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ათი პრინციპი 



კორპორაციული პასუხისმგებლობა სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მა ტე
ბუ ლი ბიზ ნე სის წარ სუ ლი, აწ მ ყო და მო მა ვა ლი ა.

ჩვენ, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი, ვცდი
ლობთ, შევ ქ მ ნათ გა რე მო, რო მელ შიც ბიზ ნე სე ბი შეძ ლე ბენ 
ის წავ ლონ, სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბა გა ა ზი ა რონ და თა ნა
მო აზ რე პარ ტ ნი ო რებს და უ კავ შირ დ ნენ. ჩვენ ხელს ვუწყობთ 
ისე თი მრა ვალ მ ხ რი ვი პარ ტ ნი ო რუ ლი კავ ში რე ბის ჩა მო ყა ლი
ბე ბას, რომ ლე ბიც მომ გე ბი ა ნია რო გორც ბიზ ნე სის თ ვის, ისე 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვის.

რო გორც გა ე როს ინი ცი ა ტი ვა, ბიზ ნე სებს ვთა ვა ზობთ მსოფ
ლი ოს მას შ ტა ბით აღი ა რე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მის სა
მოქ მე დო სქე მა სა და სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბას ად გი
ლობ რი ვი ნი უ ან სე ბით. 

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს სა ქარ თ ვე ლო ში კორ პო რა
ცი უ ლი მდგრა დო ბის მო წი ნა ვე პლატ ფორ მის მუ შა ო ბას და 
მიზ ნად ისა ხავს იმის წარ მო ჩე ნას, თუ რა ტომ, რო გორ და რა 
ნა ბი ჯე ბი უნ და გა დად გას ბიზ ნეს მა სა კუ თა რი მდგრა დო ბის 
გან სა ვი თა რებ ლად, ისე ვე რო გორც მის გარ შე მო არ სე ბულ 
პოზიტიური ცვლილებების შე სა ტა ნად.

შე მოგ ვი ერ თ დით და ერ თად გა დავ დ გათ ნა ბი ჯე ბი იმ მსოფ
ლი ოს კენ, რომ ლის კე ნაც ყვე ლა ნი მი ვის წ რაფ ვით. 

სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლი    
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი

ვინ ვართ ?
რას ვაკეთებთ?
როგორ 
ვაკეთებთ?
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გლობალური შეთანხმების შესახებ
გაეროსგლობალურიშეთანხმება(UNGlobalCompact)მსოფლიოშიკორ
პორაციული მდგრადობის ყველაზე დიდი ინიციატივაა, რომელიც ხელს
უწყობსხალხისთვის,საზოგადოებისადაბაზრისთვისმდგრადიდაინკლუ
ზიურიგლობალურიეკონომიკისშექმნას.აღნიშნულისმისაღწევად,გაეროს
გლობალურიშეთანხმებამოუწოდებსბიზნესს,რომ: 

(1)განახორციელოსსაკუთარისაქმიანობაადამიანისუფლებების,შრომის,
გარემოსადაკორუფციასთანბრძოლისათიპრინციპისშესაბამისად;

(2)განახორციელოსსტრატეგიულიქმედებებიუფროფართოსაზოგადოებ
რივიმიზნებისგანსავითარებლადისეთების,როგორიცააგაეროსმდგრა
დიგანვითარებისმიზნები,განსაკუთრებით,თანამშრომლობისდაინოვაციის
ნაწილში.

გაეროსგლობალურიშეთანხმებააერთიანებს160ზემეტქვეყანაშიდაფუძ
ნებულ9500ზე მეტკომპანიასადა,დაახლოებით,3000არასამეწარმეო
პირს.

გლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელი(GCNG)წარმოადგენსად
გილობრივ ქსელს გაეროს გლობალური შეთანხმების პლატფორმისთვის.
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის მისიაა საქართველოში
გლობალურიშეთანხმებისათიპრინციპისმხარდაჭერა,ისევეროგორცგაე
როსგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებაშიწვლილისშეტანა.

GCNG-სსამდივნოსწარმოადგენსარასამთავრობოორგანიზაციასამოქალაქო
განვითარებისსააგენტო(სიდა).

2018 წელს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის საქმიანობა
დაფინანსებულიიყოამერიკისშეერთებულიშტატებისსაერთაშორისო გან
ვითარების  სააგენტოს (USAID) მიერ, აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის
ინსტიტუტის(EWMI)მეშვეობით,ისევეროგორცშვედეთისმთავრობისმიერ.
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გლობალური შეთანხმების  
საქართველოს ქსელის გამგეობა

გლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელისგამგეობაატარებსკვარტალურ
შეხვედრებსქსელისსაქმიანობისრეგულარულადშეფასებისმიზნით.

