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აჭა რა ჯგუ ფი
უდაბნო

აჭა რა ჯგუ ფის კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის ერ თ -ერთ მთა-
ვარ მი მარ თუ ლე ბას ქვე ყა ნა ში სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვ რა წარ მო ად-
გენს. კომ პა ნი ის პრო ექ ტი „უდაბნო“ სა გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის სა შუ ა ლე ბით სი ღა რი ბის დო ნის შემ-
ცი რე ბას ისა ხავს მიზ ნად.

პრო ექ ტ ში ამ ჟა მად 60 ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი, რო მელ თა ნა-
ხე ვა რი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ სა და ქა ლა ქებ ში ცხოვ რობს. 

„უდაბნო“ ად გი ლობ რი ვებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს უშუ ა ლოდ ჩა-
ერ თონ იმ თა ნა მედ რო ვე აგ რი კულ ტუ რუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ვი-
თა რე ბა ში, რომ ლე ბიც უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ე ბი თაა აღ ჭურ ვი ლი. 
და საქ მე ბის ეს პროგ რა მა ასე ვე ზრდის ცნო ბი ე რე ბას აგ რი კულ ტუ-
რა ში არ სე ბულ თა ნა მედ რო ვე ტრენ დებ ზე, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც 
და საქ მე ბუ ლებს შემ დ გომ ში სა კუ თა რი ბიზ ნე სე ბის გან სა ვი თა რებ-
ლად შე უძ ლი ათ. 

2017-2019 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, პრო ექ ტის სა შუ ა ლე ბით 
ჯამ ში 978 ადა მი ა ნი და საქ მ და, რა მაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პო ზი ტი უ რი 
ეფექ ტი მო ახ დი ნა რე გი ო ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე.
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კარფური
ნატვრის ხე

„კარფურისთვის“ კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ერ თ -
ერთ პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს. 2017 წლი დან, კომ პა ნია ფი ნან-
სუ რად შე ჭირ ვე ბულ ოჯა ხებს სა ზო გა დო ე ბა ში სრულ ინ ტეგ რა ცი-
ა ში უწყობს ხელს. 

პრო ექ ტი „ნატვრის ხე“ უკ ვე სა მი წე ლია სო ცი ა ლუ რად და უც-
ველ ბავ შ ვებს მა თი სურ ვი ლე ბის ახ დე ნა ში ეხ მა რე ბა. ყო ველ წ ლი-
უ რად „კარფურის“ თა ნამ შ რომ ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის 
სა მი ნის ტ როს დახ მა რე ბით უკავ შირ დე ბი ან სო ცი ა ლუ რად და უც-
ველ მოს წავ ლე ებს და სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე მათ სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბით, ტან საც მ ლი თა და საკ ვე ბით ამა რა გე ბენ. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, „კარფურმა“ შეძ ლო 5000 ოჯა ხის 
არას რულ წ ლო ვან წევრს დახ მა რე ბო და სურ ვი ლე ბის ახ დე ნა ში.
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ეფეს საქართველო
ფონდი ნატახტარი

„ეფესი“ უკ   ვე არა  ერ   თი წე  ლია ზრუ  ნავს სი  ღა  რი  ბის აღ   მოფხ  -
ვ   რა  სა და სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სო  ცი  ა  ლურ   -ე  კო  ნო  მი  კუ  რი პი  რო  ბე  ბის 
გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა  ზე. 2011 წელს, კომ   პა  ნი  ამ და  ა  ფუძ   ნა „ფონდი ნა -
ტახ   ტა  რი,“ რომ   ლის მი  ზა  ნია მზრუნ   ვე  ლო  ბა მოკ   ლე  ბუ  ლი მო  ზარ  -
დე  ბის დახ   მა  რე  ბა და მომ   ზა  დე  ბა და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი ცხოვ   რე  ბის  -
თ   ვის.

და  არ   სე  ბი  დან დღემ   დე, ფონ   დი თა  ვის ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რებს და  ეხ  -
მა  რა ისე  თი სერ   ვი  სე  ბით, რო  გო  რი  ცაა საცხოვ   რებ   ლით უზ   რუნ  -
ველ   ყო  ფა, პრო  ფე  სი  უ  ლი თუ უმაღ   ლე  სი გა  ნათ   ლე  ბის მი  ღე  ბის 
მხარ   და  ჭე  რა, კო  მუ  ნა  ლუ  რი ხარ   ჯე  ბის სრუ  ლად და  ფარ   ვა ან თა -
ნა  გა  დახ   და, შე  ღა  ვა  თი  ა  ნი მგზავ   რო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა. და  მა  ტე -
ბით, ფონ   დ   მა და  ფა  რა მო  ზარ   დე  ბის წიგ   ნე  ბის, სტა  ჟი  რე  ბი  სა თუ 
მარ   თ   ვის მოწ   მო  ბის კურ   სე  ბი. ბე  ნე  ფი  ცი  არ   თა ახალ გა  რე  მოს   თან 
ადაპ   ტა  ცი  ა  ზე, პრაქ   ტი  კუ  ლი უნარ   -   ჩ   ვე  ვე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა  სა და სა -
მო  მავ   ლო და  საქ   მე  ბა  ზე ფონ   დის ფსი  ქო  ლო  გე  ბი ხე  ლო  ბის ოს   ტა -
ტებ   თან ერ   თად ზრუ  ნა  ვენ.

2011 წლი დან, ნა ტახ ტა რის ფონ დი და ახ ლო ე ბით 600 მო-
ზარდს და ეხ მა რა 892,592 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სერ ვი სე ბით. 
320-ზე მე ტი ბე ნე ფი ცი ა რი (მათ შო რის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის მქო ნე ახალ გაზ რ დე ბი) და საქ მ და, ხო ლო 280-ზე მეტ მა 
ახალ გაზ რ დამ მი ი ღო პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა.
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მიკრო ბიზნეს კაპიტალი (MBC)
ფინანსური მრჩეველი

„მიკრო ბიზ   ნეს კა  პი  ტა  ლის“ კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი პა  სუ  ხის   მ   გებ  -
ლო  ბის სტრა  ტე  გია და  ფუძ   ნე  ბუ  ლია გა  რე  მოს დაც   ვა  ზე, ქალ   თა 
გაძ   ლი  ე  რე  ბა  ზე, ფი  ნან   სუ  რი გა  ნათ   ლე  ბის მხარ   და  ჭე  რა  ზე, შრო -
მით უფ   ლე  ბებ   ზე, გამ   ჭ   ვირ   ვა  ლო  ბა  სა და ბიზ   ნეს ეთი  კა  ზე.

2017 წელს, „MBC“-მ შე  ი  მუ  შა  ვა სტრა  ტე  გია და გან   საზღ   ვ   რა 
რე  სურ   სე  ბი, რო  მელ   თა გა  მო  ყე  ნე  ბი  თაც და  ეხ   მა  რა სო  ცი  ა  ლუ  რი 
და ეკო  ნო  მი  კუ  რი სა  ჭი  რო  ე  ბე  ბის მქო  ნე ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებს. Action 
Against Hunger-ის მე  წარ   მე  ო  ბის პროგ   რა  მის ფარ   გ   ლებ   ში ჩა -
ტარ   და ტრე  ნინ   გი ციფ   რულ მარ   კე  ტინ   გ   ში და ვორ   ქ   შო  ფი სერ   ვი -
სის ხა  რის   ხის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით. ღო  ნის   ძი  ე  ბა ემ  -
სა  ხუ  რე  ბო  და სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მცხოვ   რე  ბი ეთ   ნი  კუ  რი ჯგუ  ფე  ბის 
პი  როვ   ნულ და პრო  ფე  სი  ულ გან   ვი  თა  რე  ბას. „MBC“-ს სო  ცი  ა  ლუ -
რი პრო  ექ   ტი „ფინანსური მრჩე  ვე  ლი“ შეხ   ვ   და მო  ნა  წი  ლე  ებს ზუგ  -
დიდ   ში, ფოთ   სა და წა  ლენ   ჯი  ხა  ში, რა  თა რე  გი  ო  ნებ   ში მცხოვ   რე  ბი 
ადა  მი  ა  ნე  ბის ფი  ნან   სურ პრობ   ლე  მებ   ზე ცნო  ბი  ე  რე  ბა აემაღ   ლე  ბი -
ნა. ტრე  ნინ   გებ   ზე მოხ   და სა  ბან   კო პრო  დუქ   ტე  ბი  სა და ალ   ტერ   ნა -
ტი  ვე  ბის გაც   ნო  ბა, ფი  ნან   სუ  რი გა  რი  გე  ბე  ბის და მა  თი თა  ვი  სე  ბუ  რე -
ბე  ბის გა  ზი  ა  რე  ბა, ფი  ნან   სუ  რი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბე  ბის გან   ხილ   ვა და 
სხვა.

გარ და ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი პრო ექ ტე ბის გა ტა რე ბი სა, „MBC“ 
აქ ტი უ რად პარ ტ ნი ო რობს ად გი ლობ რივ საქ ველ მოქ მე დო ორ-
გა ნი ზა ცი ებ თან და აფი ნან სებს ასო ბით ბე ნე ფი ცი არს მა თი სო ცი-
ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის.
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VIP SECRETARY
ბიზნეს რჩევები სტარტაპებს

„ვიაიპი სეკ რე ტა რი“ სტარ ტა პე ბი სა და დამ წყე ბი  ბიზ ნე სე ბის 
მხარ და ჭე რით სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბას ცდი ლობს. 

კომ პა ნი ამ შე ი მუ შა ვა პრო ექ ტი, რო მე ლიც უმუ შე ვარ ადა მი ა-
ნებს ბიზ ნეს რჩე ვებს აძ ლევს და მათ ბიზ ნეს იდე ე ბის რე ა ლო ბად 
ქცე ვა ში ეხ მა რე ბა. მი ნი მა ლურ ფა სად, კომ პა ნია ატა რებს ონ ლა-
ინ ფი ნან სურ კონ სულ ტა ცი ებს, არ კ ვევს კლი ენ ტებს სა გა და სა ხა-
დო ვალ დე ბუ ლე ბებ სა და სხვა დას ხ ვა ტი პის ბიზ ნეს მო დე ლებ ში.

ჯამ ში კომ პა ნია 70 პა ტა რა ბიზ ნესს და ეხ მა რა ჩა მო ყა ლი ბე ბა-
სა და გან ვი თა რე ბა ში. 
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კარფური
შშმ ბავშვების განათლების ხელშეწყობა

კომ პა ნია „კარფურის“ კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
ერ თ -ერთ მი მარ თუ ლე ბას ბავ შ ვე ბის თ ვის ხა რის ხი ა ნი და მრა-
ვალ მ ხ რი ვი გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბა წარ მო ად გენს.

„კარფური“ უკ ვე წლე ბია სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით ბავ შ ვებ-
სა და სკო ლებს ეხ მა რე ბა. 2019 წელს კომ პა ნი ამ მე მო რან დუ მი 
გა ა ფორ მა სკო ლას თან, რო მელ შიც 143 გან სა კუთ რე ბუ ლი სა-
ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ შ ვი სწავ ლობს. გარ და ამ სკო ლის სა ჭი რო 
ინ ვენ ტა რით აღ ჭურ ვი სა, პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, მოს წავ ლე-
ებს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ უსას ყიდ ლოდ და ეს წ რონ სხვა დას ხ ვა 
კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბას და გა ეც ნონ ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხ ვა 
დარგს. 

კომ პა ნია ხელს უწყობს გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბას რე გი ო ნე-
ბის სა ჯა რო სკო ლებ ში, ამ სკო ლებ სა და მათ მოს წავ ლე ებს სა-
ჭი რო ლი ტე რა ტუ რით ამა რა გებს და შე დე გად ზრდის ბავ შ ვე ბის 
აკა დე მი ურ მო ტი ვა ცი ას.
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კლიპარტი
საერთო სამუშაო სივრცე „წიგნის კლუბი“

„კლიპარტი“ წლე ბია სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში ხა რის ხი ა ნი 
გა ნათ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მ ნას ცდი ლობს.

კომ პა ნი ის თა ნად გო მით, ლან ჩხუ თის რა ი ო ნის სო ფელ 
ჩოჩხათ ში 2018 წლი დან მოქ მე დებს სა ერ თო სა მუ შაო სივ რ ცე 
„წიგნის კლუ ბი.“ მო ცე მუ ლი სივ რ ცე მიზ ნად ისა ხავს ად გი ლობ-
რი ვი მაცხოვ რებ ლე ბის თ ვის კომ ფორ ტუ ლი და თა ნა მედ რო ვე 
პლატ ფორ მის უზ რუნ ველ ყო ფას, სა დაც ისი ნი შეძ ლე ბენ ბიზ-
ნეს იდე ე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში აქ ტი ურ ჩარ თ ვას. 2020 წელს, 
„წიგნის კლუბ მა“ ფონდ „ტასოსთან“ ერ თად მო ამ ზა და ტრე ნინ-
გე ბი 5 ად გი ლობ რი ვი ქა ლის თ ვის და სა ბო ლო ოდ და ა ფი ნან სა 
მათ მი ერ შექ მ ნი ლი 3 ბიზ ნეს პრო ექ ტი. 

და მა ტე ბით, კომ პა ნია მუდ მი ვად ატა რებს სე მი ნა რებს, ტრე-
ნინ გებ სა და ლექ ცი ებს ად გი ლობ რი ვი ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის. 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 15 000 ლა რი მოხ მარ და „წიგნის კლუ-
ბის“ ჩა მო ყა ლი ბე ბას, სა ჭი რო ინ ვენ ტა რის შე ძე ნა სა და კლუ ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბას.

.
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კრისტალი
აკადემია, ბიბლიოთეკა და წიგნების კლუბი

„კრისტალის“ ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის პრო ექ ტი მიზ ნად ისა-
ხავს, რო გორც კომ პა ნი ა ში და საქ მე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი სათ-
ვის, ასე ვე ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის „კრისტალში“ პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მ ნას.

სწავ ლე ბის პრო ცე სის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ი სათ ვის და თა-
ნამ შ რო მელ თა მო ტი ვა ცი ის გაზ რ დის მიზ ნით კომ პა ნი ა ში შე იქ-
მ ნა „კრისტალის აკა დე მი ა“, რომ ლის მი სიაა კომ პა ნი ის სტრა-
ტე გი ას თან თავ სე ბა დი ცოდ ნით აღ ჭურ ვი ლი კრის ტა ლე ლე ბის 
მომ ზა დე ბა და გა დამ ზა დე ბა. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ცოდ ნის 
გა ზი ა რე ბა ზე და გან ვი თა რე ბა ზე ორი ე ტი რე ბუ ლი თა ნამ შ რომ-
ლე ბი გა ერ თი ან დ ნენ სხვა დას ხ ვა კლუ ბებ ში, რომ ლე ბიც იზი ა რე-
ბენ აკა დე მი ის ღი რე ბუ ლე ბებს. სწავ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
გაზ რ დის, სწავ ლე ბის პრო ცე სის გა აქ ტი უ რე ბი სა და მე ტი ჩარ თუ-
ლო ბის მიზ ნით კომ პა ნი ა ში გან ხორ ცი ელ და დის ტან ცი უ რი სწავ-
ლე ბის პლატ ფორ მის და ნერ გ ვა (https://academy.crystal.ge/), 
შე იქ მ ნა ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბით აღ ჭურ ვი ლი „კრისტალის ბიბ-
ლი ო თე კა“ და „მკითხველთა კლუ ბი“, სა დაც კრის ტა ლის თა ნამ-
შ რომ ლებს აზ რე ბი სა და იდე ე ბის გაც ვ ლა შე უძ ლი ათ.

და მა ტე ბით, კომ პა ნი ამ შექ მ ნა ქალ თა ჩარ თუ ლო ბის გაძ ლი ე-
რე ბის პრო ექ ტე ბი და სტა ჟი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი პრო ფე სი უ-
ლი გა ნათ ლე ბის გა საზ რ დე ლად.
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აღმოსავლეთ ევროპის 
უნივერსიტეტი
სტუდენტთა მომზადება გამოცდებისთვის

„აღმოსავლეთ ევ რო პის უნი ვერ სი ტე ტის“ სო ცი ა ლუ რი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბად  ხა-
რის ხი ა ნი ცოდ ნის გა ზი ა რე ბა მო ი აზ რე ბა. 

2020 წელს პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი შეზღუდ ვე ბის პე რი ოდ ში 
„აღმოსავლეთ ევ რო პის უნი ვერ სი ტეტ მა“ მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს 
მას შ ტა ბით მცხოვ რებ 611 აბი ტუ რი ენტს, რომ ლებ საც ჰქონ დათ 
ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მის პრობ ლე მა და ვერ ახერ ხებ დ ნენ ერ თი ა-
ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის თ ვის სრულ ფა სო ვან რე ჟიმ ში მომ ზა-
დე ბას, და უ ფი ნან სა უწყ ვე ტი ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბა. ამას თა ნა ვე, 
რო გორც აღ ნიშ ნულ 611 აბი ტუ რი ენ ტის თ ვის, ასე ვე და მა ტე ბით 
427 აბი ტუ რი ენ ტი სა და მა გის ტ რან ტო ბის კან დი დატ თათ ვის 
სრუ ლი ად უსას ყიდ ლოდ, ორი თვის გან მავ ლო ბა ში, ერ თი ა ნი 
ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის თ ვის სამ სა გან ში, ხო ლო სა ერ თო სა მა-
გის ტ რო გა მოც დე ბის ოთხი ვე კომ პო ნენ ტ ში, უზ რუნ ველ ყო მო-
სამ ზა დე ბე ლი დისტანციური კურსები „Microsoft Teams“-ის ონ-
ლა ინ პლატ ფორ მის მეშ ვე ო ბით. 

