოკუმენტში დეტალურად არის განსაზღვრული 

მკურნალობის სქემები, პრევენციული ღონისძიებების 

სახეები, პაციენტების მკურნალობაში ჩართვის კრიტე-

რიუმები... სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ დღეს 

ამ პროგრამის წარდგენა. ჩვენ გვინდა, რომ ამ დოკუ-

მენტის განხილვის შედეგად მივაღწიოთ უფრო ფართო 

კონსენსუსს, ვიდრე გვაქვს დღეს. მთავრობა ყველა-

ფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სასჯელაღსრულების 

სისტემაში ამ პროგრამის დაწყებას მოჰყვეს ფასის შემ-

ცირება მკურნალობის კურსზე არა მარტო დაწესებუ-

ლების შიგნით, არამედ ზოგადად ქვეყანაში.“
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C ჰეპატიტის პრევენცია და მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში 

წლების განმავლობაში მძიმე პრობლემად რჩებოდა, რის გამოც ინფექციის გავრცელების მასშტაბები ზოგიერ-

თი კვლევის მიხედვით სამჯერ და მეტად აღემატება ზოგად მოსახლეობაში არსებულ მაჩვენებელს. ევროპის 

ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოს С ჰეპატიტთან დაკავშირებული ოთხი საქმე აქვს წაგებუ-

ლი. შეხვედრაზე ერთერთი მომხსენებელი ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ (მაკა) ჯაში იყო. მისი განც-

ხადებით, 2016 წლისთვის საქართველოში C ჰეპატიტის მკურნალობა უნივერსალურად ხელმისაწვდომი იქნება.

შეხვედრები ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ოფისში

სამუშაო შეხვედრა თემაზე – ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 

ცვლილებების პროექტის განხილვა

24 ივნისს „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა“ და 

„ციხის საერთაშორისო რეფორმამ“ ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა 

გამართა, თემაზე – ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის განხილვა. შეხ-

ვედრაზე მომხსენებელი იყო ბექა ძამაშვილი, საერთაშო-

რისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის დირექტორის 

მოადგილე. შეხვედრას დაესწრნენ უფლებადამცველი და 

ზიანის შემცირების სფეროში მომუშავე, პროფესიული და 

მომხმარებელთა თემის, სამთავრობო და დონორი ორგანი-

ზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრის მიზანი იყო დაინ-

ტერესებული მხარეების მიერ საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვა, რომელიც ხელს შეუწყობს წამალდა-

მოკიდებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

25 ივნისს „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა“ და 

„ციხის საერთაშორისო რეფორმამ“ ევროკავშირის მიერ და-

ფინანსებული პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთი სამუშაო 

შეხვედრა თემაზე – ზიანის შემცირების სტანდარტები გაიმარ-

თა. მზია ტაბატაძემ, დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, სა-

ქართველოში ზიანის შემცირების სტანდარტების კუთხით არ-

სებული სიტუაცია განიხილა. დაგეგმილ სამუშაო შეხვედრას 

ფასილიტაციას გაუწევს მზია ტაბატაძე.

შეხვედრის მიზანია დაინტერესებული მხარეების მიერ საქარ-

თველოში ზიანის შემცირების სტანდარტების კუთხით არსებუ-

ლი სიტუაციის განხილვა.
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26 ივნისი ნარკოტიკებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა

მხარდაჭერა. არ დასაჯო!

26 ივნისი, ნარკოტიკებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებთ მსოფლიოს 15 ქა-

ლაქში ტარდება მსვლელობა ნარკოტიკების მომხმარებელთა მხარდასაჭერად. კამპანიის სახელწოდებაა 

“support. don't punish” – „მხარდაჭერა. არ დასაჯო“.
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კამპანიის მთავარი მიზანია სახელმწიფოებს ხმა მიაწვდინონ, იმის შესახებ, რომ მოხდეს მომხმარებელთა 

მხარდაჭერა და არა მათი დისკრიმინაცია, დასჯა. სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ნარკომომხმარებლე-

ბისთვის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამები (ზიანის შემცირების პროგრამების ხელმი-

საწვდომობა, ჩანაცვლების თერაპიების გაფართოება და სხვა). 