გამგეობის წევრები:  

ვალერი ჩეხერია

აჭარა ჯგუფი  
აღმასრულებელი დირექტორი 
(გამგეობის თავმჯდომარე, 2016-2018)

ჯორჯ ველტონი

ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში 
აღმასრულებელი დირექტორი

სალომე ზურაბიშვილი

სიდა  
აღმასრულებელი დირექტორი

მაიკლ რ. ქოუგილი

ქართულამერიკული უნივერსიტეტი 
პრეზიდენტი

მალხაზ ძაძუა

მისო კრისტალი  
აღმასრულებელი დირექტორი

თინათინ სტამბოლიშვილი

ჯიპიაი ჰოლდინგი  
მარკეტინგისა და კომუნიკაციების დირექტორი

კლაუს ლორსენი

ეიპიემ ტერმინალს ფოთი 
გენერალური დირექტორი

რუსუდან მეძმარიაშვილი

BP საქართველო 
კორპორაციული სოციალური  
პასუხისმგებლობის მენეჯერი
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2018წლის8ივნისს,გლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელისწევრე
ბიშეიკრიბნენქსელისმეორესაერთოკრებაზედასასწრებად.სხვასაკითხებ
თანერთად,წევრებმაიმსჯელესქსელისსამოქმედოგეგმაზეროგორცადგი
ლობრივ,ისეგლობალურდონეზე,გამოკვეთესპრიორიტეტულისფეროები
შემდგომიწლებისთვისდაგანიხილესპლატფორმისმიერორგანიზებულაქ
ტივობებშიჩართვისშესაძლებლობები.გენერალურმაასამბლეამდაამტკიცა
ქსელის წესდება, რომელიც განახლდა გაეროს გლობალური შეთანხმების
ახალიმოდელისადახარისხისსტანდარტებისშესაბამისად.

ამასთან,ჩატარდაგლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელისგამგე
ობის არჩევნებიდა  საერთო კრებამდაამტკიცა ქსელის გამგეობის ახალი
შემადგენლობა. გამგეობადატოვეს შემდეგმა წევრებმა: TheFinancial, Ltd
GeorgianBusinessZoneდასაერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართველო.
გამგეობასშეუერთდაორიწევრიეიპიემტერმინალსფოთისნავსადგური
დაჯიპიაიჰოლდინგი(GPIHolding).

რას

ქსელის საერთო კრება

ვსაქმიანობთ?
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როგორ ხდება ანგარიშების წარდგენა?
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის წევ რე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან, სა კუ თა რი ყო ველ წ ლი უ რი საქ მი ა ნო ბე
ბის შე სა ხებ წა რად გი ნონ ან გა რი შე ბი ათი პრინ ცი პის შე სა ბა მი სად. გლო ბა ლუ რი ქსე ლის ად გი
ლობ რი ვი სამ დივ ნო აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს ქსე ლის წევ რებ თან ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე  
და ეხ მა რე ბა მათ კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა ში.

2018 წლის 29 ივნისს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა გა მარ თა სა მუ შაო 
შეხ ვედ რა, რომ ლის მი ზა ნიც იყო კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის შე სა ხებ ანგარიშგების 
მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და მი სი და დე ბი თი მხა რე ე ბის წარ მო ჩე ნა, ისე ვე რო გორც მო ნა წი ლე თათ ვის 
რე კო მენ და ცი ე ბის მი ცე მა ანგარიშების მომ ზა დე ბას თან და კავ ში რე ბით. პროგ რე სის შე სა ხებ კო
მუ ნი კა ცი ის გარ და, მო ნა წი ლე ე ბი ასე ვე გა ეც ნენ ან გა რი შე ბის წარ დ გე ნის სხვა სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებს.

.

ბიზნესის სექტორში ქალთა  
გაძლიერების სამუშაო ჯგუფი
2017 წელს, ბიზ ნე ს სექ ტორ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დაც ვის მიზ ნით, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა
ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ფარ გ ლებ ში შეიქ მ ნა ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის სა მუ შაო ჯგუ ფი. 2018 წელს 
სა მუ შაო ჯგუ ფი ხუთ ჯერ შე იკ რი ბა სა კუ თა რი პროგ რე სი სა და სა მო მავ ლო გეგ მე ბის გა ზი ა რე ბი სა და ერ
თობ ლი ვი აქ ტი ვო ბე ბის / პ რო ექ ტე ბის ორ გა ნი ზე ბის მიზ ნით.
2018წლის16თებერვალს,სა მუ შაო ჯგუ ფის შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ ში, სი დამ წევრ კომ პა ნი ებს გა აც ნო 
ახა ლი პრო ექ ტი, რომ ლის იმ პ ლე მენ ტა ცი ა ზეც გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად მუ შა ობ და. სი დამ 
ასე ვე გან მარ ტა, თუ რო გორ შე ეძ ლოთ კომ პა ნი ებს პრო ექ ტ ში ჩარ თ ვა.
2018წლის6მარტსჩა ტარ და ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის სა მუ შაო ჯგუ ფის ad hoc კრე ბა, სა დაც სა მუ შაო ჯგუ
ფის წევ რებს ჰქონ დათ შეხ ვედ რის შე საძ ლებ ლო ბა ლე ნა ვონ კას თან  ნორ ვე გი უ ლი კომ პა ნი ის „Lenas 
HelsePersonell AS“ დამ ფუძ ნე ბელ თან და აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორ თან. მან ისა უბ რა სა კუ თარ გა მოც
დი ლე ბა ზე ნორ ვე გი ა ში კა რი ე რულ წინ ს ვ ლას თან და კავ ში რე ბით, ასე ვე  სა კუ თარ კომ პა ნი ა ში ქალ თა გაძ
ლი ე რე ბის პროგ რა მე ბის შე სა ხებ და მი მო ი ხი ლა ნორ ვე გი ა ში ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის ეროვ
ნუ ლი პო ლი ტი კა.
2018 წლის 30 მაისს სა მუ შაო ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ნი ხი ლეს კომ პა ნი ებ ში ქალ თა გაძ ლი ე
რე ბის პრინ ცი პე ბის შე ფა სე ბის პრო ცე სი.მონაწილეებმა შეაფასეს ქალთა გაძლიერების კონსულტანტთა 
მუშაობა, რომლებიც და საქ მე ბულ ნი იყ ვ ნენ სი დას მი ერ ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის პო ლი ტი კის 
დო ნე ზე დანერგვაში კომ პა ნი ე ბის და სახ მა რებ ლად. 
2018წლის11-12ივნისს30მდე წარ მო მად გე ნე ლი კერ ძო სექ ტო რი დან, არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან მო ნა წი ლე ობ და სა მუ შაო შეხ ვედ რა ში ბიზ ნე ს სექ ტორ ში ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის 
შე სა ხებ. შეხ ვედ რის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და ქალ თა 
გაძ ლი ე რე ბის შე სა ხებ, ისე ვე რო გორც იმ პ ლე მენ ტა ცი ის პრაქ ტი კუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის წარ მოდ გე ნა. დისკუსია 
შეეხებოდა დასაქმების ადგილას გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობას და დისკრიმინაციასთან 
ბრძოლის საკითხებს. 
2018წლის13სექტემბერსჩა ტა რე ბუ ლი შეხ ვედ რის მი ზა ნი იყო ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის სა
მუ შაო ჯგუ ფის წევ რებს შო რის ინ ფორ მა ცი ი სა და პრაქ ტი კის გაც ვ ლა, მათ შო რის  ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის 
სა მოქ მე დო გეგმის განხორციელების პროგრესის შეჯამება და სა მო მავ ლო სა მოქ მე დო გეგ მის მო ნა ხა ზის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა. შეხ ვედ რა ზე ასე ვე წა რი მარ თა მსჯე ლო ბა ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პებ თან და კავ ში რე
ბით კო მუ ნი კა ცი ის ეფექ ტუ რი კამ პა ნი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. სა ერ თა შო რი სო კო მუ ნი კა ცი ე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა 
კერ ძო სექ ტორ ში ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის მხარ და ჭე რის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა წარ მო ად გი ნა.