აბი ტუ რი ენ ტებ მა უნი ვერ სი ტე ტის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი პრო ექ-
ტით, დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში აქ ტი უ რად იმუ შა ვეს ცოდ ნის გა საღ რ-
მა ვებ ლად და ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი/ სა ერ თო სა მა გის ტ რო გა მოც-
დე ბის წარ მა ტე ბით ჩა სა ბა რებ ლად.
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„ედისონის“ ბლოკ სქე მურ / მო დუ ლურ რო ბო ტი კა ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი სკო ლა არის პლატ ფორ მა, რო მე ლიც 
პირ ვე ლი დან მე თორ მე ტე კლა სის ჩათ ვ ლით მოს წავ ლე ებს სა შუ-
ა ლე ბას აძ ლევს შე ის წავ ლონ  რო ბო ტი კა, ინ ჟი ნე რი ა, პროგ რა-
მი რე ბა და ინო ვა ცი უ რი აზ როვ ნე ბა.

ტექ ნო ლო გი უ რი სკო ლა ჯერ თავისუფალ უნივერსიტეტში, 
შემ დ გომ კი „საქართველოს უნი ვერ სი ტეტ ში“ არ სე ბობ და. პრო-
ექ ტი სრუ ლად აწყო ბი ლია „Asana“-ს პლატ ფორ მა ზე, სა დაც 
ნე ბის მი ერ დროს ნე ბის მი ერ პარ ტ ნი ორს შე უძ ლია კო მენ ტა რი, 
რე კო მენ და ცი ა/ რ ჩე ვა და წე როს ამა თუ იმ პრო ცეს ზე, რა ზეც ონ-
ლა ინ რე ჟიმ ში გრძელ დე ბა კო მუ ნი კა ცი ა. 

„ედისონის სკო ლა“ სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს სტუ დენ ტებს სრულ-
ყო ფი ლად შექ მ ნან იდე ის პრო ტო ტი პი, რო გორც ამას გა მოც დი-
ლი ინ ჟინ რე ბი აკე თე ბენ და შე დე გად აიმაღ ლონ ცოდ ნა და გა-
მოც დი ლე ბა ამ სფე რო ში.
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ეფეს საქართველო
ფონდი ნატახტარი

2011 წლი დან კომ პა ნი ამ და ა ფუძ ნა „ფონდი ნა ტახ ტა რი“, 
რომ ლის მი ზა ნიც არის მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი მო ზარ დე ბის 
გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა. ასე ვე „ეფესი“ აქ ტი უ რად ეხ მა რე ბა 
დამ წყებ ხე ლო ვა ნებ სა და თა ვის თა ნამ შ რომ ლებს პრო ფე სი ულ 
გან ვი თა რე ბა ში.

„ფონდი ნა ტახ ტა რი“ ზრუ ნავს მო ზარ დე ბის თ ვის სა ჭი რო ინ-
ვენ ტა რის და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის შე ძე ნა ზე, ასე ვე სა ჭი რო ე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში, მარ თ ვის მოწ მო ბის კურ სე ბის და ფი ნან სე ბა ზე 
ან პრო ფე სი ულ სტა ჟი რე ბა ზე. პან დე მი ის პი რო ბებ ში  ფონ დ მა 
უზ რუნ ველ ყო დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი რე-
სურ სე ბი (ტექნიკური), ასე ვე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე და ა ფი ნან სა სხვა დას ხ ვა ონ ლა ინ ტრე ნინ გი და ვე-
ბი ნა რი, რო გორც ფონ დის ბე ნე ფი ცი ა რე ბის, ისე თა ვი სი თა ნამ შ-
რომ ლე ბის თ ვის.

კომ პა ნია ზრუ ნავს ახალ გაზ რ და ხე ლო ვა ნე ბის პრო ფე სი ულ 
გან ვი თა რე ბა ზეც, მუ სი კა ლუ რი ფეს ტი ვა ლე ბი სა და ღო ნის ძი ე ბე-
ბის დას პონ სო რე ბის გზით. ასე ვე იღებს და ავ რ ცე ლებს ვი დე ო-  
რ გო ლებს მა თი მოღ ვა წე ო ბის შე სა ხებ, რი თაც ხელს უწყობს მა თ 
პო პუ ლა რი ზა ცი ას და წვლი ლი შე აქვს ხე ლო ვან თა წინ ს ვ ლა ში.
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ჯეპრა
ბიზნესლიტერატურის ბიბლიოთეკა

„ჯეპრას“ კორპორაციული პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ერ თ -ერ თი მი-
მარ თუ ლე ბაა გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა. სწო რედ ამი ტომ კომ-
პა ნი ამ გა დაწყ ვი ტა შე ექ მ ნა ცოდ ნის ერ თ გ ვა რი ბა ზა სა უ კე თე სო 
ბიზ ნეს ლი ტე რა ტუ რის სა ხით, რო მე ლიც ქარ თ ვე ლი მე წარ მე ე-
ბის თ ვის ქარ თულ ენა ზე იქ ნე ბო და ხელ მი საწ ვ დო მი.

პრო ექტ „ბიზნეს ლი ტე რა ტუ რის ბიბ ლი ო თე კის“ მი ზა ნია ბიზ-
ნეს გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, თა ნა მედ რო-
ვე ბიზ ნეს ლი ტე რა ტუ რის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბის ქარ თულ ენა ზე 
თარ გ მ ნის და გა მო ცე მის გზით. ინი ცი ა ტი ვა გრძელ ვა დი ა ნი ა: 
იგეგ მე ბა 2022 წლის თ ვის მი ნი მუმ 20 წიგ ნის გა მო ცე მა. პრო ექ-
ტის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტარ და და ახ ლო ე ბით 20-მდე სე მი ნა რი, 
ტრე ნინ გი თუ ვორ ქ შო პი, სა დაც „ჯეპრას“ დამ ფუძ ნე ბე ლი დე-
ტა ლუ რად ხსნი და გა მო ცე მუ ლი წიგ ნის მნიშ ვ ნე ლო ბას და ასე ვე 
გა ნი ხი ლავ და იმ რის კებს, რომ ლე ბიც აუცი ლებ ლად უნ და გა ით-
ვა ლის წი ნონ სტარ ტა პე რებ მა.

პან დე მი ის პე რი ოდ ში ონ ლა ინ ღო ნის ძი ე ბებ ზე მოთხოვ ნის 
ზრდი დან გა მომ დი ნა რე, იქ მ ნე ბა ვებ - გ ვერ დი, სა დაც გან თავ სე-
ბუ ლი იქ ნე ბა ინ ფორ მა ცია უშუ ა ლოდ ლექ ცი ებ ზე, ტრე ნინ გებ სა 
და ვორ ქ შო პებ ზე. ასე ვე იგეგ მე ბა მას ტერ კ ლა სე ბის ტურ ნე რე გი-
ო ნებ ში თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნეს მე თო დო ლო გი ე ბის შე სა ხებ ცნო-
ბი ე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად.
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ნექსია თიეი
MOVE ON GEORGIA

თა ნამ შ რო მელ თა კომ პე ტენ ცი ის მუდ მი ვი გან ვი თა რე ბა და 
სა ზო გა დო ე ბის გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა „ნექსია თიეისათ ვის“ 
ერ თ -ერთ პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს. 

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ პან დე მი ამ მსოფ ლიო მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე და ა ყე ნა, „ნექსია თი 
ეიმ“ სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის პრო ექ ტი სა ხელ წო დე ბით „Move On 
Georgia“ შექ მ ნა,  რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი ებს და ფი ზი კურ პი რებს 
(რომლებმაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზა რა ლი გა ნი ცა დეს პან დე მი ის პი-
რო ბებ ში) უსას ყიდ ლოდ აწ ვ დის სხვა დას ხ ვა ტრე ნინგ პროგ რა-
მებს და „ნექსია თიეის“ ძი რი თად სერ ვი სებს. 

პრო ექ ტის ბე ნე ფი ცი ა რე ბად გა ნი საზღ ვ რ ნენ ტუ რის ტუ ლი და 
სატ რან ს პორ ტო სექ ტო რე ბი, ასე ვე ის ჰოს პი ტა ლუ რი ქსე ლე ბი, 
რომ ლე ბიც ჩარ თულ ნი არი ან Covid -19 ის მარ თ ვის ღო ნის ძი ე-
ბებ ში. მათ მი ე წო დათ ორი სა ხის სერ ვი სი: ვე ბი ნა რე ბი და სა კონ-
სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა, რა მაც ხე ლი შე უწყო მათ ფი ნან სურ 
გა ნათ ლე ბას.
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პრო ექ ტი „საშინაო სკო ლა“ წარ მო ად გენს კომ პა ნი ის ერ თ -
-ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო დუქტს, რომ ლის 
მი ზა ნია სას კო ლო საგ ნე ბის ვი დეო გაკ ვე თი ლე ბის სა ხით ხელ მი-
საწ ვ დო მო ბა „სილქნეტის“ არ ხე ბით: ინ ტერ ნე ტი და ტე ლე ვი ზი ა. 
კონ ტენ ტი მო ი ცავს სას კო ლო პროგ რა მას 1-დან მე-12 კლა სის 
ჩათ ვ ლით და უფა სო დაა ხელ მი საწ ვ დო მი, რო გორც სა ტე ლე ვი-
ზიო ეთე რით - SilkTV, ისე ინ ტერ ნე ტით.

პრო  ექ   ტის კონ   ტენ   ტი თან   ხ   ვედ   რა  შია ეროვ   ნულ სას   კო  ლო 
პროგ   რა  მას   თან, აქვს მარ   ტი  ვი მე  ნიუ და ცოდ   ნის მი  ღე  ბის ინ  -
დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რი მე  თო  დი. თი  თო  ე  უ  ლი ვი  დეო გაკ   ვე  თი  ლი 15-20 
წუთს გრძელ   დე  ბა და მათ უძღ   ვე  ბი  ან სა  გან   გე  ბოდ შერ   ჩე  უ  ლი, მა -
ღალ   კ   ვა  ლი  ფი  ცი  უ  რი სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი.

პან   დე  მი  ის დაწყე  ბის   თა  ნა  ვე, „სილქნეტმა“ მაქ   სი  მა  ლუ  რად გა -
ა  მარ   ტი  ვა სა  ში  ნაო სკო  ლას   თან წვდო  მა, მო  იხ   ს   ნა რე  გის   ტ   რა  ცი  ის 
აუცი  ლებ   ლო  ბა, რა  მაც სულ რამ   დე  ნი  მე კვი  რა  ში გა  ა  სამ   მა  გა აქ  -
ტი  ურ მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა რა  ო  დე  ნო  ბა და შე  სა  ბა  მი  სად, გა  ზარ   და 
გა  ნათ   ლე  ბა  ზე ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა.
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თიბისი ბანკი
„საბას“ ბიბლიოთეკა

„თიბისიმ“ ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი წიგ   ნე  ბის სახ   ლი „საბა“ 2012 წელს 
და  ა  არ   სა, წლე  ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში მას   ზე 6,000 წიგ   ნი გან   თავ   ს   და 
და 200,000-ზე მე  ტი მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ჰყავს, რო  გორც სა  ქარ   თ   ვე -
ლო  ში, ისე მის ფარ   გ   ლებს გა  რეთ.

„საბას“ უფა  სო ბიბ   ლი  ო  თე  კა, „თიბისის“ და „საბას“ ინი  ცი  ა  ტი -
ვა  ა, რო  მე  ლიც სა  რეკ   ლა  მო სა  ა  გენ   ტო „ლივინგსტონთან“ ერ   თად 
გან   ხორ   ცი  ელ   და და რო  მელ   საც სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მოქ   მე  დი ყვე  ლა 
გა  მომ   ცემ   ლო  ბა შე  უ  ერ   თ   და. კო  ვიდ 19-ის კრი  ზი  სის დად   გო  მის 
შემ   დეგ, 2020 წლის 18 მარ   ტი  დან აპ   ლი  კა  ცი  ა  ში SABA READER 
გან   თავ   სე  ბუ  ლი 6,000 მე  ტი წიგ   ნი უფა  სო გახ   და ყვე  ლას   თ   ვის - 
რო  გორც უკ   ვე არ   სე  ბუ  ლი ათი ათა  სო  ბით მომ   ხ   მა  რებ   ლის   თ   ვის, 
ისე იმ ადა  მი  ა  ნე  ბის   თ   ვის, რომ   ლე  ბიც მხო  ლოდ მა  შინ და  რე  გის   ტ  -
რირ   დ   ნენ აპ   ლი  კა  ცი  ა  ში.

1,5 თვის გან   მავ   ლო  ბა  ში აპ   ლი  კა  ცი  ას 60,000-მდე ახა  ლი მომ  -
ხ   მა  რე  ბე  ლი შე  უ  ერ   თ   და, ამ ხნის გან   მავ   ლო  ბა  ში 55,000 ადა  მი  ა  ნი 
აქ   ტი  უ  რად კითხუ  ლობ   და. მთლი  ა  ნო  ბა  ში კი, რო  გორც ახალ   მა, 
ისე არ   სე  ბულ   მა მკითხ   ვე  ლებ   მა 140 000-ზე მე  ტი წიგ   ნი წა  ი  კითხეს. 
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2013 წლი  დან „თიბისიმ“ პროექტს ბიზ   ნეს გა  ნათ   ლე  ბა  ჩა  უ  ყა -
რა სა  ფუძ   ვე  ლი.

ბიზ   ნეს გა  ნათ   ლე  ბის ფარ   გ   ლებ   ში ნე  ბის   მი  ე  რი ბიზ   ნე  სის წარ  -
მო  მად   გე  ნელს და ყვე  ლა იმ ადა  მი  ანს, რო  მე  ლიც ამ სფე  რო  თი 
არის და  ინ   ტე  რე  სე  ბუ  ლი შე  უძ   ლია მი  ი  ღოს მის   თ   ვის სა  სურ   ვე  ლი 
და სა  ჭი  რო კურ   სი სრუ  ლი  ად უსას   ყიდ   ლოდ. პლატ   ფორ   მა  ზე ნა -
ხავთ კურ   სებს მარ   კე  ტინ   გის, ფი  ნან   სე  ბის, გა  და  სა  ხა  დე  ბის თუ დი -
ზა  ი  ნის მი  მარ   თუ  ლე  ბით. პან   დე  მი  ამ   დე ბიზ   ნეს გა  ნათ   ლე  ბის პრო -
ექ   ტის   თ   ვის ბანკს გა  მო  ყო  ფი  ლი ჰქონ   და სპე  ცი  ა  ლუ  რი სივ   რ   ცე, 
ტრე  ნინგ ცენ   ტ   რი, ხო  ლო პან   დე  მი  ის დაწყე  ბის   თა  ნა  ვე, 2 დღე  ში 
მთლი  ა  ნი სის   ტე  მა დის   ტან   ცი  ურ მომ   სა  ხუ  რე  ბა  ზე გა  და  ვი  და. 

2020 წლამ   დე პლატ   ფორ   მით ისარ   გებ   ლა 25 000-ზე მეტ   მა 
ბიზ   ნე  სის წარ   მო  მად   გე  ნელ   მა. თი  თო  ე  უ  ლი ტრე  ნინ   გის დას   რუ  ლე -
ბის შემ   დეგ დამ   ს   წ   რე იღებს სერ   ტი  ფი  კატს. 
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ევროპული სკოლა
FABLAB (Fabrication Laboratory)

„FabLab“ (Fabrication Laboratory) „ევროპული სკო ლის“ მი ერ 
შექ მ ნი ლი პრო ექ ტი ა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ტექ ნო ლო გი უ-
რი დის ციპ ლი ნე ბის მი მართ მოს წავ ლე თა ინ ტე რე სის გაზ რ და სა 
და პრობ ლე მის გა დაჭ რის კრე ა ტი უ ლი და ინო ვა ცი უ რი მიდ გო-
მე ბის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას.

„ფაბლაბი“ არის სივ რ ცე, სა დაც მოს წავ ლეს შე უძ ლია ნე ბის-
მი ე რი იდეა აქ ცი ოს რე ა ლო ბად. ლა ბო რა ტო რია შექ მ ნი ლი ა, 
რო გორც პრო ტო ტი პი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ინ ფ-
რას ტ რუქ ტუ რა ად გი ლობ რი ვი მე წარ მე ე ბის თ ვის. გარ და ამი სა 
„ფაბლაბი“ ინ ტეგ რი რე ბუ ლია სკო ლის მი ერ პრო ექ ტებ ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის (PBL) და STEM-ის მი მარ თუ ლე ბით 
პრაქ ტი კუ ლი პრო დუქ ტე ბის შექ მ ნის ნა წილ ში. მოს წავ ლე ე ბი 
ლა ბო რა ტო რი ა ში სწავ ლო ბენ ობი ექ ტე ბის დაპ რო ექ ტე ბა სა და 
მათ შექ მ ნას პერ სო ნა ლუ რი ინ ტე რე სე ბი სა და გე მოვ ნე ბის მი-
ხედ ვით, ისი ნი ერ თ მა ნეთს ას წავ ლი ან და უწე ვენ მენ ტო რო ბას, 
რაც მათ აძ ლევთ ღრმა ცოდ ნას მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი აპა რა-
ტუ რის გა მო ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

პრო ექ ტის დაწყე ბი დან ორი წლის გან მავ ლო ბა ში „ფაბლაბში“ 
გან ხორ ცი ელ და არა ერ თი აქ ტი ვო ბა, რო მელ თა შო რი სა ცაა საქ-
ველ მოქ მე დო ღო ნის ძი ე ბე ბი, სა ჯა რო ლექ ცი ე ბი, ტრე ნინ გე ბი და 
ჰა კა თო ნე ბი. 
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ვიონი საქართველო
იმუშავე საიდანაც გინდა 

„VEON“-მა პან დე მი ის დროს სრუ ლად შე უ ნარ ჩუ ნა ხელ ფა სი 
და კე ტი ლი მა ღა ზი ე ბის თა ნამ შ რომ ლებს, 2020 წლის აპ რილ ში 
თა ნამ შ რომ ლე ბის უმე ტე სო ბას გა უ ზარ და ანაზღა უ რე ბა და და-
ნერ გა „იმუშავე სა ი და ნაც გინ და“ პო ლი ტი კა.