26 ივნისს, თვითორგანიზაციებმა – ა/ო „ახალი ვექტორი“, ა/ო „ჰეპა პლიუსი“, ა/ო „ფენიქსი“ და მომხმარე-

ბელთა თემის წარმომადგენლებმა „მსოფლიო ექიმები – საფრანგეთი“ საქართველოს წარმომადგენლობის 

მხარდაჭერით სოლიდარობის ნიშნად აქციას გამართეს. მსვლელობა გაიმართა ივანე ჯავახიშვილის სახელო-

ბის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან თავისუფლების მოედნამდე.

აქციის მონაწილეების მაისურებზე სპეციალური მესიჯები იყო დატანილი. ასევე დარიგდა საინფორმაციო მასა-

ლა შემდეგი გზავნილებით:

• ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანი არ არის კრიმინალი

• დროა სახელმწიფომ შეცვალოს დისკრიმინაციული ნარკოპოლიტიკა მომხმარებელთა 

მიმართ

• მომხმარებელთა კრიმინალიზაცია არის ინფექციების გავრცელების წყარო

• მკურნალობა დაპატიმრების ნაცვლად

• ხელი შევუწყოთ მომხმარებელთა რესოციალიზაციას.

26 ივნისს – ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, გლობალურ კამპანიას “support. don't 
punish” – „ქსენონი“ (ზუგდიდი), „ნაბიჯი მომავლისკენ“ (გორი) და „იმედი“ (ბათუმი) შეუერთდა.
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შემაჯამებელი შეხვედრა

5 ივლისს, სასტუმროში „Holiday Inn Tbilisi“ ორგანიზაციებმა – „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“ 

და „ციხის საერთაშორისო რეფორმა“, პროექტის „ზიანის შემცირება: რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე დამ-

ყარებული ჩარევა: თემის გაძლიერების, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმირებული პო-

ლიტიკის ხელშეწყობა საქართველოში“ შედეგების პრეზენტაცია გამართა. მისასალმებელი სიტყვა წარმოთქვა 

ევროკავშირის წარმომადგენელმა სთივენ სთორქმა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის აღმასრუ-

ლებელმა დირექტორმა ლაშა ზაალიშვილმა. პროექტის შედეგები მიმოიხილა პროექტის მენეჯერმა თეა კორ-

ძაძემ. თემის გაძლიერების აქტივობების და სამომავლო გეგმების შესახებ პრეზენტაცია გააკეთა თემის გაძლი-

ერების კომპონენტის კოორდინატორმა, კონსტანტინე ლაბარტყავამ. მოხდა პროექტის სტიპენდიანტის, ირმა 

კახურაშვილის მიერ გადაღებული ფილმის ჩვენება, რომელიც თემის წარმომადგენლის პირად ისტორიას ეხე-

ბოდა. ასევე გავიდა პროექტის ფარგლებში გაკეთებული სოციალური ვიდეორგოლი რეპრესიულ ნარკოპოლი-

ტიკაზე. სტუმრებისთვის ფერად ფურცლებზე, წარმოდგენილი იყო მომხმარებლების პირადი ისტორიები.
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დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ ზიანის შემცირების საქართველოს 
ქსელის მედია კოორდინატორს მარინა ასათიანს 

ელექტრონულ მისამართზე

marinaasatiani@yahoo.com

ან
მოგვწერეთ თქვენი მოსაზრებები, შეხედულებები, 

გაგვიზიარეთ საკუთარი გამოცდილება და 
საქმიანობაში მიღწეული წარმატებები მისამართზე:

თბილისი, 0171, პეკინის გამზ. 2,

მე-2 სადარბაზო, მე-4 სართული, ბ. 19

ტელ.: ოფისი +995 221 32 11

ფაქსი: 995 2478794

ელ.ფოსტა: info@hrn.ge

www.hrn.ge
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