სამუშაო შეხვედრები
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2018 წლის14-15 მარტს, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელმძღვანელმა სა
ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ღო ნის ძი ე ბა თა სე რი ა ში ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის 
ყო ველ წ ლი უ რი ფო რუ მის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ნიუ იორ კ ში ჩა ტარ და. ფო რუ მის მი ზა ნი იყო ცნო ბი
ე რე ბის ამაღ ლე ბა იმ ბიზ ნე სი ნო ვა ცი ე ბის შე სა ხებ, რომლებიც მიმართულია ქალთა გაძლიერებისკენ 
და რომ ლებ საც აქვს რე ა ლუ რი გავ ლე ნა ქა ლე ბის, კა ცე ბის, ოჯა ხე ბი სა და საზოგადოების ცხოვ რე ბის 
ხა რის ხ ზე. 

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელმძღვანელმა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო გლო ბა ლუ
რი შე თან ხ მე ბის შტაბ ბი ნა სა და მულ ტი ნა ცი ო ნა ლურ კოპმპანიაში გა მარ თულ დის კუ სი ებ ში, სა დაც მან 
წა რად გი ნა სა ქარ თ ვე ლოს მა გა ლი თი და დამ ს წ რე ებს გა უ ზი ა რა გა მოც დი ლე ბა და ინ ფორ მა ცია კომ პა
ნი ე ბის მი ერ ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით. 

2018წლის23-26აპრილს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელმძღვანელმა მო
ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბი სა და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის არ გენ ტი ნის ქსე ლის მი ერ 
ორ გა ნი ზე ბულ ღო ნის ძი ე ბა თა სე რი ა ში, მათ შო რის, ად გი ლობ რი ვი ქსე ლე ბის ყო ველ წ ლი ურ ფო რუმ სა 
და კონ ფე რენ ცი ა ში  Making Global Goals Local Business. ად გი ლობ რი ვი ქსე ლე ბის XVI ყო ველ წ ლი
ურ ფო რუმ ზე გან ხი ლულ იქ ნა, თუ რო გორ შე უძ ლი ათ ად გი ლობ რივ ქსე ლებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე
ნის მოხ დე ნა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვის პრო ცეს ში კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა ზე. 
ღო ნის ძი ე ბა ზე, რო მელ საც მსოფ ლი ოს ად გი ლობ რი ვი ქსე ლე ბის 100 სა კონ ტაქ ტო პი რი და წარ მო მად
გე ნე ლი ეს წ რე ბო და, მო ნა წი ლე ებ მა იმ ს ჯე ლეს ქსე ლე ბის მარ თ ვა სა და მათ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში
რე ბულ სა კითხებ ზე. 