 „იმუშავე სა ი და ნაც გინ და“ გუ ლის ხ მობს, რომ და საქ მე ბუ-
ლი თა ვად წყვეტს, სამ სა ხუ რებ რი ვი საქ მი ა ნო ბა გა ნა ხორ ცი ე-
ლოს კომ პა ნი ის ოფი სი დან, თუ ნე ბის მი ე რი სხვა ად გი ლი დან. 
„ბილაინი“ თა ნამ შ რომ ლებს დი დი ხა ნია სთა ვა ზობს Be Free პო-
ლი ტი კას, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მათ შე უძ ლი ათ დრო დად რო 
აირ ჩი ონ სახ ლი დან მუ შა ო ბა, მუ შა ო ბა ოფი სის გა რეთ, ან თუნ-
დაც კა ფე დან.

კომ პა ნი ას აქვს მიზ ნე ბის და სახ ვი სა და შე ფა სე ბის ყო ველ წ-
ლი უ რი სის ტე მა, რო მე ლიც მას შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს გა ზო-
მოს თი თო ე უ ლი თა ნამ შ რომ ლის ეფექ ტუ რო ბა და პრო დუქ ტი უ-
ლო ბა. 
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კრისტალი
ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა 

კრის ტა ლის ახალ გაზ რ და მე წარ მე თა სკო ლა USAID-ის 
პროგ რა მის - „ახალგაზრდების და ქალ თა მე წარ მე ო ბის მხარ-
და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში (USAID YES-Georgia)’’ - ფარ გ ლებ ში 
ხორ ცი ელ დე ბა, ფონ დი კრის ტა ლის მი ერ, USAID-ის და ქალ თა 
გლო ბა ლუ რი გან ვი თა რე ბის და კე თილ დღე ო ბის (WGDP) ინი-
ცი ა ტი ვის ფარ გ ლებ ში, ხო ლო პრო ექტს და მა ტე ბით ფი ნან სურ 
მხარ და ჭე რას უწევს ფი ნან სუ რი ჩარ თუ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია 
,,კრისტალი’’.

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში  2020  წლის ოქ ტომ ბ რის თვის მო ნა-
ცე მით, 1,375 ახალ გაზ რ და შე ირ ჩა. მათ გან 794-მა წარ მა ტე ბით 
და ამ თავ რა სატ რე ნინ გო შეხ ვედ რე ბი, ხო ლო 69-ის მი ერ შექ მ-
ნილ მა ბიზ ნეს პრო ექ ტ მა მი ი ღო „კრისტალისგან“ სრუ ლი ფი ნან-
სუ რი მხარ და ჭე რა. 

მი უ ხე და ვად გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი შე-
ფერ ხე ბი სა, 2020 წლის ოქ ტომ ბერ ში, კრის ტა ლის „ახალგაზრდა 
მე წარ მე თა სკო ლის“ მე- 8 -ე ნა კა დის მი ღე ბა უწყ ვე ტად და იწყო 
და შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ტრე ნინ გე ბი და სას-
წავ ლო სე მი ნა რე ბი Zoom-ის მეშ ვე ო ბით მიმ დი ნა რე ობს. ამ ჟა-
მად 107 ახალ გაზ რ და ირიცხე ბა YES-Georgia-ს ახალ გაზ რ და 
მე წარ მე თა სკო ლის მიმ დი ნა რე პროგ რა მა ში (64 გო გო, 43 ბი ჭი).
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ეფეს საქართველო
თანამშრომელთა  განვითარების პროგრამა

კომ პა ნია „ეფეს სა ქარ თ ვე ლოს“ უმ თავ რეს პრი ო რი ტეტს  
ღირ სე უ ლი და უსაფ რ თხო სა მუ შაო გა რე მოს შექ მ ნა და  და საქ-
მე ბულ თა მო ტი ვა ცი ა სა და გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა წარ მო ად-
გენს.

კომ პა ნია თი თო ე ულ თა ნამ შ რო მელს სთა ვა ზობს გან ვი თა-
რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლურ გეგ მას (Individual Development Plan). 
„ეფესი“ უფი ნან სებს თა ნამ შ რომ ლებს რო გორც კომ პა ნი ის შიგ-
ნით, ისე სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ტრე ნინ გებ სა 
თუ კურ სებს. აღ ნიშ ნულ სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სებ ზე წვდო-
მა სრუ ლი ად თა ნა ბა რია ყვე ლა თა ნამ შ რომ ლის თ ვის, კონ კ რე-
ტუ ლი სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე. მა გა ლი თად, 2020 წლის  
1 იან ვ რი დან დღემ დე ჩა ტარ და 60-მდე ტრე ნინ გი, მათ შო რის 
ონ ლა ინ ტრე ნინ გე ბი პან დე მი ის პე რი ოდ ში.

და მა ტე ბით, კომ პა ნია აფი ნან სებს ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე-
ვის პა კე ტებს, თა ნამ შ რომ ლე ბის კვე ბა სა და ტრან ს პორ ტი რე ბას 
და შე სა ბა მი სად, ქმნის სა სი ა მოვ ნო და ღირ სე ულ სა მუ შაო პი რო-
ბებს.
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GLCC
უფასო იურიდიული მომსახურება ბიზნესებს

იური დი უ ლი ფირ მა „GLCC“, თა ვი სი კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში, სხვა დას ხ ვა ბიზ ნეს სუ ბი ექტს, სა-
წარ მო ებს, ქალ მე წარ მე ებს და start-up-ებს უფა სო იური დი ულ 
დახ მა რე ბას და კონ სულ ტა ცი ას უწევს, რი თაც ხელს უწყობს 
მდგრად ეკო ნო მი კურ ზრდას.

„GLCC“-მ ითა ნამ შ რომ ლა „საქართველოს ბან კ თან“ და კლი-
ენ ტებს შეს თა ვა ზა უფა სო ერ თ ჯე რა დი იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა 
სა მო ქა ლა ქო და ბიზ ნეს სა მარ თ ლის მი მარ თუ ლე ბით. კომ პა ნია 
ასე ვე პარ ტ ნი ო რობს სხვა დას ხ ვა ასო ცი ა ცი ას თან და ცნო ბი ე რე-
ბის ასა მაღ ლე ბელ სე მი ნა რებ სა და ტრე ნინ გებს მარ თავს. კო ვიდ 
პან დე მი ის დაწყე ბი დან, „GLCC“-მ იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა გა-
უ წია ორ სტარ ტაპს და შე უ მუ შა ვა მათ პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა-
ცი ის დაც ვის პო ლი ტი კა და ზო გა დი წე სე ბი და პი რო ბე ბი მომ ხ-
მა რებ ლი სათ ვის. 

ღირ სე უ ლი სა მუ შაო პი რო ბე ბის შექ მ ნის გრძელ ვა დი ან სტრა-
ტე გი ა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია თა ნამ შ რო მელ თა პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბა და მა თი უნა რე ბის გა და ხა ლი სე ბა. კომ პა ნია კვარ-
ტა ლუ რად ახორ ცი ე ლებს ტრე ნინ გებს ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის, 
დრო ის მე ნეჯ მენ ტის, გუნ დუ რო ბის მიღ წე ვი სა და მო ტი ვა ცი ის 
თე მებ ზე. 
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ჯიპიაი ჰოლდინგი
მოქმედების დღე

„მოქმედების დღე“ ეს არის პრო ექ ტი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც 
„ჯიპიაი“ მოხალისეობრივ აქ ტი ვო ბებ ში ჩა სარ თა ვად თა ვის თა-
ნამ შ რომ ლებს ერთ სა მუ შაო დღეს აძ ლევს.

კომ პა ნი ის ყვე ლა თა ნამ შ რო მე ლი 12 გუნ დ ში გა და ნა წილ და. 
გუნ დე ბი 12 თვედ და ი ყო და ყვე ლა გუნდს შე სა ბა მი სი თვის სა-
ხელ წო დე ბა და ფე რი მი ე ნი ჭა. გუნ დებს და ე ვა ლათ კორ პო რა ცი-
ულ ღო ნის ძი ე ბა ზე მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტის 
წარ დ გე ნა, რო მელ საც მათ თ ვის გან კუთ ვ ნილ დღეს გა ნა ხორ ცი-
ე ლებ დ ნენ. თა ნამ შ რომ ლებ მა პრო ექ ტე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ-
ლად მე ნეჯ მენ ტის გან ყვე ლა სა ჭი რო თან ხა და რე სურ სი მი ი ღეს. 

კომ პა ნია და საქ მე ბუ ლებს მუდ მი ვად სთა ვა ზობს სი ახ ლე ებს, 
სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტებ სა თუ აქ ტი ვო ბებს, რაც, მა თი აზ რით, თა-
ნამ შ რომ ლებს მო ტი ვა ცი ას უმაღ ლებს და გუნ დუ რო ბას აძ ლი ე-
რებს.
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HG
პირბადეების წარმოება მოწყვლადი 

ჯგუფებისათვის

კომ პა ნია „HG“-ს გუნ დ მა გა ით ვა ლის წი ნა ის ოპე რა ცი უ ლი საფ-
რ თხე ე ბი, რაც პან დე მი ამ მო ი ტა ნა და, გა მომ დი ნა რე იქი დან, 
რომ ბა ზარ ზე გა ი ზარ და მოთხოვ ნა ერ თ ჯე რად და მრა ვალ ჯე-
რად პირ ბა დე ებ ზე, მან პირ ბა დე ე ბის წარ მო ე ბა და იწყო.

გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლის ფა  სი -
ლი  ტა  ცი  ით, კომ   პა  ნი  ამ გა  დაწყ   ვი  ტა ჩარ   თუ  ლი  ყო პარ   ტ   ნი  ო  რულ 
ინი  ცი  ა  ტი  ვა  ში და მაქ   სი  მა  ლუ  რად დახ   მა  რე  ბო  და სა  ზო  გა  დო  ე -
ბის მოწყ   ვ   ლად ჯგუ  ფებს პირ   ბა  დე  ე  ბით, რა  თა წვლი  ლი შე  ე  ტა  ნა 
COVID-19-ის გავ   რ   ცე  ლე  ბის პრე  ვენ   ცი  ა  ში. ამ მიზ   ნით, კომ   პა  ნი  ამ 
ითა  ნამ   შ   რომ   ლა „კეთილდღეობის და გან   ვი  თა  რე  ბის ცენ   ტ   რ   თან“ 
(ქ. გორ   ში) და არა  სამ   თავ   რო  ბო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას   თან „უკეთესი მო -
მავ   ლის   თ   ვის“ (წეროვნის და  სახ   ლე  ბა  ში). ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მეშ-
ვე ო ბით კომ პა ნი ამ წე როვ ნის და სახ ლე ბა ში და ა საქ მა 30 იძუ ლე-
ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი ქა ლი, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ პირ ბა დე ე ბის 
და სხვა სა ჭი რო ნივ თე ბის კერ ვა ზე. პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი-
დან მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა „HG“-ს და ეხ მა რე ბა სა მო მავ ლოდ 
შე ი მუ შა ოს ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც პირ და პირ უპა-
სუ ხე ბენ არ სე ბულ სა ჭი რო ე ბებს, სა ბაზ რო მოთხოვ ნებს და ხელს 
შე უწყო ბენ ეკო ნო მი კურ ზრდას.
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Hi ro
შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობა 

კომ პა ნია „Hiro“ ასო ცი ა ცია „ანიკასთან“ ერ თად, შშმ პირ თა 
მხარ და ჭე რი თი და საქ მე ბის პრო ექ ტ ში, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე-
ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელ შეწყო ბით ჩა ერ თო.

პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტის არ სი მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ 
ორი ვე მხა რე გა მო ი ყე ნებს თა ვის ხელთ არ სე ბულ რე სურ სებს 
სა ერ თო მიზ ნის თ ვის - ბე ნე ფი ცი ა რი შშმ პი რე ბის და საქ მე ბის 
ხელ შეწყო ბის თ ვის. შე მუ შავ და პრო ექ ტი, რომ ლის ფარ გ ლებ ში 
აქ ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა მიმ დი ნა რე ობს ბე ნე ფი ცი ა რებ თან. 
მათ თ ვის ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი ეფექ ტუ რი სა მო ტი ვა ციო წე რი-
ლის და წე რა ზე, CV-ის შექ მ ნა ზე, სტრე სის მარ თ ვა სა და ემო ცი ურ 
ინ ტე ლექ ტ ზე. შეს წავ ლილ იქ ნა ბე ნე ფი ცი არ თა რე ზი უ მე ე ბი და 
ისი ნი გან თავ ს და Hiro-ს პორ ტალ ზე. ასე ვე იგეგ მე ბა ვე ბი ნა რე ბი 
და ტრე ნინ გე ბი ბიზ ნეს კო პა ნი ე ბის თ ვის სა მუ შაო ად გი ლას ინ კ-
ლუ ზი უ რი გა რე მოს შექ მ ნის თა ო ბა ზე.

პრო ექ ტი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეუწყობს ხელს შშმ პირ თა სო ცი ა-
ლურ და ეკო ნო მი კურ ინ ტეგ რა ცი ას.
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PMCG
თანამშრომელთა პროფესიული  

განვითარების პროგრამა

„PMCG“-სთვის თა ნამ შ რო მელ თა უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე-
ბა და გაძ ლი ე რე ბა ერ თ -ერთ პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს.

2017 წლი დან, კომ პა ნი ამ აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა და იწყო თა ნამ-
შ რომ ლე ბის პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის შექ მ ნა ზე. 
მოწ ვე ულ იქ ნა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის კონ სულ ტან ტი, 
რომ ლის დახ მა რე ბი თაც, შე მუ შავ და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა. ინი ცი ა ტი ვის შე დე გად, თა ნამ შ რომ-
ლებს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად შე უძ ლი ათ თა ვი ან თი გან ვი თა რე ბი-
სათ ვის სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, 
რის თ ვი საც კომ პა ნი ა თი თო ე უ ლის თ ვის 1000 ლარს გა მო ყოფს. 
გარ და ამი სა, კომ პა ნია და მა ტე ბით აწყობს ტრე ნინ გებს, რო მელ-
ზეც ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ თა ნამ შ რო მელს შე უძ ლია დას-
წ რე ბა. 

„PMCG“-ის თა ნამ შ რო მელ თა ტრე ნინ გი სათ ვის 2018 წელს 
40,000 ლა რი და ხარ ჯა, 2019 წელს - 42,000, ხო ლო 2020 წელს 
კი უკ ვე 50,000 ლა რი. 

გარ და ფორ მა ლუ რი სწავ ლე ბი სა, კომ პა ნი ა ში შექ მ ნი ლია არა-
ფორ მა ლუ რი ცოდ ნის გა და ცე მის გა რე მო, რაც ხელს უწყობს სწავ-
ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ კულ ტუ რას და ზრდის  ჩარ თუ ლო ბას.  
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თრეველ გაიდი
4WASTE

„4Waste“ წარ მო ად გენს ინო ვა ცი ურ პლატ ფორ მას, რომ ლის 
მი ზა ნია მომ ხ მა რებ ლებს შეს თა ვა ზოს სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე-
ნე ბის გა ტა ნის სწრა ფი, სან დო და კვა ლი ფი ცი უ რი სერ ვი სი. 

„4Waste“-ის გა მო ყე ნე ბი სას პირ ველ რიგ ში ხდე ბა მომ ხ მა რებ-
ლის რე გის ტ რა ცი ა. მომ ხ მა რე ბე ლი ვებ ან მო ბი ლუ რი აპ ლი კა-
ცი ის სა შუ ა ლე ბით უთი თებს მი სა მართს, სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ-
ჩე ნის ტიპს, რამ დე ნად არის ის და ხა რის ხე ბუ ლი და რა დროს 
სურს მი სი გა ტა ნა. ამის შემ დეგ პლატ ფორ მის სა შუ ა ლე ბით ხდე-
ბა ოპე რა ტორ თან ინ ფორ მა ცი ის გაგ ზავ ნა, სა ყო ფაცხოვ რე ბო 
ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნის ოპე რა ცი ის შეს რუ ლე ბა, და მამ ტ კი ცე ბე ლი 
სუ რა თის გა და ღე ბა და ატ ვირ თ ვა სის ტე მა ში. 

გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში კომ პა ნია გეგ მავს სა ყო ფაცხოვ რე-
ბო ნარ ჩე ნე ბის სე ლექ ცი ას, გა და ხა ლი სე ბას და მის მი წო დე ბას 
გა და მა მუ შა ვე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის თ ვის.