26-28ნოემბერსგლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის წევ რებ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს 
ფო რუმ ში „ბიზნესი და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი“, რო მე ლიც ჟე ნე ვა ში ჩა ტარ და. გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის 
სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელმძღვანელი  სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლი სიტყ ვით წარ დ გა ფო რუ მის ორ სე სი ა ზე: 
„ტენდენციები და გა მოწ ვე ვე ბი აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში ბიზ ნე სის მი ერ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის
ცე მის კუთხით“ (Trends and Challenges in Promoting Business Respect for Human Rights in Eastern 
Europe) და „ქვეყნების პროგ რე სი გა ე როს „ბიზნესისა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის“ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
პრინ ცი პე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ა ში“ (Progress of the States in Implementation of UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights). მან ხა ზი გა უს ვა ერ თობ ლი ვი ქმე დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას ბიზ ნე სის რო

მონაწილეობა საერთაშორისო 
ღონისძიებებსა და აქტივობებში

ლის მხარ და სა ჭე რად მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ხელ შეწყო ბა ში და ისა უბ რა  პროგ რეს სა და 
არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მხრივ. გა ე როს 
ფო რუ მი მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი ყო ველ წ ლი უ რი ღო ნის ძი ე ბა ა, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს 2000 
მო ნა წი ლეს სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი დან. გლო ბა ლუ რი ქსე ლის მხარ და ჭე რით, ფო რუმ
ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს სამ მა ბიზ ნეს კომ პა ნი ამ, მათ შო რის, ქსე ლის წევ რებ მა (ჯეპრა, 
სოკარი, ვისოლ ჯგუფი), სა დაც მათ ჰქონ დათ კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბის, პარ ტ ნი ო რო ბის უზ რუნ ველ ყო
ფი სა და სა ქარ თ ვე ლო ში მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს
ში მო ნა წი ლე ო ბის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის საუკეთესო შე საძ ლებ ლო ბა.
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2018 წლის 23 თე    ბერ       ვალს სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად ჩა ტარ და კორ პო რა
ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჯილ დოს ცე რე მო ნი ა. ღო    ნის       ძი   ე    ბის ორ       გა    ნი    ზა    ტო   
რე    ბი იყ       ვ       ნენ კორ       პო    რა    ცი   უ    ლი სო    ცი   ა    ლუ    რი პა    სუ    ხის       მ       გებ       ლო    ბის (CSR) კლუ    ბი 
და გლო    ბა    ლუ    რი შე    თან       ხ       მე    ბის სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ქსე    ლი, რომ       ლებ       მაც უმას       პინ      
ძ       ლეს მთავ       რო    ბის, ბიზ       ნე    სის, აკა    დე    მი   ის, სა   ერ       თა    შო    რი    სო ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ე    ბის, 
მე    დი   ი    სა და სა    მო    ქა    ლა    ქო სა    ზო    გა    დო   ე    ბის წარ       მო    მად       გენ       ლებს. კორ       პო    რა    ცი  
უ    ლი სო    ცი   ა    ლუ    რი პა    სუ    ხის       მ       გებ       ლო    ბის ჯილ       დოს       თ       ვის გა    ნაცხა    დე    ბის მი    ღე    ბა 
გა    მოცხად       და 2017 წლის ოქ       ტომ       ბერ       ში და სამ       დივ       ნომ მი   ი    ღო 23 გა    ნაცხა    დი 
16 კომ       პა    ნი   ი    დან: აჭა    რა ჯგუ    ფი, სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ბან       კი, ბი   ა, BP სა    ქარ       თ       ვე    ლო, 
კრის       ტა    ლი, დი   ო, ჯე   ო    სე    ლი, ჯი    პიაი ჰოლ       დინ       გი, ჰა   ი    დელ       ბერ       გ       ცე    მენ       ტი, m2, 
ნა    ტახ       ტა    რი, ნო    ვა ტექ       ნო    ლო    ჯი, ფო    თის პორ       ტი, თბი    ლი    სი მო    ლი, ვი    სო    ლი.

პრო ექ ტე ბი შე ა ფა სა და მო უ კი დე ბელ მა და მრა ვა ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა
რის გან შემ დ გარ მა კო მი ტეტ მა, რო მელ შიც სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ
რი ვი ექ ს პერ ტე ბი შე დი ოდ ნენ. შე    ფა    სე    ბის შე    დე    გად, სამ სხვა    დას       ხ       ვა ნო    მი    ნა   
ცი   ა    ში გა    მოვ       ლინ       და სა    მი გა    მარ       ჯ       ვე    ბუ    ლი კომ       პა    ნი   ა: 

საუკეთესოპროექტიადამიანისუფლებებისსფეროში-
ეიპიემტერმინალსფოთი

პროექტი:სატვირთოავტომობილებისმძღოლებისტრენინგისაგზაო
უსაფრთხოებაში.

2017 წელს, გა  ე  როს გლო  ბა  ლუ  რი უსაფ   რ   თხო  ე  ბის კვი  რე  უ  ლის ფარ   გ   ლებ   ში, 
ფო  თის პორ   ტ   მა წარ   მო  იწყო მას   შ   ტა  ბუ  რი პრო  ექ   ტი სატ   ვირ   თო ავ   ტო  მო  ბი  ლის 
2279 მძღო  ლის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბით. კომ   პა  ნია წარ   მო  ა  ჩენს პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის 
მა  ღალ დო  ნეს და მიზ   ნად ისა  ხავს უსაფ   რ   თხო და ჯან   სა  ღი გა  რე  მოს შე  ნარ   ჩუ 
ნე  ბას და  საქ   მე  ბუ  ლე  ბი  სა და კონ   ტ   რაქ   ტო  რე  ბის   თ   ვის, ისე  ვე რო  გორც სა  ქარ  
თ   ვე  ლოს მო  სახ   ლე  ო  ბის უსაფ   რ   თხო საცხოვ   რე  ბე  ლი გა  რე  მოს შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბას.

კორპორაციული პასუხისმგებლობის 
ჯილდო 2018

საუკეთესოპროექტიგარემოსდაცვისსფეროში-ნატახტარი

პროექტი:ჩამდინარეწყლისეფექტურიდამუშავებისპროცედურა.

პრო  ექ   ტის ფარ   გ   ლებ   ში, კომ   პა  ნია იყე  ნებს ჩამ   დი  ნა  რე წყლის და  მუ  შა  ვე  ბის 
მა  ღა  ლი დო  ნის ტექ   ნო  ლო  გი  ას  ბი  ო  ლო  გი  ურ გამ   წ   მენდ ნა  გე  ბო  ბას, რო  მე 
ლიც სრუ  ლი ინ   დუს   ტ   რი  უ  ლი ციკ   ლის გან   მავ   ლო  ბა  ში წარ   მოქ   მ   ნილ ჩამ   დი  ნა  რე 
წყალს ამუ  შა  ვებს. ამას   თან, 20162017 წლებ   ში კომ   პა  ნი  ამ და  საქ   მე  ბუ  ლე  ბის, 
სა  ზო  გა  დო  ე  ბი  სა და სხვა და  ინ   ტე  რე  სე  ბუ  ლი პი  რე  ბის   თ   ვის ჩა  ა  ტა  რა ტრე  ნინ  
გე  ბი და ცნო  ბი  ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბის   კენ მი  მარ   თუ  ლი აქ   ტი  ვო  ბე  ბი ჩამ   დი  ნა  რე 
წყლის და  მუ  შა  ვე  ბის შე  სა  ხებ. კომ   პა  ნი  ის პერ   სო  ნა  ლი ასე  ვე ჩარ   თუ  ლი იყო 
ნა  ტახ   ტა  რის შე  ნო  ბის მიმ   დე  ბა  რე ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე ხე  ე  ბის დარ   გ   ვის პრო  ექ   ტ   ში.

წარმატებულიპარტნიორობამდგრადიგანვითარებისთვის -m2

პროექტი:მთაწმინდისტყისაღდგენა.

პრო  ექ   ტი მიზ   ნად ისა  ხავ   და მთაწ   მინ   დის ტყის აღ   დ   გე  ნა  სა და 3000 ხის დარ  
გ   ვას. კომ   პა  ნია სა  მი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში და  ა  ფი  ნან   სებს მცე  ნა  რე  ე  ბის მოვ  
ლას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ ხარ   ჯებს. პარ   ტ   ნი  ორ არა  სამ   თავ   რო  ბო ორ   გა  ნი  ზა 
ცი  ებ   თან ერ   თად, კომ   პა  ნია იწყებს ხან   ძ   რის პრე  ვენ   ცი  ის კამ   პა  ნი  ას სა  ჯა  რო 
სკო  ლებ   ში. კომ   პა  ნი  ის საცხოვ   რე  ბელ კომ   პ   ლექ   სებ   ში კი ხდე  ბა სტი  ქი  უ  რი 
კა  ტას   ტ   რო  ფე  ბის რის   კის შემ   ცი  რე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი პრო  ექ   ტის იმ   პ   ლე 
მენ   ტა  ცი  ა.
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  
პირთა გაძლიერება

  სიდამ, როგორც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კლუბისა და გლობალური 
შეთანხმების საქართველოს ქსელის სამდივნომ, წამოიწყო პროექტი, რომლის მიზანია ბიზნესსექტორში 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა დასაქმების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში 
მიღებულ იქნა შშმ პირთა გაძლიერების პრინციპები; აღნიშნული 8 პრინციპი მიზნად ისახავს სამუშაო 
გარემოში, ბაზარზე და საზოგადოებებში შშმ პირთა გაძლიერებას. 

გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელის წევრები 
აქტიურად მონაწილეობენ თემატურ 
შეხვედრებში

1
კომპანიისაღმასრულებელირგოლისმიერპოლიტიკისდონეზედა
ყოველდღიურსაქმიანობაშიშშმპირებისგაძლიერებისმხარდამჭერი
მიდგომისსაჯაროდდაფიქსირება

2 შშმპირებისათვისდასაქმებისადგილისმისაწვდომობა

3 შშმპირთათვისკვალიფიკაციისამაღლებისდაკარიერულიწინსვლის
შესაძლებლობისუზრუნველყოფა

4 შშმპირებისათვისღირსეულიდაუსაფრთხოსამუშაოგარემოსშექმნა

5 კომპანიისსერვისებისადაპროდუქტებისადაპტირებაშშმპირთა
საჭიროებებისადმი

6 შშმპირთაგაძლიერებაბაზარზე,მათისამეწარმეოსაქმიანობის
მხარდაჭერითადაკომპანიისღირებულებათაჯაჭვშიინტეგრირებით