სიღარიბის 
აღმოფხვრა

ხარისხიანი 
განათლება

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

30



სიღარიბის 
აღმოფხვრა

ხარისხიანი 
განათლება

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

ალდაგი
ციფრული ტრანსფორმაცია

„ალდაგის“ სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მის პრი ო რი ტე-
ტი ციფ რუ ლი ტრან ს ფორ მა ცი ა ა, რო მე ლიც პრო ცე სე ბის სრულ 
ავ ტო მა ტი ზა ცი ას და გა ციფ რუ ლე ბას გუ ლის ხ მობს. 

COVID-19-ის პი რო ბებ ში „ალდაგმა“ ციფ რუ ლი ტრან ს ფორ-
მა ცი ის პრო ექ ტი და ას რუ ლა, რი თიც მი სი ყვე ლა სერ ვი სი და 
პრო დუქ ტი ციფ რუ ლად ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა და.

პრო ექ ტი გუ ლის ხ მობ და ბლოკ ჩე ინ ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის გა მო ყე ნე ბით კომ პა ნი ის სერ ვი სე ბი სა და 
პრო დუქ ტე ბის სრულ გა ციფ რუ ლე ბას. გა ციფ რუ ლე ბის მიზ ნით 
შე იქ მ ნა ვებ აპ ლი კა ცი ა, რო მელ მაც სა შუ ა ლე ბა მის ცა კომ პა ნი-
ას  სრუ ლად ციფ რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა შე ე თა ვა ზე ბი ნა კლი ენ ტე-
ბის თ ვის.  შე დე გად გა მარ ტივ და მომ სა ხუ რე ბა - ვებ აპ ლი კა ცი ა, 
რო მე ლიც მომ ხ მა რებ ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბას ახ დენს, იყე ნებს 
ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექტს, და სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა კლი ენ ტის სა-
ხელ ზე გა ი ცეს ელექ ტ რო ნუ ლი პო ლი სი ფი ზი კუ რი შე ხე ბის და 
დო კუ მენტ მი მოც ვ ლის გა რე შე. 

მსგავ სი პრო ექ ტი კომ პა ნი ას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მო მა ვალ-
შიც შე უწყოს ხე ლი ინო ვა ცი ებს.
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დიო
საიზოლაციო ფარდა-ტიხარი 

მსოფ ლი ო ში შექ მ ნი ლი COVID-19 პან დე მი ის კრი ზი სი დან გა-
მომ დი ნა რე, „დიომ“ ქარ თულ ბა ზარ ზე სრუ ლი ად ახა ლი პრო-
დუქ ტი შექ მ ნა - ავ ტო მო ბი ლე ბის სა ლონ ში სივ რ ცის გამ ყო ფი 
გამ ჭ ვირ ვა ლე ტი ხა რი. ტი ხა რი პო ტენ ცი უ რად სა ში ში ვი რუ სის გან 
თა ვის დაც ვის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა ა. 

სა ი ზო ლა ციო ფარ და- ტი ხარ მა უფ რო მე ტად უსაფ რ თხო გა-
ხა და მგზავ რ თა გა დაყ ვა ნა ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბით. 
ამას თან, პრო დუქ ტის ფა სი მაქ სი მა ლუ რად მი ახ ლო ე ბუ ლია 
თვით ღი რე ბუ ლე ბას თან, რაც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს უფ რო მეტ 
ადა მი ანს იმ გ ზავ როს უსაფ რ თხოდ.

პრო დუქ ტი ეტა პობ რი ვად იხ ვე წე ბა მომ ხ მა რებ ლე ბის 
მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე.
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ედისონი
ხელოვნური სარქველები და  

სადეზინფექციო კაბინა

COVID 19-ის დროს, „ედისონმა“ შექ მ ნა სა სუნ თ ქი აპა რა ტე-
ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ხე ლოვ ნუ რი სარ ქ ვე ლე ბი, რომ ლე ბიც 
მსოფ ლიო ბა ზარ ზე ამ ჟა მად დე ფი ციტ ში ა. 

და მა ტე ბით, შე იქ მ ნა სა დე ზინ ფექ ციო კა ბი ნა, რო მე ლიც შე-
დ გე ბა მო ნი ტო რის გან და ზო მავს სიცხეს. კა ბი ნის გავ ლი სას 
ადა მი ანს 360 გრა დუ სით ეფ რ ქ ვე ვა სპე ცი ა ლუ რი ხსნა რი, რო-
მე ლიც არ აზი ა ნებს ლორ წო ვან გარსს. ამას თან, ხდე ბა ბარ გის 
დე ზინ ფექ ცი ა, რაც შე ნო ბა ში გა და ად გი ლე ბას უსაფ რ თხოს ხდის. 
მსგავ სი და ნად გა რი დიდ აუცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს ისეთ 
ხალ ხ მ რა ვალ ად გი ლებ ში, რო გო რე ბი ცაა აერო პორ ტე ბი და სა-
ა ვად მ ყო ფო ე ბი.

„ედისონმა“ და ნად გა რის პირ ვე ლი ვერ სი ე ბი უსას ყიდ ლოდ 
გა დას ცა გა გუ ას კლი ნი კა სა და  სამ ხა რა უ ლის ბი უ როს.
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მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

ევროპული სკოლა
FABLAB (FABRICATION LABORATORY)

„FabLab“ (Fabrication Laboratory) „ევროპული სკო ლის“ მი ერ 
შექ მ ნი ლი პრო ექ ტი ა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ტექ ნო ლო გი უ-
რი დის ციპ ლი ნე ბის მი მართ მოს წავ ლე თა ინ ტე რე სის გაზ რ და სა 
და პრობ ლე მის გა დაჭ რის კრე ა ტი უ ლი და ინო ვა ცი უ რი მიდ გო-
მე ბის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას.

„ფაბლაბი“ არის სივ რ ცე, სა დაც მოს წავ ლეს შე უძ ლია ნე ბის-
მი ე რი იდეა აქ ცი ოს რე ა ლო ბად. ლა ბო რა ტო რია შექ მ ნი ლი ა, 
რო გორც პრო ტო ტი პი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ინ ფ-
რას ტ რუქ ტუ რა ად გი ლობ რი ვი მე წარ მე ე ბის თ ვის. გარ და ამი სა 
„ფაბლაბი’ ინ ტეგ რი რე ბუ ლია სკო ლის მი ერ პრო ექ ტებ ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის (PBL) და STEM-ის მი მარ თუ ლე ბით პრაქ-
ტი კუ ლი პრო დუქ ტე ბის შექ მ ნის ნა წილ ში. მოს წავ ლე ე ბი ლა ბო-
რა ტო რი ა ში სწავ ლო ბენ ობი ექ ტე ბის დაპ რო ექ ტე ბა სა და მათ 
შექ მ ნას პერ სო ნა ლუ რი ინ ტე რე სე ბი სა და გე მოვ ნე ბის მი ხედ ვით. 
ისი ნი ერ თ მა ნეთს ას წავ ლი ან და უწე ვენ მენ ტო რო ბას, რაც აძ-
ლევთ ღრმა ცოდ ნას მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი აპა რა ტუ რის გა მო-
ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

პრო ექ ტის დაწყე ბი დან ორი წლის გან მავ ლო ბა ში „ევროპული 
სკო ლის“ „ფაბლაბში“ გან ხორ ცი ელ და არა ერ თი აქ ტი ვო ბა, რო-
მელ თა შო რი სა ცაა საქ ველ მოქ მე დო ღო ნის ძი ე ბე ბი, სა ჯა რო 
ლექ ცი ე ბი, ტრე ნინ გე ბი და ჰა კა თო ნე ბი. 
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ჯიპიაი ჰოლდინგი
ეკოისტი

ეკო ის ტი, არის „ჯიპიაი ჰოლ დინ გის“ ლო ი ა ლო ბის პროგ რა მა, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლია ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სი სა და ეკოქ ცე-
ვე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის კენ.

კომ პა ნია მომ ხ მა რებ ლებს სთა ვა ზობს ეკო მო ნე ტას, რომ-
ლის გა მო მუ შა ვე ბაც ჯან სა ღი ცხოვ რე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი. ეს 
ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის პირ ვე ლი ვა ლუ ტაა სა ქარ თ ვე ლო ში. მომ ხ-
მა რე ბელს, რო მე ლიც გად მო წერს აპ ლი კა ცი ას სა შუ ა ლე ბა აქვს 
დაზღ ვე ვა ში გა დახ დი ლი თან ხი დან და ეკო ქცე ვე ბით (ვარჯიში, 
ვე ლო სი პე დის შე ძე ნა, ავ ტო მო ბი ლის შე მოწ მე ბა გა მო ნა ბოლ ქ ვ-
ზე, ა.შ.) და აგ რო ვოს ეკო მო ნე ტე ბი და და ხარ ჯოს ისევ დაზღ ვე-
ვა ში.

„ჯიპიაი“ მუდ მი ვად ორი ენ ტი რე ბუ ლია სი ახ ლე ებ ზე და თა ვი-
სი მომ ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სო და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო-
დუქ ტე ბის შე თა ვა ზე ბა ზე. 
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თიბისი ბანკი
სტარტაპ დეკრეტი

„სტარტაპ დეკ რე ტი“ არის ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი სპე ცი ა ლუ-
რად „თიბისის“ თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის, რო მე ლიც მიზ ნად ისა-
ხავს მე წარ მე ო ბის წა ხა ლი სე ბას ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით.  

ეს არის კონ კურ სი, სა დაც თა ნამ შ რომ ლებს წე ლი წად ში ერ-
თხელ შე უძ ლი ათ შეიტანონ გა ნაცხა დი და ჟი უ რის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში გა მო ი ყე ნონ „დეკრეტი“ - ისარ გებ ლონ 
6 თვი ა ნი ანაზღა უ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბით პრო ექ ტის გან სა ხორ ცი-
ე ლებ ლად. თა ნამ შ რო მელს „დეკრეტის“ გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ 
შე უძ ლია აირ ჩი ოს დაბ რუნ დე ბა სა მუ შაო ად გილ ზე თუ სრუ ლი 
დატ ვირ თ ვით დარ ჩე ბა სა კუ თარ ბიზ ნეს ში.

 „სტარტაპ დეკ რე ტის“ ერ თ -ერ თი მი ზა ნია სა ქარ თ ვე ლოს მას-
შ ტა ბით წა ა ხა ლი სოს ინო ვა ცი უ რი ბიზ ნე სე ბის წა მოწყე ბა.
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ეფეს სა ქარ თ ვე ლო
ნარჩენების ეფექტური მენეჯმენტი

„ეფესში“  პო ლი ტი კის დო ნე ზეა გა წე რი ლი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ-
ვა, წყლის, ენერ გო, ბუ ნებ რი ვი აირის თუ სხვა რე სურ სე ბის ეფექ-
ტუ რი მოხ მა რე ბა/ და ზოგ ვა და გა რე მო ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე-
დე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა 

„ეფეს სა ქარ თ ვე ლო ში“ მავ ნე ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბი სათ-
ვის და ნერ გი ლია ჩამ დი ნა რე წყლე ბის გამ წ მენ დი ნა გე ბო ბა, 
ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის სის ტე მე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ა, ავ ტო მა ტი ზა ცია 
და სხვა ისე თი სა შუ ა ლე ბე ბი, რო გო რიც არის წყლის გან მე ო რე-
ბით გა მო ყე ნე ბა ტექ ნი კუ რი მიზ ნე ბი სათ ვის; პრო დუქ ცი ის მწვა ნე 
დი ზა ი ნი და მი ნის ბოთ ლე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბა, ლუ დის 
წარ მო ე ბი სას გა მო ყო ფი ლი ნახ ში რორ ჟან გის შეგ რო ვე ბა, წმენ-
და და გან მე ო რე ბით გა მო ყე ნე ბა; ამ მი მარ თუ ლე ბით ცნო ბი ე რე-
ბის ამაღ ლე ბა ტრე ნინ გე ბი სა და სწავ ლე ბე ბის გზით.

კომ პა ნია მუდ მი ვად ეძებს გზებს გა რე მო ზე მავ ნე ზე გავ ლე-
ნის შე სამ ცი რებ ლად. ამ მიზ ნით ახორ ცი ე ლებს უწყ ვეტ მო ნი ტო-
რინგს გა მოფ რ ქ ვე ვე ბის წერ ტი ლებ ზე.
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ჩიკატაი
სათამაშოები გადამუშავებული ნარჩენებისგან

ჩი კა ტაი ამ ზა დებს ხელ ნა კეთ პრო დუქ ცი ას ეკო ლო გი უ რად 
სუფ თა მა სა ლე ბის გან. 

წელს კომ პა ნი ამ გა დაწყ ვი ტა ახა ლი პრო დუქ ცი ის ხა ზის გა-
მოშ ვე ბა, რო მე ლიც მთლი ა ნად გა და მუ შა ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის გან 
იქ ნე ბა წარ მო ე ბუ ლი. ჩი კა ტაი თა ნამ შ რომ ლობს კომ პა ნი ებ თან, 
რომ ლე ბიც მო იხ მა რენ დი დი რა ო დე ნო ბით სერ ტი ფი ცი რე ბულ 
ქსო ვი ლებს, იბა რებს მათ ნარ ჩე ნებს და შემ დ გომ სა თა მა შო ე ბის 
შე საქ მ ნე ლად იყე ნებს.

ამ ჟა მად, კომ პა ნია მუ შა ობს კამ პა ნი ა ზე, რომ ლის მი ზა ნია მო-
სახ ლე ო ბა ში ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი სა და მი ნი მუ-
მამ დე დაყ ვა ნის მი მარ თუ ლე ბით ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა.
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კრისტალი
მწვანე დაფინანსება 

„მწვანე და ფი ნან სე ბის“ მი მარ თუ ლე ბა ფი ნან სუ რი ჩარ თუ ლო-
ბის ორ გა ნი ზა ცია „კრისტალში“ 2017 წლი დან ხორ ცი ელ დე ბა. 
მას სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა მას შემ დეგ, რაც ჰო ლან დი უ რი გან ვი-
თა რე ბის ბანკ FMO-სგან კომ პა ნი ამ მი ი ღო ინ ვეს ტი ცია „მწვანე“ 
სა სეს ხო პრო დუქ ტე ბის და ნერ გ ვა- და ფი ნან სე ბა ზე.

პრო ექ ტი გუ ლის ხ მობს მომ ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის „მწვანე“ ალ-
ტერ ნა ტი ვე ბის შე თა ვა ზე ბა სა და ეკო მე გობ რუ ლი, გა რე მოს თ ვის 
ნაკ ლებ სა ზი ა ნო პრო დუქ ტე ბის და ფი ნან სე ბის ხელ შეწყო ბას. 
„მწვანე და ფი ნან სე ბის“ ფარ გ ლებ ში ფი ნან ს დე ბა ისე თი მწვა-
ნე ალ ტერ ნა ტი ვე ბი, რო გო რე ბი ცაა ენერ გო ე ფექ ტუ რი სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო ტექ ნი კა, ეკო- მე გობ რუ ლი სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბი, 
ჰიბ რი დუ ლი და ელექ ტ რო ავ ტო მან ქა ნე ბი, სარ წყა ვი სის ტე მე ბი 
და ა.შ.

მწვა ნე და ფი ნან სე ბის პორ თ ფე ლი წლი უ რად იზ რ დე ბა და 
2019 წლის დე კემ ბ რის მდგო მა რე ო ბით შე ად გენს 7.6 მლნ 
ლარს. 

40



სიღარიბის 
აღმოფხვრა

ხარისხიანი 
განათლება

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

ეკო- ჯე ნე რე ი შე ნი
ეკომეგობრული პროდუქტი  

პლასტმასის სანაცვლოდ

ეკო- ჯე ნე რე ი შე ნი მხარს უჭერს პრე ვენ ცი ულ /ალ ტერ ნა ტი ულ 
მიდ გო მებს გა რე მოს დაც ვი თი გა მოწ ვე ვე ბი სად მი. 

კომ პა ნი ის მი ზა ნია სა ზო გა დო ე ბა ში გა რე მოს დაც ვი თი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის გან ვი თა რე ბა ისე თი აქ ტი ვო ბე ბით, რომ ლე ბიც 
ხელს შე უწყო ბენ მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას პლას-
ტ მა სის გა მო ყე ნე ბის მავ ნე ზე გავ ლე ნი სა და სა ნაც ვ ლოდ, ეკო-
ლო გი უ რად სუფ თა, ხის პრო დუქ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ.

რამ დე ნი მე კომ პა ნი ას თან ერ თად შე მუ შავ და პრო ექ ტი, რო-
მე ლიც აერ თი ა ნებს ათო ბით რეს ტო რანს, სწრა ფი კვე ბის ობი ექ-
ტ სა და მი ტა ნის სერ ვისს.  პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მომ ხ მა რე ბელს 
სა შუ ა ლე ბა აქვს უარი თქვას პლას ტ მა სის ერ თ ჯე რად ჭურ ჭელ ზე 
და ისარ გებ ლოს კომ პა ნი ის ეკო მე გობ რუ ლი პრო დუქ ტით.
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ფა  ბე  რი
ტანსაცმლის ონლაინ მაღაზია

„ფაბერი“ არის ქარ   თუ  ლი მო  ბი  ლუ  რი აპ   ლი  კა  ცი  ა, მარ   კეტ   ფ  -
ლე  ი  სი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი მე  დი  ის მიქ   სი, რომ   ლის სა  შუ  ა  ლე  ბი -
თაც მომ   ხ   მა  რე  ბელს შე  უძ   ლია გა  ყი  დოს და იყი  დოს ტან   საც   მე  ლი, 
ფეხ   საც   მე  ლი და აქ   სე  სუ  ა  რე  ბი.

„ფაბერი“ მომ   ხ   მა  რე  ბელს სთა  ვა  ზობს მარ   ტივ და მოქ   ნილ ინ  -
ტერ   ფე  ისს, ინ   ტეგ   რი  რე  ბულ და უსაფ   რ   თხო გან   ვა  დე  ბი  სა და გა -
დახ   დე  ბის სის   ტე  მას, აქ   ცი  ებ   სა და უფა  სო მი  ტა  ნის სერ   ვისს თბი -
ლის   სა და რე  გი  ო  ნებ   ში.

კომ   პა  ნი  ის მი  ზა  ნია არ   სე  ბუ  ლი მა  რა  გე  ბის ცირ   კუ  ლა  ცი  ამ ჩა -
ა  ნაც   ვ   ლოს ახა  ლი ტან   საც   მ   ლის წარ   მო  ე  ბის აუცი  ლებ   ლო  ბა და 
ამის შე  დე  გად გა  მოწ   ვე  უ  ლი და  ბინ   ძუ  რე  ბა. 
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ჩი კა ტაი
სათამაშოები ცხოველთა კონსერვაციისათვის

ჩი  კა  ტა  ის ერ   თ   -ერ   თი მი  ზა  ნია ცხო  ველ   თა დაც   ვი  სა და კონ   სერ  -
ვა  ცი  ის პრო  ცე  სებ   ში აქ   ტი  უ  რი ჩარ   თ   ვა.

WWF Georgia-სთან თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბით შე  იქ   მ   ნა საქ   ველ  -
მოქ   მე  დო სა  თა  მა  შო  ე  ბი - პა  ტა  რა ჩხრი  ა  ლა ზუთხი და ქურ   ცი  კი, 
რო  მელ   თა კონ   სერ   ვა  ცი  ა  ზეც WWF Georgia მუ  შა  ობს.  სა  თა  მა  შო 
ქურ   ცი  კე  ბის გა  ყიდ   ვი  დან მი  ღე  ბუ  ლი სრუ  ლი მო  გე  ბა გროვ   დე  ბა 
ვაშ   ლო  ვა  ნის ნაკ   რ   ძალ   ში შე  მოყ   ვა  ნი  ლი ქურ   ცი  კე  ბის   თ   ვის მო  ნი -
ტო  რინ   გის სა  ყე  ლუ  რე  ბის შე  სა  ძე  ნად.

ჩი  კა  ტაი იმე  დოვ   ნებს, რომ პრო  ექ   ტის შე  დე  გად სა  ზო  გა  დო  ე -
ბა  ში ამაღ   ლ   დე  ბა ცნო  ბი  ე  რე  ბა ბი  ომ   რა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბის ჯაჭ   ვის 
აღ   დ   გე  ნის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა  ზე.
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ეფეს სა ქარ თ ვე ლო
ფონდი ნატახტარი

2011 წელს კომ   პა  ნი  ამ და  ა  ფუძ   ნა „ფონდი ნა  ტახ   ტა  რი,“ რომ  -
ლის მი  ზა  ნია მზრუნ   ვე  ლო  ბა  მოკ   ლე  ბუ  ლი მო  ზარ   დე  ბის დახ   მა  რე -
ბა და მომ   ზა  დე  ბა და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი ცხოვ   რე  ბის   თ   ვის.

და  არ   სე  ბი  დან დღემ   დე, ფონ   დი თა  ვის ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რებს და  ეხ  -
მა  რა ისე  თი სერ   ვი  სე  ბით, რო  გო  რე  ბი  ცაა საცხოვ   რებ   ლით უზ   რუნ  -
ველ   ყო  ფა, პრო  ფე  სი  უ  ლი თუ უმაღ   ლე  სი გა  ნათ   ლე  ბის მი  ღე  ბის 
მხარ   და  ჭე  რა, კო  მუ  ნა  ლუ  რი ხარ   ჯე  ბის სრუ  ლად და  ფარ   ვა ან თა -
ნა  გა  დახ   და, შე  ღა  ვა  თი  ა  ნი მგზავ   რო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა.  და  მა -
ტე  ბით,  ფონ   დ   მა და  ფა  რა მო  ზარ   დე  ბის წიგ   ნე  ბის, სტა  ჟი  რე  ბე  ბი  სა 
თუ მარ   თ   ვის მოწ   მო  ბის კურ   სე  ბი. ბე  ნე  ფი  ცი  არ   თა ახალ გა  რე  მოს  -
თან ადაპ   ტა  ცი  ა  ზე, პრაქ   ტი  კუ  ლი უნარ   -   ჩ   ვე  ვე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა  სა 
და სა  მო  მავ   ლო და  საქ   მე  ბა  ზე ფონ   დის ფსი  ქო  ლო  გე  ბი ხე  ლო  ბის 
ოს   ტა  ტებ   თან ერ   თად ზრუ  ნა  ვენ.

2011 წლი  დან დღემ   დე ნა  ტახ   ტა  რის ფონ   დი და  ახ   ლო  ე  ბით 
600 მო  ზარდს და  ეხ   მა  რა 892,592 ლა  რის ღი  რე  ბუ  ლე  ბის სერ   ვი -
სე  ბით. 320-ზე მე  ტი ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რი (მათ შო  რის უნარ   შეზღუ  დუ  ლი 
ახალ   გაზ   რ   დე  ბი) და  საქ   მ   და, ხო  ლო 280-ზე მეტ   მა ახალ   გაზ   რ   დამ 
მი  ი  ღო პრო  ფე  სი  უ  ლი გა  ნათ   ლე  ბა.
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ერ თი ა ნო ბა
მოწყვლადი ჯგუფების დახმარება  
COVID-19-ის საპასუხოდ

ფონ   დი „ერთიანობა“ და  ფუძ   ნ   და აჭა  რა ჯგუ  ფის, სა  ქარ   თ   ვე -
ლოს ფერ   მერ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ი  სა და  ბიზ   ნეს აქ   სე  ლე  რა  ტო  რი სპარ  -
კის ინი  ცი  ა  ტი  ვით პან   დე  მი  ის დროს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მცხოვ   რე  ბი 
მოწყ   ვ   ლა  დი ჯგუ  ფე  ბის და  სახ   მა  რებ   ლად.

პრო  ექ   ტის   თ   ვის შე  იქ   მ   ნა პლატ   ფორ   მა www.1anoba.ge, სა  დაც 
შე  საძ   ლე  ბე  ლია რე  გის   ტ   რა  ცი  ა, რო  გორც დახ   მა  რე  ბის მი  ღე  ბის, 
ისე მო  ხა  ლი  სე  ობ   რი  ვი ჩარ   თუ  ლო  ბი  სა და თან   ხე  ბის მო  ძი  ე  ბა/  -
შეგ   რო  ვე  ბის მიზ   ნით. ბიზ   ნე  სის ჩარ   თუ  ლო  ბი  თა და დო  ნა  ცი  ე  ბით 
შე  საძ   ლე  ბე  ლი გახ   და მარ   ტო  ხე  ლა მო  ხუ  ცე  ბი  სა და დე  დე  ბის, შშმ 
პი  რე  ბი  სა და მა  თი ოჯა  ხე  ბის დახ   მა  რე  ბა სა  ჭი  რო სა  სურ   სა  თო მა -
რა  გით, მე  დი  კა  მენ   ტე  ბი  თა და სხვა ძი  რი  თა  დი სა  შუ  ლე  ბე  ბით, ად  -
გილ   ზე მი  წო  დე  ბის სერ   ვი  სით.

პრო  ექ   ტის ფარ   გ   ლებ   ში შექ   მ   ნი  ლია COVID რუ  კა და დღე  ის 
მდგო  მა  რე  ო  ბით 7000 რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი ოჯა  ხი  დან უკ   ლებ   ლივ 
ყვე  ლამ მი  ი  ღო დახ   მა  რე  ბა. 
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ფი ნა
პროგრამული უზრუნველყოფა ბანკებსა და 
სახელმწიფო დაწესებულებებს

ფი  ნა 2006 წელს და  არ   ს   და და მი  სი მი  ზა  ნია პროგ   რა  მუ  ლი უზ  -
რუნ   ველ   ყო  ფის შექ   მ   ნა და კონ   სულ   ტა  ცი  ის გა  წე  ვა  ცენ   ტ   რა  ლუ  რი 
ბან   კე  ბი  სა და სა  ხელ   მ   წი  ფო სტრუქ   ტუ  რე  ბი  სათ   ვის.

კომპანიამ დანერგა ახალი ინფორმაციული საკომუნიკაციო 
ინფრასტრუქტურა სა  ბან   კო ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბი  სათ   ვის, რო  მე  ლიც 
ასე  ვე მო  ი  აზ   რებს ფი  ზი  კუ  რი სერ   ვე  რე  ბის შე  ძე  ნას, პროგ   რა  მუ  ლი 
უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის შე  ძე  ნა-   გა  მარ   თ   ვა-   და  ყე  ნე  ბას და თა  ნამ   შ   რომ  -
ლე  ბი  სათ   ვის ტრე  ნინ   გე  ბის გავ   ლას ტა  ჯი  კე  თის ეროვ   ნულ ბან   კ   ში.

პრო  ექ   ტის შე  დე  გად შემ   ცირ   და ადა  მი  ა  ნე  ბის „მანუალური“ სა -
მუ  შა  ო, გა  ნახ   ლ   და ინ   ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ  რა და მოხ   და ინ   ფორ   მა  ცი  უ  ლი 
ნა  კა  დე  ბის სრუ  ლი ავ   ტო  მა  ტი  ზი  რე  ბა. 
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HG
პირბადეების წარმოება მოწყვლადი 
ჯგუფებისათვის

კომ   პა  ნია HG-ს გუნ   დ   მა გა  ით   ვა  ლის   წი  ნა ის ოპე  რა  ცი  უ  ლი საფ  -
რ   თხე  ე  ბი, რაც პან   დე  მი  ამ მო  ი  ტა  ნა და გა  მომ   დი  ნა  რე იქი  დან, 
რომ ბა  ზარ   ზე გა  ი  ზარ   და მოთხოვ   ნა ერ   თ   ჯე  რად და მრა  ვალ   ჯე -
რად პირ   ბა  დე  ებ   ზე, მან პირ   ბა  დე  ე  ბის წარ   მო  ე  ბა და  იწყო.

გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლის ფა  სი -
ლი  ტა  ცი  ით, კომ   პა  ნი  ამ გა  დაწყ   ვი  ტა ჩარ   თუ  ლი  ყო პარ   ტ   ნი  ო  რულ 
ინი  ცი  ა  ტი  ვა  ში და მაქ   სი  მა  ლუ  რად დახ   მა  რე  ბო  და სა  ზო  გა  დო  ე -
ბის მოწყ   ვ   ლად ჯგუ  ფებს პირ   ბა  დე  ე  ბით, რა  თა წვლი  ლი შე  ე  ტა  ნა 
COVID-19-ის გავ   რ   ცე  ლე  ბის პრე  ვენ   ცი  ა  ში. ამ მიზ   ნით, კომ   პა  ნი  ამ 
ითა  ნამ   შ   რომ   ლა „კეთილდღეობის და გან   ვი  თა  რე  ბის ცენ   ტ   რ   თან“ 
(ქ. გორ   ში) და არა  სამ   თავ   რო  ბო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას   თან „უკეთესი მო -
მავ   ლის   თ   ვის“ (წეროვნის და  სახ   ლე  ბა  ში). ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის მეშ  -
ვე  ო  ბით კომ   პა  ნი  ამ წე  როვ   ნის და  სახ   ლე  ბა  ში მო  ი  ძია და  საქ   მე  ბის 
მსურ   ვე  ლე  ბი, და  ა  საქ   მა 30 ადა  მი  ა  ნი, რომ   ლე  ბიც ამ   ჟა  მად მუ  შა -
ო  ბენ პირ   ბა  დე  ე  ბის და სხვა სა  ჭი  რო ნივ   თე  ბის კერ   ვა  ზე. ორ   გა  ნი -
ზა  ცი  ებ   თან პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბით, HG-მ 500-მდე სო  ცი  ა  ლუ  რად და  უც  -
ველ, შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე ან სხვა მოწყ   ვ   ლა  დი 
ჯგუ  ფის წარ   მო  მად   გე  ნელს გა  დას   ცა მრა  ვალ   ჯე  რა  დი მოხ   მა  რე  ბის 
პირ   ბა  დე  ე  ბი.
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Hi ro 
შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობა

კომ   პა  ნია Hiro ასო  ცი  ა  ცია „ანიკასთან“ ერ   თად, შშმ პირ   თა 
მხარ   და  ჭე  რი  თი და  საქ   მე  ბის პრო  ექ   ტ   ში გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე -
ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლის ხელ   შეწყო  ბით ჩა  ერ   თო.

პარ   ტ   ნი  ო  რუ  ლი პრო  ექ   ტის არ   სი მდგო  მა  რე  ობს იმა  ში, რომ 
ორი  ვე მხა  რე გა  მო  ი  ყე  ნებს თა  ვის ხელთ არ   სე  ბულ რე  სურ   სებს 
სა  ერ   თო მიზ   ნის   თ   ვის - ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რი შშმ პი  რე  ბის და  საქ   მე  ბის 
ხელ   შეწყო  ბის   თ   ვის. შე  მუ  შავ   და პრო  ექ   ტი, რომ   ლის ფარ   გ   ლებ   ში 
აქ   ტი  უ  რი თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა მიმ   დი  ნა  რე  ობს ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რებ   თან. 
მათ   თ   ვის ჩა  ტარ   და ტრე  ნინ   გე  ბი ეფექ   ტუ  რი სა  მო  ტი  ვა  ციო წე  რი -
ლის და  წე  რა  ზე, CV-ის შექ   მ   ნა  ზე, სტრე  სის მარ   თ   ვა  სა და ემო  ცი  ურ 
ინ   ტე  ლექ   ტ   ზე. შეს   წავ   ლილ იქ   ნა ბე  ნე  ფი  ცი  არ   თა რე  ზი  უ  მე  ე  ბი და 
ისი  ნი გან   თავ   ს   და Hiro-ს პორ   ტალ   ზე. ასე  ვე იგეგ   მე  ბა ვე  ბი  ნა  რე  ბი 
და ტრე  ნინ   გე  ბი ბიზ   ნეს კო  პა  ნი  ე  ბის   თ   ვის სა  მუ  შაო ად   გი  ლას ინ   კ  -
ლუ  ზი  უ  რი გა  რე  მოს შექ   მ   ნის თა  ო  ბა  ზე.

პრო  ექ   ტი მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად შე  უწყობს ხელს  შშმ პირ   თა სო  ცი -
ა  ლურ და ეკო  ნო  მი  კურ ინ   ტეგ   რა  ცი  ას.
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ემ ბი სი
ფინანსური მრჩეველი

ემ   ბი  სი-ს სო  ცი  ა  ლუ  რი პრო  ექ   ტის „ფინანსური მრჩე  ვე  ლი  სა“ 
და ფონდ „ტასოს“ თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა  ინი  ცირ   და სა  ზო  გა  დო  ე  ბის 
და  ბა  ლი ფი  ნან   სუ  რი ცნო  ბი  ე  რე  ბის გა  მო, რაც გან   სა  კუთ   რე  ბით 
მოწყ   ვ   ლად ჯგუ  ფებს ხელს უშ   ლის საქ   მი  ა  ნო  ბის დაწყე  ბა  სა და 
რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ა  ში. 

„ფინანსურმა მრჩე  ველ   მა“ მხარ   და  ჭე  რა გა  მო  უცხა  და ფონ   დი 
„ტასოს“ პრო  ექტს - „ერთობლივი ძა  ლის   ხ   მე  ვა ქალ   თა ეკო  ნო  მი -
კუ  რი გაძ   ლი  ე  რე  ბის   თ   ვის“ და გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლა ტრე  ნინ   გე  ბი  სა და 
გა  დამ   ზა  დე  ბის პროგ   რა  მა წა  ლენ   ჯი  ხის რა  ი  ო  ნის სოფ   ლებ   ში, ჯგა -
ლი  სა და მუ  ჟა  ვა  ში მცხოვ   რე  ბი ქა  ლე  ბის   თ   ვის. შეხ   ვედ   რე  ბის მი -
ზა  ნი იყო, მო  ახ   ლო  ე  ბუ  ლი საგ   რან   ტო კონ   კურ   სი  სათ   ვის მზა  დე  ბა, 
შე  სა  ბა  მი  სი ბიზ   ნეს გეგ   მე  ბის მომ   ზა  დე  ბა, ფი  ნან   სუ  რი გა  ნათ   ლე  ბის 
სა  ფუძ   ვ   ლე  ბის გაც   ნო  ბა და ქა  ლე  ბის გა  დამ   ზა  დე  ბა გრან   ტე  ბის 
მარ   თ   ვის   თ   ვის.  

ამ   ჟა  მად,  უფა  სო ფი  ნან   სუ  რი კონ   სულ   ტა  ცია მი  ი  ღო 100-მდე 
და  ინ   ტე  რე  სე  ბულ   მა პირ   მა და დატ   რე  ნინ   გ   და 150-მდე ადა  მი  ა  ნი.

50



სიღარიბის 
აღმოფხვრა

ხარისხიანი 
განათლება

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

ნექ სია თიეი
MOVE ON GEORGIA

„ნექსია თი  ე  ის   თ   ვის“ მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის ხელ   შეწყო  ბა 
გან   სა  კუთ   რე  ბით პრი  ო  რი  ტე  ტუ  ლი გახ   და დღე  ვან   დე  ლი რე  ა  ლო -
ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით.