7 შშმპირთაგანათლებისხელშეწყობა

8 შშმპირთასაზოგადოებაშიხილვადობისხელშეწყობა

სი დას მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი კონ სულ ტან ტი  
მუ შა ობ და ოთხ კომ პა ნი ას თან  კარ ფუ რი,  
Nexia TA, სო კა რი და ვი სო ლი, რა თა მომ ხ
და რი ყო მა თი პო ლი ტი კი სა და ოპე რა ცი ე ბის  
შე ფა სე ბა და შშმ პირ თა და საქ მე ბას თან და კავ ში
რე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, რის კე ბი სა და შე დე
გის  გან საზღ ვ რა. შე ფა სე ბის შე დე გის სა ფუძ ველ
ზე მი ღე ბულ იქ ნა რე კო მენ და ცი ე ბი და სა მოქ მე დო 
გეგ მე ბი. 
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მეწარმე ქალთა ეკონომიკური  
გაძლიერების მხარდაჭერა 
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის წევრები ჩართულნი იყვნენ სწავლებისა და 
გამოცდილების გაზიარების პროგრამაში, რომლის მიზანი იყო თბილისსა და საქართველოს 
რეგიონებში ადგილობრივ მეწარმე ქალთა გაძლიერება. პროგრამის ფარგლებში, ბიზნესკომპანიებმა 
მენტორობა გაუწიეს 14 მეწარმე ქალს მათ ინტერესებთან დაკავშირებულ სპეციფიკურ საკითხებზე, 
როგორიცაა: ფინანსები, ბიუჯეტირება, მარკეტინგი და ა.შ. პროექტის საბოლოო საფეხურზე 10
მა ქალმა მეწარმემ მიიღო მცირე გრანტი 1,300 აშშ დოლარის ოდენობით, საკუთარი ბიზნესის 
განსავითარებლად. 

ცნობიერების ამაღლება კერძო სექტორის 
ჩართულობაზე სტიქიურ კატასტროფათა რისკის 
შემცირების პროცესში
გლობალური შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი იყო ერ თ ერ თი ინი ცი ა ტო რი სა მუ შაო შეხ ვედ რი სა 
თე მა ზე „კერძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა სტი ქი ურ კა ტას ტ რო ფა თა რის კის შემ ცი რე ბის პრო ცეს ში“, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ქსე ლის წევ რე ბი, სხვა ბიზ ნეს კომ პა ნი ებ თან ერ თად, გა ეც ნენ სტი ქი ურ კა ტას
ტ რო ფა თა მარ თ ვის მთა ვარ საკითხებს, რა დრო საც წარ მო ჩე ნი ლი იყო კავ ში რი კორ პო რა ცი ულ პა
სუ ხის მ გებ ლო ბა სა და ბუ ნებ რივ კა ტას ტ რო ფა თა რის კის მარ თ ვას შო რის. 
ტრენერებმა ხა ზი გა უს ვეს აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის მნიშ ვ ნე ლო ბას ბიზ ნე სის თ ვის და ყუ რადღე ბა გა
ა მახ ვი ლეს კომ პა ნი ე ბის მი ერ კა ტას ტ რო ფა თა რის კის შემ ცი რე ბის შე სა ბა მი სი სის ტე მე ბის იმ პ ლე
მენ ტა ცი ის და დე ბით მხა რე ებ ზე. მე ო რე მხრივ, კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა სხვა მო ნა წი ლე ებს 
გა უ ზი ა რეს სა კუ თა რი პრაქ ტი კა სტი ქი ურ კა ტას ტ რო ფა თა რის კის შემ ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბით და 
შე თან ხ მ დ ნენ, რომ ბიზ ნეს მა უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი უნ და ითა მა შოს სტი ქი ურ კა ტას ტ რო
ფა თა რის კის მარ თ ვა სა და შემ ცი რე ბა ში; შეხ ვედ რა ზე ასე ვე გან ხი ლულ იქ ნა კომ პა ნი ის ოპე რა ცი ებ ში 
შე სა ბა მი სი სის ტე მე ბის და ნერ გ ვის სა ჭი რო ე ბის სა კითხი.
კომ პა ნი ე ბის მი ერ სა კუ თარ ბიზ ნეს მო დე ლებ სა და პრაქ ტი კა ში ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის რის კის 
მარ თ ვის ინ ტეგ რა ცი ის მიზ ნით, შე იქ მ ნა მოკ ლე დო კუ მენ ტი ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის რის კის შემ
ცი რე ბა ზე, სა დაც თავ მოყ რი ლი იყო შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ა: (1) რა არის ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის 
რის კის შემ ცი რე ბა? (2) კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის რის კის შემ ცი რე
ბის პრო ცეს ში; (3) ძი რი თა დი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლებ საც კომ პა ნი ებ მა შე საძ ლოა მი მარ თონ ბუ ნებ
რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის რის კის შე სამ ცი რებ ლად.
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სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან 
თანამშრომლობით განხორციელებული 
აქტივობები
2018წლის7მარტს თბი ლის ში პირ ვე ლად ჩა ტარ და კონ ფე რენ ცია „დავრეკოთ ზა რი გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის თ ვის“, რო მე ლიც წარ მო ა ჩენს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და ზრდის თ ვის. თბი ლის ში ჩა ტა რე ბუ ლი ეს ღო ნის ძი ე ბა, რო მე
ლიც კი დევ 60 სხვა ქა ლაქ ში ჩა ტა რე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი კამ პა ნი ის ნა წი ლი ა, შედ გა მსოფ ლიო 
ბანკის ჯგუ ფის წევ რის  სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ის (IFC), სა ქარ თ ვე ლოს სა ფონ
დო ბირ ჟის, სა მო ქა ლა ქო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (სიდა)  გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ
თ ვე ლოს ქსე ლის სამ დივ ნო სა და სა ქარ თ ვე ლო ში გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის პარ ტ ნი ო რო
ბით. ღო ნის ძი ე ბა ზე გან ხი ლულ იქ ნა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა და ეხ მა როს ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა 
კერ ძო კომ პა ნი ებს პრო დუქ ტი უ ლო ბის უფ რო მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის მიღ წე ვა ში და სა ბო ლო ოდ 
ხე ლი შე უწყოს ეკო ნო მი კა სა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას, შე მო სავ ლის ზრდა სა და გან ვი თა
რე ბის პრო ცესს.