გა  მომ   დი  ნა  რე იქიდან, რომ პან   დე  მი  ამ მსოფ   ლიო მნიშ   ვ   ნე -
ლო  ვა  ნი ეკო  ნო  მი  კუ  რი გა  მოწ   ვე  ვე  ბის წი  ნა  შე და  ა  ყე  ნა, „ნექსია 
თი  ე  იმ“ სა  ზო  გა  დო  ე  ბის   თ   ვის შექ   მ   ნა პრო  ექ   ტი სა  ხელ   წო  დე  ბით 
„Move On Georgia,“ რო  მე  ლიც ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებს და ფი  ზი  კურ პი -
რებს (რომლებმაც მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ზა  რა  ლი გა  ნი  ცა  დეს პან   დე  მი -
ის პი  რო  ბებ   ში) უსას   ყიდ   ლოდ აწ   ვ   დის სხვა  დას   ხ   ვა ტრე  ნინგ პროგ  -
რა  მებს და „ნექსია თი  ე  ის“ ძი  რი  თად სერ   ვი  სებს. 

პრო  ექ   ტის ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რე  ბად გა  ნი  საზღ   ვ   რა ტუ  რის   ტუ  ლი და 
სატ   რან   ს   პორ   ტო სექ   ტო  რე  ბი, ასე  ვე ის ჰოს   პი  ტა  ლუ  რი ქსე  ლე  ბი, 
რომ   ლე  ბიც ჩარ   თუ  ლი არი  ან Covid -19 ის მარ   თ   ვის ღო  ნის   ძი  ე -
ბებ   ში. მათ მი  ე  წო  დათ ორი სა  ხის სერ   ვი  სი: ვე  ბი  ნა  რე  ბი და სა  კონ  -
სულ   ტა  ციო მომ   სა  ხუ  რე  ბა, რა  მაც ხე  ლი შე  უწყო მათ ფი  ნან   სურ 
განათლებას.
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სტარტაპერი

თი  ბი  სის პროგ   რა  მა „სტარტაპერის“ ფარ   გ   ლებ   ში გა  მარ   თუ  ლი 
აპ   ლი  კა  ცი  ე  ბის კონ   კურ   სი არის ყო  ველ   წ   ლი  უ  რი პრო  ექ   ტი, რო  მე -
ლიც მიზ   ნად ისა  ხავს ქვე  ყა  ნა  ში ინო  ვა  ცი  უ  რი ბიზ   ნე  სე  ბის წა  მოწყე -
ბის წა  ხა  ლი  სე  ბას.

გა  ნაცხა  დე  ბის მი  ღე  ბის შემ   დეგ, კომ   პე  ტენ   ტუ  რი ჟი  უ  რის მი  ერ 
გა  მოვ   ლინ   დე  ბა 3 გა  მარ   ჯ   ვე  ბუ  ლი სტარ   ტაპ გუნ   დი. კონ   კურ   სის 
საპ   რი  ზო ფონ   დი 60,000 ლარს შე  ად   გენს, I ად   გი  ლის მფლო -
ბელს გა  და  ე  ცე  მა 30,000 ლა  რი, ხო  ლო II და III ად   გი  ლის მფლო -
ბე  ლებს 15,000 ლა  რი. 2020 წელს პრო  ექ   ტის პარ   ტ   ნი  ო  რი იყო 
FMO (ნიდერლანდების გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კი) და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ინო  ვა  ცი  ე  ბი  სა და ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის სა  ა  გენ   ტო.

პრო  ექ   ტის მი  ზა  ნია ინო  ვა  ცი  ის ხელ   შეწყო  ბა და შე  დე  გად, ეკო -
ნო  მი  კუ  რი გან   ვი  თა  რე  ბა.
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მეწარმეების მხარდაჭერა

„აწარმოე სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში“ ინ   დუს   ტ   რი  უ  ლი მი  მარ   თუ  ლე  ბის 
მი  ზა  ნია სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მე  წარ   მე  ო  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა, მე  წარ   მის 
მხარ   და  ჭე  რა, ახა  ლი სა  წარ   მო  ე  ბის შექ   მ   ნი  სა და არ   სე  ბუ  ლი სა -
წარ   მოს გა  ფარ   თო  ე  ბის ან გა  და  ი  ა  რა  ღე  ბის ხელ   შეწყო  ბა.

სა  ხელ   მ   წი  ფოს   თან ერ   თად, არ   სე  ბუ  ლი პრო  ექ   ტე  ბი ემ   სა  ხუ  რე -
ბა ეკო  ნო  მი  კის მდგრად გან   ვი  თა  რე  ბას. ინ   დუს   ტ   რი  ის გან   ვი  თა  რე -
ბის კომ   პო  ნენ   ტი მე  წარ   მეს შე  საძ   ლებ   ლო  ბას აძ   ლევს რე  გი  ო  ნებ   ში 
გა  ნა  ვი  თა  როს სას   ტუმ   რო ბიზ   ნე  სი, შექ   მ   ნას ახა  ლი სა  მუ  შაო ად   გი -
ლე  ბი და მო  ი  ზი  დოს მე  ტი დამ   ს   ვე  ნე  ბე  ლი.

თი  ბი  სი ბან   კის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბით, აღ   ნიშ   ნუ  ლი პრო  ექ   ტის ფარ   გ  -
ლებ   ში, და  ფი  ნან   ს   და 163 ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რი (საწარმო/სასტუმრო) და 
შე  დე  გად და  მა  ტე  ბით შე  იქ   მ   ნა და  ახ   ლო  ბით 5 600 ახა  ლი სა  მუ  შაო 
ად   გი  ლი. 
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ონლაინ მაღაზია 3 დღეში

პან   დე  მი  ის დაწყე  ბი  დან ორ თვე  ში თი  ბი  სის გუნ   დ   მა შექ   მ  -
ნა პრო  ექ   ტი „ონლაინ მა  ღა  ზია 3 დღე  ში“, რო  მელ   მაც კრი  ზის   ში 
მყოფ ბიზ   ნე  სებს გა  უხ   ს   ნა სწრა  ფად ადაპ   ტი  რე  ბა  დი გა  ყიდ   ვე  ბის 
არ   ხი. 

პრო  ექ   ტის შე  დე  გად, ბან   კ   მა ბიზ   ნე  სე  ბის   თ   ვის და  ა  ფუძ   ნა სა  ი  ტის 
შექ   მ   ნის პლატ   ფორ   მა, სა  დაც მომ   ხ   მა  რე  ბელს შე  უძ   ლია დე  ვე  ლო -
პე  რუ  ლი უნარ-ჩვევების გა  რე  შე, მარ   ტი  ვად, რამ   დე  ნი  მე წუთ   ში 
შექ   მ   ნას სა  ი  ტი. თი  ბი  სიმ ბიზ   ნე  სებს ასე  ვე შეს   თა  ვა  ზა გა  დახ   დე -
ბის სის   ტე  მის ინ   ტეგ   რი  რე  ბა, კი  კა  ლა სტუ  დი  ოს ფო  ტოგ   რა  ფი  უ  ლი 
მომ   სა  ხუ  რე  ბა და ა.შ.

კომ   პა  ნი  ამ ითა  ნამ   შ   რომ   ლა Visa-სთან, რო  მელ   მაც სურ   ვი  ლი 
გა  მოთ   ქ   ვა და  ე  ფი  ნან   სე  ბი  ნა 100 ონ   ლა  ინ მა  ღა  ზი  ის შექ   მ   ნი  სა და 
ოპე  რი  რე  ბის ხარ   ჯე  ბის სა  ფა  სუ  რი 2020 წლის ბო  ლომ   დე.  პრო -
ექ   ტის  ამოქ   მე  დე  ბი  დან სულ რა  ღაც ორ კვი  რა  ში, რო  დე  საც ონ  -
ლა  ინ მა  ღა  ზი  ე  ბის მოთხოვ   ნე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა 100-ს გა  დაც   და, 
Visa-მ ეს ციფ   რი გა  ა  ორ   მა  გა. 

54



სიღარიბის 
აღმოფხვრა

ხარისხიანი 
განათლება

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

თბი ლი სი მო ლი
მოუსმინე ზღაპრულ სამყაროს

პრო  ექტ „მოუსმინე ზღაპ   რულ სამ   ყა  როს“ ფარ   გ   ლებ   ში, თბი -
ლი  სი მოლ   მა გა  მოს   ცა აუდი  ო   წიგ   ნე  ბის კრე  ბუ  ლი, სო  ცი  ა  ლუ  რი 
პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის ფარ   გ   ლებ   ში, უსი  ნათ   ლო და მცი  რემ   ხედ   ვე -
ლი ბავ   შ   ვე  ბის   თ   ვის.

გა  მომ   ცემ   ლო  ბა პა  ლიტ   რა L-ისა და  არა  სამ   თავ   რო  ბო ორ  -
გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის დახ   მა  რე  ბით  შე  ირ   ჩა 10 სა  შო  ბაო ზღა  პა  რი, რომ  -
ლე  ბიც ცნო  ბილ   მა მსა  ხი  ო  ბებ   მა გა  ახ   მო  ვა  ნეს. აუდი  ო  წიგ   ნე -
ბის პრე  ზენ   ტა  ცი  ის ფარ   გ   ლებ   ში, 26 იან   ვარს, თბი  ლი  სი მოლ   ში 
მოწყო  ბილ სცე  ნა  ზე, უსი  ნათ   ლო და მცი  რემ   ხედ   ველ   მა ბავ   შ   ვებ   მა 
წარ   მო  ად   გი  ნეს სპექ   ტაკ   ლი, რო  მე  ლიც სა  შო  ბაო ზღაპ   რე  ბის მო -
ტი  ვებ   ზე იყო შექ   მ   ნი  ლი.

პრო  ექ   ტი ხელს უწყობს შშმ ბავ   შ   ვე  ბის სო  ცი  ა  ლურ ინ   ტეგ   რა -
ცი  ას.
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თამ თა ას ლა ნიშ ვი ლი
თამ   თა ას   ლა  ნიშ   ვი  ლი MBC-ს PR და CR მე  ნე  ჯე  რი  ა.

მუ  შა  ო  ბის დაწყე  ბის   თა  ნა  ვე, თამ   თამ აქ   ტი  უ  რად და  იწყო და -
საქ   მე  ბულ   თა ჩარ   თ   ვა სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო აქ   ტი  ვო  ბებ   ში, გა  ნა  ვი  თა  რა 
მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის გეგ   მა და გა  ნა  ახ   ლა კომ   პა  ნი  ის ხედ   ვა 
და მიზ   ნე  ბი კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი მდგრა  დო  ბის სა  კითხებ   ში. მი  სი ინი -
ცი  ა  ტი  ვით, „ემბისი“ გახ   და გა  ე  როს გლო  ბა  ლუ  რი შეთანხმების და 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პრო ბო  ნო ქსე  ლის წევ   რი, ქალ   თა გაძ   ლი  ე  რე  ბის 
პრინ   ცი  პე  ბის ხელ   მომ   წე  რი და „მოქმედება სი  ღა  რი  ბის წი  ნა  აღ   მ  -
დეგ“ მხარ   დამ   ჭე  რი.

თამ   თამ წა  მო  იწყო პრო  ექ   ტი „ფინანსური მრჩე  ვე  ლი“, რომ   ლის 
მი  ზა  ნი სა  ზო  გა  დო  ე  ბა  ში მყა  რი ფი  ნან   სუ  რი ცოდ   ნის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბა  ა. 
მან ასე  ვე და  ა  ფუძ   ნა ონ   ლა  ინ პლატ   ფორ   მა, სა  დაც თა  ნამ   შ   რომ  -
ლებს შე  უძ   ლი  ათ ანო  ნი  მუ  რად შე  ატყო  ბი  ნონ კომ   პა  ნი  ას შრო  მი  თი 
ან ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბა  თა დარ   ღ   ვე  ვე  ბის შე  სა  ხებ ან შეს   თა  ვა  ზონ 
მას მე  ნეჯ   მენ   ტ   ში შე  სა  ტა  ნი ცვლი  ლე  ბე  ბი.

ას   ლა  ნიშ   ვი  ლი ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლობ   და და მხარს უჭერ   და 
პრო  ექ   ტებს: #წინდამინდა, „კლოუნ-თერაპია“, ინი  ცი  ა  ტი  ვა 
„გარემოსათვის“ და სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სე  მი  ნა  რებს ფი  ნან   სურ 
თე  მა  ტი  კა  ზე ოკუ  პა  ცი  ის ხაზ   თან, სოფელ ბერშუეთში.

თამ   თა ენ   თუ  ზი  აზ   მით ეკი  დე  ბა თა  ვის სამ   სა  ხურს და მუდ   მი  ვად 
ეხ   მა  რე  ბა თა  ნამ   შ   რომ   ლებს მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის მიზ   ნე  ბის გაც  -
ნო  ბა  ში.  

 ემბისი

57



სიღარიბის 
აღმოფხვრა

ხარისხიანი 
განათლება

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

SDG პიონერი

გი  ვი ბე  რი  ძე 

გი  ვი ბე  რი  ძე „ედისონის“ მთა  ვა  რი აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი ხელ   მ  -
ძღ   ვა  ნე  ლი  ა. კომ   პა  ნი  ის მი  ზა  ნი  ა, შექ   მ   ნას რო  გორც უმაღ   ლე  სი ხა -
რის   ხის ცოდ   ნა ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი მი  მარ   თუ  ლე  ბით, ისე ინო  ვა  ცი  უ -
რი, მა  ღალ   ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი პრო  დუქ   ტე  ბი.

ბე  რი  ძის ინი  ცი  ა  ტი  ვით, ედი  სონ   მა შექ   მ   ნა ონ   ლა  ინ სა  გან   მა -
ნათ   ლებ   ლო პლატ   ფორ   მა - BuildIoT, რომ   ლის მი  ზა  ნია ტექ   -ინ  -
ფორ   მა  ტი  უ  ლო  ბის ზრდა. პლატფორმის სა  მიზ   ნე ჯგუფს ამ   ჟა  მად 
თა  ნა  ბა  რი რა  ო  დე  ნო  ბით წარ   მო  ად   გე  ნენ ქა  ლე  ბი და კა  ცე  ბი, რაც 
კომ   პა  ნი  ის აზ   რით, ხელს შე  უწყობს ქა  ლე  ბის სა  მეც   ნი  ე  რო საქ   მი -
ა  ნო  ბა  ში ჩარ   თუ  ლო  ბას. პროექტის ერ   თ   -ერ   თი მთა  ვა  რი მი  ზა  ნი 
SDG 4: ხა  რის   ხი  ა  ნი გა  ნათ   ლე  ბის მიღ   წე  ვა  ა.

გი  ვი ბე  რი  ძის მი  ზა  ნია ყვე  ლა ადა  მი  ანს თა  ნა  ბა  რი შე  საძ   ლებ  -
ლო  ბა მის   ცეს ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი გა  ნათ   ლე  ბის მი  სა  ღე  ბად და ინო -
ვა  ცი  ის შე  საქ   მ   ნე  ლად. მისი აზ   რით, ბიზ   ნეს პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბა არის 
მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბი  სა და სწრა  ფი ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდის ერ   თ   -
ერ   თი ყვე  ლა  ზე ეფექ   ტუ  რი ხერ   ხი.

ედი  სო  ნი
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ელე  ნე ევ   სია  

ელე  ნე ევ   სია CatchUp Georgia-ს დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი  ა. მისი ლი -
დე  რო  ბით, კომ   პა  ნი  ამ შექ   მ   ნა ონ   ლა  ინ პლატ   ფორ   მა, რო  მე  ლიც 
მთლი  ა  ნად მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის მიზ   ნე  ბის მიღ   წე  ვა  სა და პო -
პუ  ლა  რი  ზა  ცი  ას ეთ   მო  ბა.

ყო  ველ   თ   ვე, CatchUp Georgia ირ   ჩევს მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე -
ბის ერთ მი  ზანს, რომ   ლის პო  პუ  ლა  რი  ზა  ცი  ა  საც სა  გან   მა  ნათ   ლებ  -
ლო პრო  ექ   ტე  ბით, სო  ცი  ა  ლუ  რი აქ   ტი  ვო  ბე  ბით და ინ   ფორ   მა  ცი  ის 
გა  და  ცე  მით ცდი  ლობს. ევ   სი  ას ინი  ცი  ა  ტი  ვით, კომ   პა  ნი  ამ შექ   მ  -
ნა CatchUp BOX, რო  მელ   შიც გან   თავ   სე  ბუ  ლია არა მხო  ლოდ 
ინ   ფორ   მა  ცია მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის შე  სა  ხებ, არა  მედ პრო -
დუქ   ტე  ბი, რომ   ლე  ბიც შე  ძე  ნი  ლია ინ   დი  ვი  დე  ბის   გან, რომ   ლე  ბიც 
CatchUp-ის მდგრა  დო  ბა  ზე და  ფუძ   ნე  ბულ პრინ   ცი  პებ   სა და ღი  რე -
ბუ  ლე  ბებს იზი  ა  რე  ბენ.

ელე  ნე ევ   სია მუ  შა  ობს იდე  ით, რომ მდგრა  დი ცხოვ   რე  ბის სტი -
ლი ერ   თა  დერ   თი გზაა უკე  თე  სი მო  მავ   ლი  სა  კენ. 

CATCHUP GEORGIA
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თა  მარ ვა  რა  მაშ   ვი  ლი

თა  მარ ვა  რა  მაშ   ვი  ლი ჯეპ   რას კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი პა  სუ  ხის   მ   გებ  -
ლო  ბის მე  ნე  ჯე  რი  ა.

მი  სი კონ   ტ   რი  ბუ  ცი  ით, ჯეპ   რამ შექ   მ   ნა სა  ჩივ   რის მე  ქა  ნიზ   მი სა  მუ -
შაო სივ   რ   ცე  ში შრო  მი  თი და ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბის დარ   ღ   ვე  ვე  ბის 
აღ   მო  საფხ   ვ   რე  ლად. ის აქ   ტი  უ  რად აც   ნობს და  საქ   მე  ბუ  ლებს მათ 
უფ   ლე  ბებს და მხარს უჭერს კომ   პა  ნი  ის ან   ტი  კო  რუფ   ცი  ულ გეგ   მას.

ჯეპ   რამ, სი  დას   თან ერ   თად, და  არ   სა CSR კლუ  ბი, რომ   ლის აქ  -
ტი  ვო  ბე  ბის და  გეგ   მ   ვა  სა და გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა  ში ვა  რა  მაშ   ვი  ლი აქ  -
ტი  უ  რად მო  ნა  წი  ლე  ობს. მან შექ   მ   ნა CSR გეგ   მა კომ   პა  ნი  ის   თ   ვის 
და ასე  ვე და  ნერ   გა კომ   პა  ნი  ა  ში ეკო-   მე  გობ   რუ  ლი პრო  დუქ   ტე  ბის 
მოხ   მა  რე  ბა. ვა  რა  მაშ   ვი  ლი მო  ნი  ტო  რინგს უწევს კომ   პა  ნი  ის CSR 
აქ   ტი  ვო  ბებს და ამ   ჯა  მად შშმ პი  რე  ბის სა  მუ  შაო სივ   რ   ცე  ში გაძ   ლი -
ე  რე  ბა  ზე მუ  შა  ობს. 

ვა  რა  მაშ   ვი  ლის   თ   ვის SDG მიზ   ნე  ბის მიღ   წე  ვა ერ   თ   -ერთ პრი  ო -
რი  ტეტს წარ   მო  ად   გენს.

ჯეპ   რა
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ვა  ლე  რი ჩე  ხე  რია  

ვა    ლე    რი ჩე    ხე    რია „აჭარა ჯგუ    ფის“ აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-
ტო რია. 

ჩე  ხე  რი  ას ინი  ცი  ა  ტი  ვით, კომ   პა  ნი  ამ შე  ი  მუ  შა  ვა და  საქ   მე  ბის თა -
ნა  ბა  რი შე  საძ   ლებ   ლო  ბის სტრა  ტე  გი  ა, შექ   მ   ნა და  საქ   მე  ბის შე  საძ  -
ლებ   ლო  ბე  ბი შშმ და ლგბტ პი  რე  ბი  სათ   ვის და წა  ა  ხა  ლი  სა ქალ   თა 
ჩარ   თუ  ლო  ბა მმარ   თ   ველ პო  ზი  ცი  ებ   ზე. ამჟამად ქა  ლე  ბი კომ   პა  ნი -
ის მმარ   თ   ვე  ლი საბ   ჭოს 58%-ს შე  ად   გე  ნენ. 

ვა  ლე  რი ჩე  ხე  რი  ას ლი  დე  რო  ბით ასე  ვე და  ი  ნერ   გა „ფერმიდან 
მა  გი  დამ   დე“ პრინ   ცი  პი, რის შე  დე  გა  დაც მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად გა  ი  ზარ  -
და მოთხოვ   ნა ად   გი  ლობ   რივ ფერ   მერ   თა მი  ერ წარ   მო  ე  ბულ პრო -
დუქ   ტებ   ზე და წა  ხა  ლის   და აგ   რო  კულ   ტუ  რა  ში და  საქ   მე  ბა.

ჩე  ხე  რი  ამ და  ნერ   გა ეკო-   მე  გობ   რუ  ლი სტრა  ტე  გი  ე  ბი, რის შე  დე -
გა  დაც კომ   პა  ნი  ამ და  იწყო ქა  ღალ   დის გა  და  მუ  შა  ვე  ბა, პლას   ტ   მა  სის 
მოხ   მა  რე  ბის შემ   ცი  რე  ბა, ელექ   ტ   რო-   მან   ქა  ნე  ბით სარ   გებ   ლო  ბა და 
მათ სა  კუთ   რე  ბა  ში არ   სე  ბულ სას   ტუმ   რო  ებ   ში ინ   ვენ   ტა  რის მდგრა -
დი ალ   ტერ   ნა  ტი  ვე  ბით ჩა  ნაც   ვ   ლე  ბა. 

ვა  ლე  რი ჩე  ხე  რია აც   ნო  ბი  ე  რებს, რომ ბიზ   ნეს სექ   ტორს მნიშ   ვ  -
ნე  ლო  ვა  ნი რო  ლი აქვს SDG მიზ   ნე  ბის მიღ   წე  ვა  ში და, შე  სა  ბა  მი -
სად, იგი მუდ   მი  ვად ცდი  ლობს კომ   პა  ნი  ის კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი სტრა -
ტე  გია კი  დევ უფ   რო მდგრა  დი გა  ხა  დოს.

 აჭა  რა ჯგუ  ფი
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გე  ნო ძი  ძი  გუ  რი  

გე  ნო ძი  ძი  გუ  რი „ჰილტონ ბა  თუ  მის“ ადა  მი  ა  ნუ  რი რე  სურ   სე  ბის 
მე  ნე  ჯე  რი  ა.

2018 წელს, ჰილ   ტონ   მა წა  მო  იწყო ორ   მა  გი გა  ნათ   ლე  ბის 
პროგ   რა  მა, რო  მე  ლიც შე  მუ  შავ   და ძი  ძი  გუ  რი  სა და პრო  ფე  სი  უ  ლი 
კო  ლე  ჯე  ბის წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბის თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბით. მი  სი ხელ  -
მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბით, ჰილ   ტონ   მა გახ   ს   ნა „ჰილტონის ოპე  რა  ცი  ე  ბის ჰა -
ბი“ შა  ვი ზღვის სას   წავ   ლო კო  ლეჯ   ში, რო  მე  ლიც სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ  -
ლევს სტუ  დენ   ტებს გა  ნა  ვი  თა  რონ პრაქ   ტი  კუ  ლი უნარ   -   ჩ   ვე  ვე  ბი და 
გა  ზარ   დონ და  საქ   მე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი.

ძი  ძი  გუ  რის ძა  ლის   ხ   მე  ვით, ადა  მი  ა  ნუ  რი რე  სურ   სე  ბის დე  პარ  -
ტა  მენ   ტი ხელს უწყობს ქალ   თა პრო  ფე  სი  ულ გან   ვი  თა  რე  ბას და 
ქმნის და  საქ   მე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბებს შშმ პი  რე  ბი  სათ   ვის. მი  სი 
ლი  დე  რო  ბით სა  ფუძ   ვე  ლი ჩა  ე  ყა  რა საპ   ნი  სა და ნარ   ჩე  ნე  ბის გა  და -
მუ  შა  ვე  ბის ინი  ცი  ა  ტი  ვებს და ორ   გა  ნი  ზე  ბულ იქ   ნა სა  გან   მა  ნათ   ლებ  -
ლო სე  მი  ნა  რე  ბი და  საქ   მე  ბულ   თათ   ვის „მწვანე“ ჩვე  ვე  ბის მნიშ   ვ   ნე -
ლო  ბა  ზე.

გე  ნო ძი  ძი  გუ  რი აქ   ტი  უ  რად ცდი  ლობს CSR აქ   ტი  ვო  ბე  ბის და -
ნერ   გ   ვას ჰილ   ტონ ბა  თუმ   ში და მო  უ  წო  დებს სხვა ბიზ   ნე  სებს ასე  ვე 
შე  ი  მუ  შა  ვონ მდგრა  დი კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი სტრა  ტე  გი  ე  ბი.

ჰილ   ტონ ბა  თუ  მი
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სიღარიბის 
აღმოფხვრა

ხარისხიანი 
განათლება

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

გი ორ გი დვა ლიშ ვი ლი 

როგორ დაეხმარა „კულას“ კორპორაციული 

სოციალური პასუხისმგებლობის გააზრება 

გაყიდვების ზრდაში

რა დიო „მოზაიკისთვის“ და წე რილ სტა ტი ა ში, გი ორ გი დვა-
ლიშ ვი ლი გვაც ნობს გორ ში მცხოვ რებ ნი ნი ვარ ძე ლაშ ვილს, 
რო მელ მაც სამ სა ხუ რი კომ პა ნია „კულას“ ახალ გაზ რ დუ ლი და-
საქ მე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში იპო ვა. 

ჟურ ნა ლის ტი გვე უბ ნე ბა, რომ მო ცე მუ ლი პროგ რა მა კორ-
პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის კარ გი მა გა ლი თი ა.  „კულას“ 
დი რექ ტო რი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბე ბის მე ნე ჯე-
რის გან აღე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის სა შუ ა ლე ბით დვა ლიშ ვი ლი კომ-
პა ნი ის მი ერ და ნერ გილ სხვა მსგავს ღო ნის ძი ე ბებ სა და მათ სო-
ცი ა ლურ სარ გე ბელ ზე გვიყ ვე ბა. 

სტა ტი ის მი ზა ნია დაგ ვა ნა ხოს, რომ ურ თი ერ თ ზ რუნ ვი თა და 
ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბით ბიზ ნე სებს, რო გორც სა კუ თა რი, 
ისე სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა შეუძლიათ. 

რა დიო მო ზა ი კა
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მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის
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მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

ნი ნო ვარ თა პე ტი ა ნი 

ბიზნესის პასუხისმგებლობა  

კოვიდ 19-ის საპასუხოდ 

ჯორ ჯი ან მე დია ბლო გის თ ვის შექ მ ნილ სტა ტი ა ში, ნი ნო ვარ-
თა პე ტი ა ნი გვაც ნობს Covid-19-ის პი რო ბებ ში, ქა ლაქ ბორ ჯომ ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მა გა-
ლი თებს.

სტა ტი ას თან ახ ლავს ფო ტო მა სა ლა, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა 
კომ პა ნი ის მი ერ გა ტა რე ბულ საქ ველ მოქ მე დო თუ სა რე ა ბი ლი-
ტა ციო აქ ტი ვო ბებს ასა ხავს და აქ ვეა მოკ ლე ინ ტერ ვი უ ე ბი მათ 
ბე ნე ფი ცი ა რებ თან.

სტა ტი ის ბო ლოს, ჟურ ნა ლის ტი ზო გა დად კორ პო რა ცი ულ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სა და მის სო ცი ა ლურ სარ გე ბელ ზე მოგ ვითხ-
რობს და ბიზ ნე სე ბის თ ვის CSR სტრა ტე გი ის არ სე ბო ბის მნიშ ვ ნე-
ლო ბას უს ვამს ხაზს.

ჯორ ჯი ან მე დია ბლო გი
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მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა
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მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

ნი ნო ვარ თა პე ტი ა ნი

საშიში ელექტროგადამცემი ხაზები თუ 

გაუმჯობესებული ენერგომომარაგება

ტე ლე კომ პა ნია „ბორჯომის“ ვებ გ ვერ დის თ ვის შექ მ ნილ სტა-
ტი ა ში ნი ნო ვარ თა პე ტი ა ნი სო ფელ სად გე რის მაცხოვ რებ ლე ბი სა 
და კომ პა ნია „ენერგო-პრო ჯორ ჯი ას“ ინტერესთა კონ ფ ლიქ ტის 
შე სა ხებ გვიყ ვე ბა.

სტა ტი ის მი ხედ ვით, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა ღე ლავს, რომ 
კომ პა ნი ის მი ერ და მონ ტა ჟე ბუ ლი ენერ გო გა და ცე მის ხა ზე ბი საფ-
რ თხეს უქ მ ნის რო გორც მათ ჯან მ რ თე ლო ბას, ისე სოფ ლის ბუ ნე-
ბა სა და მათ მო სა ვალს.

ჟურ ნა ლის ტი ასე ვე გვაც ნობს ინ ტერ ვი უს CSR-ის სპე ცი ა ლისტ 
თა მუ ნა კვა რაცხე ლი ას თან, რო მე ლიც მკითხ ველს კორ პო რა ცი-
უ ლი მდგრა დო ბის შე სა ხებ მოკ ლედ უყ ვე ბა. იგი ყუ რადღე ბას 
ამახ ვი ლებს კომ პა ნი ე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე, ზუს ტად გათ ვა-
ლონ მა თი პრო ექ ტე ბის გავ ლე ნა სო ცი უმ ზე, ეკო ლო გი ა სა და 
ბუ ნებ რივ რე სურ სებ ზე და გა ით ვა ლის წი ნონ სა ზო გა დო ე ბის ინ-
ტე რე სე ბი.

ტე ლე კომ პა ნია „ბორჯომი“
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მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

ნი ნო ვარ თა პე ტი ა ნი 

კორონავირუსის გავლენა ტურიზმზე და 

ადგილობრივ მოსახლეობაზე

ჟურ ნა ლის ტი სტა ტი ა ში მოგ ვითხ რობს კო ვიდ პან დე მი ით გა-
მოწ ვე ულ კრი ზის ზე ბორ ჯო მის სას ტუმ რო სექ ტორ ში, რო მელ მაც 
ასო ბით ადა მი ა ნი უმუ შე ვა რი და ტო ვა.

სტა ტი ა ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლია ინ ტერ ვი უ ე ბი, რო გორც სექ ტორ-
ში და საქ მე ბულ პერ სო ნალ თან, ისე მათ დამ საქ მე ბელ თან, რაც 
სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს და ვი ნა ხოთ პრობ ლე მა რამ დე ნი მე პერ ს-
პექ ტი ვი დან. აქ ვე ჟურ ნა ლის ტი გვაც ნობს იმ ბიზ ნე სებს, რომ ლებ-
მაც კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის გებ ლო ბის მა გა ლი თე ბი გვაჩ ვე ნეს 
და პერ სო ნა ლის შე მო სა ვალ ზე და ხუ რუ ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
პი რო ბებ შიც იზ რუ ნეს.

სტა ტი ის მი ზა ნია  ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლოს იმ ფაქ ტ ზე, თუ 
რო გორ შე იძ ლე ბა ბიზ ნე სე ბის მი ერ წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც დი ლე-
ბის ერ თ მა ნე თის თ ვის გა ზი ა რე ბამ სა სი კე თო გავ ლე ნა იქო ნი ოს 
სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბა ზე.

ტე ლე კომ პა ნია „ბორჯომი“
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მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

მა რი ამ ვაჩ ნა ძე 

ქართული სიესარის (CSR) ყულაბა - 

ქველმოქმედება თუ პასუხისმგებლობა

სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის გა და ცე მა „ბიზნეს პარტნი-
ორისთვის“ და წე რილ სტა ტი ა ში, მა რი ამ ვაჩ ნა ძე გვი ამ ბობს სა-
ქარ თ ვე ლო ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ის ტო რი ა სა 
და თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ებ ზე.

სტა ტი ა ში აღ წე რი ლი ა, რო გორ და ნერ გა ალექ სან დ რე სა რა-
ჯიშ ვილ მა მუ შე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი 
თა ვის ქარ ხა ნა ში და ამით კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
პირ ვე ლი მა გა ლი თი გვაჩ ვე ნა ჯერ კი დევ 100 წლის წინ. ვაჩ ნა ძე 
ხაზს უს ვამს, რომ მი უ ხე და ვად CSR-ის ხან გ რ ძ ლი ვი ის ტო რი ი სა, 
ქარ თულ კომ პა ნი ებს დღემ დე უჭირთ გა ი თა ვი სონ მი სი მნიშ ვ ნე-
ლო ბა და ამის და სა დას ტუ რებ ლად კვლე ვის შე დე გე ბი მოჰ ყავს, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის მხო ლოდ 5%-ს 
აქვს გა წე რი ლი CSR სტრა ტე გი ა.

ჟურ ნა ლის ტის მი ზა ნი ა, სხვა დას ხ ვა მსხვი ლი კომ პა ნი ის წარ-
მომ დ გენ ლე ბის გან აღე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის სა ფუძ ველ ზე გვაჩ ვე-
ნოს  სა ქარ თ ვე ლო ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის წარ-
მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბი და მა თი სარ გე ბე ლი.

სა ზო გა დო ებ რი ვი  
მა უწყე ბე ლი
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ნი ნო კა პა ნა ძე

მომავალში ქარსაცავი ძალიან 

მნიშვნელოვანი გახდება

გა ზეთ ში „ჩემი ხა რა გა უ ლი“ გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ა ში ნი ნო 
კა პა ნა ძე გვიყ ვე ბა სო ფელ სა ფა რა ში, ფე რო შე ნად ნო ბი ქარ ხ ნი-
სა და „ქალები ქვეყ ნის მო მავ ლი სათ ვის“ ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ-
ლო ბის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის შე სა ხებ, 
რომ ლის მი ზა ნი სოფ ლის გა მო ნა ბოლ ქ ვის გან და სა ცა ვად ქარ-
სა ცა ვი ზო ლის შექ მ ნა იყო.

ქარ სა ცა ვი ზო ლის გა სა შე ნებ ლად, სოფ ლის მაცხოვ რებ ლებ-
მა ალ ვი სა და კვი პა რო სის ხე ე ბის დარ გ ვა ში მი ი ღეს მო ნა წი ლე-
ო ბა, რაც ჟურ ნა ლის ტის აზ რით, სა ზო გა დო ე ბის, ბიზ ნე სი სა და 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის ეფექ-
ტუ რი მა გა ლი თი ა.

ამ კონ კ რე ტუ ლი ინი ცი ა ტი ვის წარ დ გე ნით, ჟურ ნა ლის ტი ხაზს 
უს ვამს კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში გა ტა-
რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ეკო ლო გი ურ და სო ცი ა ლურ სარ გე-
ბელს სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლე ბის თ ვის. 