2018წლის29 მაისს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის წევ რე ბი იყ ვ ნენ იმ 
კომ პა ნი ებს შო რის, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სი დას მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სა მუ შაო 
შეხ ვედ რა ში  „ბიზნესის რო ლი და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ა ში“. სა მუ შაო შეხ ვედ რის დროს დამ ს წ
რე ებ მა მო ახ დი ნეს კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი პი რე ბი სათ ვის და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე
ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა. დის კუ სია გა ი მარ თა ბიზ ნე სის როლ ზე და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ის ნა წილ ში 
და გან ხი ლულ იქ ნა სხვა ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თე ბი აღ ნიშ ნულ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. რამ დე
ნი მე კომ პა ნი ამ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფის წევ რე ბის და საქ მე ბის ინ ტე რე სი გა მოთ ქ ვა. 

ამოქმედდა გლობალური შეთანხმების 
ვებგვერდი
2018 წელს შეიქმნა და ამოქმედდა გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ვებგვერდი 
(www.globalcompact.ge). ვებგვერდი ორენოვანია (ქართ.ინგლ.) და შეიცავს ინფორმაციას 
გლობალური შეთანხმების ხედვისა და მისიის, ისევე, როგორც ინიციატივის 10 პრინციპის 
შესახებ. ვებგვერდი ასევე შეიცავს ინფორმაციას საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელობის 
და გუნდის შესახებ.     

კერძო სექტორის ჩართულობა საგზაო 
მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში
2018 წლის მაისში სიდამ, როგორც გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის 
სამდივნომ, ხელი შეუწყო საგზაო უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომელსაც უძღვება 
ფოთის პორტი. სამუშაო ჯგუფში ჩართულნი არიან აღნიშნული საკითხით დაინტერესებული 
პლატფორმების წევრები,  მათ შორის, CENN, ჯი პი აი ჰოლდინგი, ჰაიდელბერგცემენტი, m2, 
ვისოლ ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფმა გამართა რამდენიმე შეხვედრა მონაწილეთა ინტერესებისა და 
საჭიროებების დასადგენად. პროექტის იმპლემენტაციის დასაგეგმად, სამუშაო ჯგუფმა გაუკეთა 
ორგანიზება ტრენერთა ტრენინგს, რომელსაც უძღვებოდა ფოთის პორტის უსაფრთხოების 
ხელმძღვანელი. ტრენინგი მოიცავდა ინფორმაციას საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
მთავარი პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ, ისევე როგორც პრაქტიკულ სავარჯიშოებს 
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქნეს მიღებული საჭირო ზომები და როგორ უნდა მოხდეს 
კომპანიის პოლიტიკაში უსაფრთხოების პროცედურების ინტეგრაცია. მონაწილეებმა მიიღეს 
საკუთარ ორგანიზაციებში ტრენინგების ჩასატარებლად საჭირო შესაბამისი მასალები და 
ინსტრუმენტები.
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გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი 
საკუთარი წევრების მხარდასაჭერად იყენებს 
სხვადასხვა მეთოდს:

საერთო კრების შეხვედრები
შეხ ვედ რებს აქვს რე გუ ლა რუ ლი ხა სი ა თი. მა თი მეშ ვე ო ბით წევ რე ბი იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას პლატ
ფორ მის მიღ წე ვე ბი სა და სა მო მავ ლო გეგ მე ბის, ასე ვე კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სფე რო ში 
არ სე ბუ ლი ახა ლი ტენ დენ ცი ე ბის შე სა ხებ.

სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი, თე მა ტუ რი დის კუ სი ე ბი
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი რე გუ ლა რუ ლად აწყობს სა მუ შაო შეხ ვედ რებ
სა და თე მა ტურ დის კუ სი ებს ქსე ლის თ ვის რე ლე ვან ტურ თე მებ ზე. წევ რებს აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, 
შე უ ერ თ დ ნენ სამ სა მუ შაო ჯგუფს შრო მი თი უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვი სა და თა ნას წო რო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით და ჯგუ ფე ბის შიგ ნით უფ რო ცხა დად გა მოკ ვე თონ სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი. 

ტრე ნინ გე ბი, სე მი ნა რე ბი
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი სა კუ თარ წევ რებს სთა ვა ზობს ტრე ნინ გებ სა და 
სე მი ნა რებს, კომ პა ნი ის სა ჭი რო ე ბე ბი დან და ქვე ყა ნა ში კონ კ რე ტუ ლი თე მა ტი კის რე ლე ვან ტუ რო
ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო მელ თა ფარ გ ლებ შიც წევ რებს ეძ ლე ვათ ექ ს პერ ტე ბის გან ცოდ ნის მი ღე
ბი სა და მა თი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 



მას ტერ კ ლა სე ბი
სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ექ ს პერ ტე ბი, ლი დე რე ბი, ცნობილი კომპანიების ხელ მ ძღ
ვა ნე ლე ბი მო იწ ვე ვი ან ქსე ლის წევ რე ბის თ ვის სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბი სა და წარ მა ტე ბის ის ტო
რი ე ბის გა სა ზი ა რებ ლად, რაც იძ ლე ვა იმის შეს წავ ლის უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას, თუ რო გორ 
უწყობს ხელს ბიზ ნესს კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. 