გა ზე თი „ჩემი ხა რა გა უ ლი“

69



სიღარიბის 
აღმოფხვრა

ხარისხიანი 
განათლება

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

გე ლა მა მუ ლაშ ვი ლი
სოციალური პასუხისმგებლობა გადაგვარჩენს

პორ ტალ www.ufleba.ge-სთვის შექ მ ნილ ბლოგ ში გე ლა მა-
მუ ლაშ ვი ლი თა ვის ხედ ვას გვი ზი ა რებს კორ პო რა ცი ულ პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბა ზე და გვაც ნობს ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში 
არ სე ბულ ნე გა ტი ურ და პო ზი ტი ურ პრაქ ტი კებს. 

მა მუ ლაშ ვილს წი ნა პლან ზე გად მო აქვს ის ტენ დენ ცი ე ბი, 
რომ ლის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად ქარ თულ კომ პა ნი ებს მე ტი მუ შა ო-
ბა სჭირ დე ბა და პი რად თუ მე გობ რე ბის გა მოც დი ლე ბებს გვი ზი-
ა რებს. 

ბლოგ ში ასე ვე წარ მოდ გე ნი ლია ინ ტერ ვიუ კორ პო რა ცი უ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის კლუ ბის თავ მ ჯ დო მა რეს თან კა-
ხა მაღ რა ძეს თან, რო მე ლიც აღ წერს იმ შე ღა ვა თებს, რომ ლებ-
საც კომ პა ნი ე ბი CSR სტრა ტე გი ის და ნერ გ ვის შემ დეგ სა ხელ მ წი-
ფოს გან იღე ბენ. აქ ვე სა უ ბა რია მე დი ის როლ ზე კორ პო რა ცი უ ლი 
მდგრა დო ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღლებაში და იმ გაკ ვე თი-
ლებ ზე, რომ ლე ბიც კომ პა ნი ებ მა კო რო ნა ვი რუ სის მი ერ მო ტა-
ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის შე დე გად ამ მი მარ თუ ლე ბით უნ და გა ით ვა-
ლის წი ნონ.

პორ ტა ლი UFLEBA.GE 
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ქე თე ვან მღებ რიშ ვი ლი 
სათბური ციხის გისოსებს მიღმა

გა ზეთ „Аргументы и факты“-ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ა-
ში, ქე თე ვან მღებ რიშ ვი ლი გვიყ ვე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ-
თა ასო ცი ა ცი ი სა და სი დას მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტ ზე, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ სამ სა პა ტიმ-
რო ში შე იქ მ ნა სათ ბუ რე ბი, სა დაც მსჯავ დე ბუ ლებს შე საძ ლებ ლო-
ბა ჰქონ დათ ყვა ვი ლე ბი მო ეყ ვა ნათ.

სტა ტია აღ წერს, რო გორ და რა ტომ შე იქ მ ნა პრო ექ ტი და რა 
ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა მო უხ დათ ორ გა ნი ზა ტო რებს. სა-
ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ი სა და სი დას წარ მო მად გენ-
ლებ თან ინ ტერ ვი უ ე ბი დან ვი გებთ,  რო გორ და ი გეგ მა პრო ექ ტი 
და რა აქ ტი ვო ბე ბი გან ხორ ცი ელ და მი სი პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ-
ვის.

სტა ტი ა ში აღ წე რი ლი პრო ექ ტი ხაზს უს ვამს კორ პო რა ცი უ ლი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში გა ტა რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის  რო-
გორც მრა ვალ ფე როვ ნე ბას, ისე მის სო ცი ო -ე კო ნო მი კურ სარ გე-
ბელს.
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ქე თე ვან მღებ რიშ ვი ლი 
ისწავლე სახლიდან გაუსვლელად

„ისწავლე სახ ლი დან გა უს ვ ლე ლად“ გვიყ ვე ბა სილ ქ ნე ტის მი-
ერ შექ მ ნილ პრო ექტ „საშინაო სკო ლა ზე“, რო მელ მაც გან სა კუთ-
რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბა კო ვიდ-19 პან დე მი ის პი რო ბებ ში მო ი პო-
ვა.

სტა ტი ა ში აღ წე რი ლია პრო ექ ტის დაწყე ბის ის ტო რი ა, „საშინაო 
სკო ლის“ გაკ ვე თი ლე ბის სპე ცი ფი კა და ინი ცი ა ტი ვის შე სა ბა მი სო-
ბა კორ პო რა ცი ულ მდგრა დო ბას თან. 

ჟურ ნა ლის ტის მი ზა ნია გაგ ვაც ნოს კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის არ სი და მი სი პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნა ქვეყ ნის მდგრად 
და გრძელ ვა დი ან გან ვი თა რე ბა ზე.

„АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ“
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ქე თე ვან მღებ რიშ ვი ლი 
ბაღი პენიტენციურ დაწესებულებაში

სტა ტია მოგ ვითხ რობს სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ-
როს მი ერ წა მოწყე ბუ ლი პრო ექ ტის შე სა ხებ, რომ ლის ფარ გ ლებ-
შიც ორ გა ნი ზა ცია „რეფორმერის“ თა ნად გო მით, გლდა ნის #8  
პე ნი ტენ ცი ურ და წე სე ბუ ლე ბა ში მყოფ პა ტიმ რებს შე საძ ლებ ლო-
ბა მი ე ცათ მო ეყ ვა ნათ სხვა დას ხ ვა ხილ - ბოს ტ ნე უ ლი.

სა პა ტიმ რო ში მოყ ვა ნი ლი პრო დუქ ცია იყი დე ბა მსხვილ მარ-
კე ტებ ში, კა ფე „ლიტერა“ კი აქ წარ მო ე ბულ პო მი დორ სა და ლო-
ბი ოს ყი დუ ლობს და თა ვის კერ ძებ ში იყე ნებს.  გა ყიდ ვე ბი დან შე-
მო სუ ლი თან ხის ნა წი ლი კვლავ პრო ექტს ხმარ დე ბა, ნა წი ლი კი 
მსჯავ დე ბულ თა ბა რა თებ ზე ირიცხე ბა.

სტა ტი ის მი ზა ნი ა, აამაღ ლოს ცნო ბი ე რე ბა ბიზ ნე სის მსგავს 
პრო ექ ტებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და მა თი კორ პო-
რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სტრა ტე გი ებ ში ინ ტეგ რი რე ბა ზე. 
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ნი ნო ოთა რაშ ვი ლი 
ვინ და როგორ უნდა იზრუნოს მოზარდების 

არაფორმალურ განათლებაზე

სა ა გენ ტო First News-ის სტა ტი ა ში ნი ნო ოთა რაშ ვი ლი გვე-
სა უბ რე ბა არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე და იმ 
სტრა ტე გი ებ ზე, რომ ლი თაც ბიზ ნე სე ბი მსგავ სი გა ნათ ლე ბის მი-
ღე ბას ხელს უწყო ბენ.

ჟურ ნა ლის ტ მა ინ ტერ ვიუ აიღო სა ქარ თ ვე ლოს 3 სხვა დას ხ ვა 
სა ჯა რო სკო ლის მოს წავ ლე ე ბის გან და ჰკითხა მათ იმ ცვლი ლე-
ბე ბის შე სა ხებ, რომ ლის ნახ ვა საც ქარ თულ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სივ რ ცე ში ისურ ვებ დ ნენ. 

სტა ტი ა ში ასე ვეა ინ ტერ ვიუ სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის ში და ჩარ-
თუ ლო ბი სა და CSR ხელ მ ძღ ვა ნელ თა მარ გო ჩაშ ვილ თან, 
რო მე ლიც არა მხო ლოდ იმ პრო ექ ტებ ზე სა უბ რობს, რომ ლებ-
საც სა ქარ თ ვე ლოს ბან კი არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის პო პუ-
ლა რი ზა ცი ი სათ ვის ახორ ცი ე ლებს, არა მედ უფ რო ფარ თოდ,  
SDG 4: ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის მისაღწევად.

FIRST NEWS
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თი კო ოს მა ნო ვი
როგორ ესმით საქართველოში ბიზნესის 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

თი კო ოს მა ნო ვის გა ზეთ „კვირის პა ლიტ რა ში“ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
სტა ტია გა ნი ხი ლავს კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის წი ნა შე არ-
სე ბულ გა მოწ ვე ვებს სა ქარ თ ვე ლო ში და გვაც ნობს კომ პა ნი ებს, 
რომ ლებ მაც კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მა გა ლი თე ბი 
კო ვიდ პან დე მი ის პი რო ბებ ში აჩ ვე ნეს.

სტა ტი ა ში თავ მოყ რი ლია ინ ტერ ვი უ ე ბი მსხვი ლი ბიზ ნეს კომ-
პა ნი ე ბის და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის 
წარ მო მად გენ ლებ თან. ბიზ ნეს სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი 
მათ კომ პა ნი ა ში არ სე ბულ სტრა ტე გი ებ ზე და გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
აქ ტი ვო ბებ ზე გვე სა უბ რე ბი ან, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის კო ორ-
დი ნა ტო რი კი გან მარ ტავს ფუნ და მენ ტურ გან ს ხ ვა ვებს ქველ მოქ-
მე დე ბა სა და კორ პო რა ცი ულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას შო რის.

სტა ტი ის მი ზა ნია აამაღ ლოს ცნო ბი ე რე ბა კორ პო რა ცი უ ლი 
მდგრა დო ბის შე სა ხებ და დაგ ვა ნა ხოს ის უპი რა ტე სო ბე ბი, რაც 
მას ბიზ ნე სე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მო აქვს.

კვი რის პა ლიტ რა
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და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
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ოლი კო ცის კა რიშ ვი ლი
საქართველოში, ბიზნეს ორგანიზაციებმა უნდა 

გაიაზრონ კორპორაციული პასუხისმგებლობის 

მნიშვნელობა

სა ა გენ ტო „ეკოფაქტისთვის“ მომ ზა დე ბულ სტა ტი ა ში, ოლი კო 
ცის კა რიშ ვი ლი სა უბ რობს კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
ის ტო რი ა ზე, და სავ ლურ სტან დარ ტებ სა და სა ქარ თ ვე ლო ში და-
ნერ გილ პრაქ ტი კებ ზე.

სხვა დას ხ ვა მსხვი ლი ბიზ ნე სის წარ მოდ გენ ლებ თან ინ ტერ ვი-
უ ე ბის სა ფუძ ველ ზე, ჟურ ნა ლის ტი მათ კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა-
დო ბის სფე რო ში მო პო ვე ბულ გა მოც დი ლე ბას გვი ზი ა რებს. სტა-
ტია გვთა ვა ზობს მრა ვალ ფე რო ვან სტა ტის ტი კას სა ქარ თ ვე ლო ში 
კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვა-
სა და ბიზ ნე სე ბის ამ სფე რო ში პროგ რე სის შე სა ხებ.

ჟურ ნა ლის ტის მი ზა ნია დაგ ვა ნა ხოს რო გორ ვი თარ დე ბა კორ-
პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში და რა რე ფორ მე ბია 
აუცი ლე ბე ლი გრძელ ვა დი ა ნი ცვლი ლე ბის შე საქ მ ნე ლად. 

 

ეკო ფაქ ტი
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ეკა გაზ დე ლი ა ნი 
ბიზნესი და სოციალური პასუხისმგებლობა 

 

გა და ცე მა „ბიზნესპარტნიორისთვის“ მომ ზა დე ბულ სი უ ჟეტ ში, 
ეკა გაზ დე ლი ა ნი ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ კორ პო რა ცი უ ლი 
მდგრა დო ბის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებს გვაც-
ნობს.

სი უ ჟე ტი გვაც ნობს სა თა მა შო ე ბის კომ პა ნია „ჩიკატაისა“ და 
WWF Georgia-ს ერ თობ ლივ პრო ექტს სა ქარ თ ვე ლო ში ქურ ცი-
კე ბის კონ სერ ვა ცი ი სათ ვის; კომ პა ნია „ჯინვენტორის“ ეკო მე გობ-
რულ დამ ტენს, რომ ლის გა ყიდ ვე ბი დან შე მო სუ ლი თან ხა პო-
ლი ე თი ლე ნის ნარ ჩე ნე ბის გან ბუ ნე ბის და სუფ თა ვე ბას ხმარ დე ბა; 
ბიზ ნეს - სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია „ეისითის“ პრო ექტს მცი რე 
ბიზ ნე სე ბის ხელ შე საწყო ბად და „კრისტალის“ პრო ექ ტებს ინ კ-
ლუ ზი უ რი გან ვი თა რე ბის, ბუ ნე ბის დაც ვი სა და ქალ თა გაძ ლი ე-
რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

სი უ ჟე ტის მი ზა ნია ხა ზი გა უს ვას კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო-
ბის სარ გე ბელს, რო გორც თა ვად ბიზ ნე სე ბის, ისე სა ზო გა დო ე-
ბის თ ვის.

სა ზო გა დო ებ რი ვი  
მა უწყე ბე ლი
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მაგ და მა მა ცაშ ვი ლი
ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა 

საქართველოში

ტე ლე კომ პა ნია „იმედის“ გა და ცე მა „იმედის დი ლის თ ვის“ 
მომ ზა დე ბულ სი უ ჟეტ ში,  მაგ და მა მა ცაშ ვი ლი კორ პო რა ცი უ ლი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის თე მა ტი კა ზე სა უბ რობს და CR-ის ფარ გ-
ლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში და საზღ ვარ გა რეთ გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
პრო ექ ტებს გვაც ნობს.

სი უ ჟეტ ში წარ მოდ გე ნი ლია ინ ტერ ვი უ ე ბი პი არ სპე ცი ა ლის ტ-
თან, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი-
სა და სა ქარ თ ვე ლოს სტრა ტე გი უ ლი კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე-
ბის ცენ ტ რის წარ მო მად გენ ლებ თან, რომ ლე ბიც ბიზ ნე სე ბი სა და 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვის კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სარ გე ბელ ზე 
სა უბ რო ბენ.

სი უ ჟე ტის მი ზა ნია წარ მო ა ჩი ნოს ის სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე ბიც 
კორ პო რა ცი უ ლი პასუხისმგებლობის ფარ გ ლებ ში წარ მო ე ბულ 
პრო ექ ტებს ეფექ ტურს ხდის და გრძელ ვა დი ა ნი პო ზი ტი უ რი სო-
ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი ცვლი ლე ბა მო აქვს.

იმე დი
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ქრის ტი ნე გამ თე ნა ძე
სოკარ ენერჯი ჯორჯიას ახალი კამპანია  

  

გა და ცე მა „ბიზნესპარტნიორისთვის“ მომ ზა დე ბულ სი უ ჟეტ ში, 
ქრის ტი ნე გამ თე ნა ძე გვიყ ვე ბა „სოკარ ენერ ჯი ჯორ ჯი ას“ კორ პო-
რა ცი უ ლი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარ გ ლებ ში ინი ცი-
რე ბუ ლი პრო ექ ტის შე სა ხებ.

სი უ ჟე ტის მი ხედ ვით, კომ პა ნი ამ სა ქარ თ ვე ლოს სამ რე გი ონ ში 
მცხოვ რებ სო ცი ა ლუ რად და უც ველ, შშმ და ხან დაზ მულ პი რებს 
კო ვიდ პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბის და საძ ლე ვად 
საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი გა დას ცა.

სი უ ჟე ტის მი ზა ნია და ა ნა ხოს სა ზო გა დო ე ბას კრი ზი სულ პე რი-
ოდ ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა მო ჩე ნის გან სა კუთ-
რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა.

სა ზო გა დო ებ რი ვი  
მა უწყე ბე ლი
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აღმოფხვრა

ხარისხიანი 
განათლება

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა

მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა

მდგრადი მოხმარება 
და წარმოება

პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

SDG პიონერი

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

მედია  პასუხისგებლიანი 
ბიზნესისათვის  საქართველოში

ნი ნო ხუ გაშ ვი ლი
ბიზნესის კორპორაციული პასუხისმგებლობა და 

სექტორთა შორის პარტნიორობა

რა დიო „იმედის“ გა და ცე მა „დღის არ ხ ში“ ნი ნო ხუ გაშ ვი ლი 
გა ნი ხი ლავს კორ პო რა ცი ულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას  კო ვიდ პან დე-
მი ის პი რო ბებ ში და ბიზ ნე სებს შო რის პარ ტ ნი ო რო ბის მნიშ ვ ნე-
ლო ბას გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვის პრო ცეს ში.

გა და ცე მა ში მოწ ვე უ ლი სტუმ რე ბი -  სა ქარ თ ვე ლოს სტრა ტე გი-
უ ლი კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რის, გლო ბა ლუ რი შე-
თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი სა და სა ქარ თ ვე ლოს წი თე ლი 
ჯვრის სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა უბ რო ბენ ბიზ ნე სე ბის 
მი ერ გა მო ჩე ნილ პა სუ ხის მ გებ ლი ან ინი ცი ა ტი ვებ ზე, ერ თობ ლი-
ვი რე სურ სე ბით პრობ ლე მა თა დაძ ლე ვის ეფექ ტუ რო ბა სა და სა-
ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ტენ დენ ცი ებ ზე CSR მი მარ თუ ლე ბით.

გა და ცე მის მი ზა ნია პარტნიორობის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის ეკო ლო გი უ რი, ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სარ გებ ლის 
წარ მო ჩე ნა.

რა დიო „იმედი“
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