როგორ
ვაკეთებთ 

ამას?
25



ად ვო კა ტი რე ბა
დის კუ სი ებ ზე, სა ერ თო კრე ბის შეხ ვედ რებ სა და რე გუ ლა რულ კონ სულ ტა ცი ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, გლო
ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვ ელოს ქსე ლი ეწე ვა ად ვო კა ტი რე ბას ქსე ლის წევ რე ბი სათ ვის რე ლე
ვან ტურ სა კითხებ ზე, რო გორც მთავ რო ბის, ისე სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის წი ნა შე.

ტექნიკური დახ მა რე ბა 
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი სა კუ თარ წევ რებს სთა ვა ზობს ტექ ნი კურ დახ მა რე
ბას ქსე ლის წევ რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე. ამ ტი პის დახ მა რე ბას გა ნე კუთ ვ ნე ბა, მათ შო
რის, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის თ ვის წარ სად გე ნი ყო ველ წ ლი უ რი ან გა რი შე ბის მო ნა ხა ზის 
მომ ზა დე ბა, ასე ვე დახ მა რე ბის გა წე ვა სხვა თე მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა ში.

ქო უ ჩინ გი
წევ რი კომ პა ნი ე ბის თ ვის, მა თი შე სა ბა მი სი სა ჭი რო ე ბე ბი დან და ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ხელ
მი საწ ვ დო მია თე მა ტუ რი დახ მა რე ბა/ ქო უ ჩინ გი ქსე ლის წევ რე ბის თ ვის რე ლე ვან ტურ სფე რო ებ ში მათ 
მი ერ ვე წა მოჭ რილ სა კითხებ ზე  მა გა ლი თად, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვის, თა ნას წო რო
ბი სა და გენ დე რუ ლი სა კითხე ბის მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებ თან მუ შა ო ბის და სხვა თე მე ბის შე სა ხებ.

ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურება
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის სამ დივ ნო ქსე ლის წევ რებს, მა თი ინ დი ვი დუ

ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ასე ვე სთა ვა ზობს ტრე ნინ გებს და საქ მე ბის ად გი ლას, 
კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სტრა ტე გი ე ბის ჩარ ჩოს შექ მ ნა სა და მიღებაში დახმარებას, 

და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის მარ თ ვა სა და, მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად, სხვა ტი პის სერ
ვი სებს.

და ჯილ დო ე ბის ცე რე მო ნი ა ლი
ქსე ლი ყო ველ წ ლი უ რად მარ თავს კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის (CSR) და ჯილ დო ე
ბის ცე რე მო ნი ალს, რომ ლის მი ზა ნია ქვე ყა ნა ში პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი და მდგრა დი ბიზ ნეს პ რაქ ტი კის ხელ
შეწყო ბა. და ჯილ დო ე ბა კომ პა ნი ებს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, რომ: 

33 მო ი პო ვონ კო ლე გე ბი სა და ლი დე რე ბის აღი ა რე ბა კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სფე რო ში;

33 გა ზარ დონ სა კუ თა რი სან დო ო ბა და რე პუ ტა ცია მომ ხ მა რებ ლებ ში, პარ ტ ნი ო რებ სა და ინ ვეს ტო რებ ში;

33 წარ მო ა ჩი ნონ სა კუ თა რი მო ტი ვა ცი ა, მხა რი და უ ჭი რონ სა ქარ თ ვე ლო ში ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ 
გან ვი თა რე ბას;

33 გავ   ლე  ნა მო  ახ   დი  ნონ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სა ქარ თ ვე ლო ში კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ
ლო ბის სფე როს გან ვი თა რე ბა ზე სა  უ  კე  თე  სო პრაქ   ტი  კის გა  ზი  ა  რე  ბის გზით.

მრა ვალ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ზე გათ ვ ლი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი
ქსე ლი რე გუ ლა რუ ლად აწყობს დის კუ სი ებს მრგვა ლი მა გი დის ფორ მატ ში, რო მელ თა მი ზა ნია  მრა ვალ 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა პარ ტ ნი ო რო ბის თ ვის ხე ლის შეწყო ბა, რაც სხვა დას ხ ვა სფე როს წარ მო მად
გენ ლებს აძ ლევს კო ორ დი ნა ცი ი სა და ერ თობ ლი ვად მუ შა ო ბის გზე ბის პოვ ნის შე საძ ლებ ლო ბას. 

სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბე ბი
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი აქ ტი უ რად უჭერს მხარს სა კუ თა რი წევ რე ბის მო ნა
წი ლე ო ბას სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბებ ში, რო მელ თა შო რი სა ა: ფო რუ მი „ბიზნესი და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბი“,  ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მრგვა ლი 
მა გი და და ლი დე რე ბის სა მი ტი, რომ ლებ ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვი საც  ხდე ბა წევ რე ბის წა ხა
ლი სე ბა და ხე ლის შეწყო ბა. 
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