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ხარისხიანი განათლება

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების  
უნივერსიტეტი  
კოდინგის სკოლა ქალებისთვის

გა ე როს ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფარ გ ლებ ში,  
ბიზ ნე სის და ტექ ნო ლო გი ე ბის უნი ვერ სი ტეტ ში 2019 წელს ქალ თა კო დინ
გის სკო ლა და არ ს და. კო დინ გის სკო ლის მთა ვა რი მი ზა ნი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით ქალ თა გა დამ ზა დე ბა და და საქ მე ბა ა. სკო ლა მიზ ნად ისა
ხავს: ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე
რო ში კა რი ე რის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ, მო ნა წი ლე თა გა დამ ზა დე ბას და 
მა თი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას, ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო კომ პა
ნი ებ ში გო გო ნე ბის და საქ მე ბას და ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის ხელ შეწყო ბას. 

კო დინ გის სკო ლის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გა დამ ზად და 250ზე მე ტი გო
გო ნა აიტის (IT) მი მარ თუ ლე ბით (frontend, backend, ui/ux, data analytics, 
AI) და 2500ზე ქა ლი  გა დამ ზად და ტექ ნო ლო გი უ რი მე წარ მე ო ბის მი მარ
თუ ლე ბით.

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნად უწყობს ხელს ტექ ნო ლო გი ე ბის 
სფე რო ში მე ტი ქალის და საქ მე ბას, მა თი რო ლი სა და ზო გა დად, სფე როს 
გაძ ლი ე რე ბას. კო დინ გის სკო ლის მი მართ ინ ტე რე სი მუდ მი ვად მზარ დი ა.

ბორ ჯო მი სა ქარ თ ვე ლო
ბორჯომის ტრე ნინ გ - ცენ ტ რი

კომ პა ნია „ბორჯომისათვის“ გა ნათ ლე ბის ხელ შე წყო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი
მარ თუ ლე ბა ა.  2012 წელს  ბორ ჯომ ში და ფუძ ნ და ტრე ნინ გ  ცენ ტ რი. ცენ ტ
რის მთა ვა რი მი ზა ნი ა, ბორ ჯომ სა და მის შე მო გა რენ ში მცხოვ რე ბი მოს წავ
ლე ე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დოს ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა. ს კო ლის 
მოს წავ ლე ებ სა და აბი ტუ რი ენ ტებს სა შუ ა ლე ბა აქვთ, გა იღ რ მა ვონ ცოდ ნა 
შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით – უცხო ენე ბი, კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მე ბი, 
მა თე მა ტი კა და უნა რე ბი. გარ და ამი სა, ცენ ტ რ ში არ სე ბობს ხელ საქ მის, ხატ
ვის, დრა მის, ახალ გაზ რ და ჟურ ნა ლის ტე ბის წრე ე ბი. მოს წავ ლე ე ბის მი ღე
ბა წე ლი წად ში ორ ჯერ ხდე ბა.

 ბორ ჯო მის სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტ რ ში 4 000ზე მეტ მა მოს წავ ლემ და 
აბი ტუ რი ენ ტ მა მი ი ღო გა ნათ ლე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ცენ ტ რის აბი ტუ რი
ენ ტე ბი წარ მა ტე ბით აბა რე ბენ ეროვ ნულ გა მოც დებს.  

2000 წლი დან, „ბორჯომის“ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ბორ ჯომ სა და მის შე მო გა
რენ ში მცხოვ რებ, წარ ჩი ნე ბულ მოს წავ ლე ებს მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლი ოჯა
ხე ბი დან, და უ წეს დათ ყო ველ თ ვი უ რი სტი პენ დი ა. ამ ეტაპ ზე, კომ პა ნი ას 14 
სტი პენ დი ა ტი ჰყავს, თუმ ცა, მა თი რიცხ ვი მუდ მი ვად იზრდება. 
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გუდვილი
გუდვილის სასწავლო ცენტრი

კომ პა ნია „გუდვილი“ აქ ტი უ რა დაა ჩარ თუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბი სა და პო პუ ლა რი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით. კომ
პა ნია  თა ნამ შ რომ ლობს სა ქარ თ ვე ლოს დამ საქ მე ბელ თა ასო ცი ა ცი ას თან, 
ასე ვე 14 პრო ფე სი ულ კო ლეჯ თან ქვეყ ნის მას შ ტა ბით. თა ნამ შ რომ ლო ბა 
მო ი ცავს სხვა დას ხ ვა კომ პო ნენტს  კურ ს დამ თავ რე ბულ თა და საქ მე ბა, ერ
თობ ლი ვი პროგ რა მე ბის შექ მ ნა, და გეგ მ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

„გუდვილის სას წავ ლო ცენ ტ რი“ აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს სხვა დას ხ ვა სას
წავ ლო მო დუ ლი სა და პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.  სტუ დენ ტებს შე
საძ ლებ ლო ბა აქვთ, რე ა ლურ სა მუ შაო გა რე მო ში მი ი ღონ თე ო რი უ ლი და 
პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნა. ამას თან, სა გან მა ნათ ლებ ლო აქ ტი ვო ბებ ში, რო გორც 
პე და გო გე ბი, ჩარ თულ ნი არი ან კომ პა ნი ის წამ ყ ვა ნი სპე ცი ა ლის ტე ბი. სას
წავ ლო მო დუ ლე ბი თე მა ტი კის მი ხედ ვით არის შე მუ შა ვე ბუ ლი და გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა კონ რე ტუ ლი მო დუ ლის სას წავ ლო ცენ ტ რის ბა ზა ზე გან ხორ ცი
ე ლე ბის შე სა ხებ კო ლეჯ თან ერ თად მი ი ღე ბა, ხო ლო სას წავ ლო პრო ცე სი 
გერ მა ნუ ლი მო დე ლით, ოთხ სა ფე ხუ რი ა ნი მე თო დით წა რი მარ თე ბა.

2016 წლი დან, „გუდვილის სას წავ ლო ცენ ტ რ ში“ გა დამ ზად და 700ზე მე ტი 
სტუ დენ ტი. მხო ლოდ 2021 წელს პრო ფე სი ულ კო ლეჯ თან „იკარუსი“ თა
ნამ შ რომ ლო ბით სტუ დენ თა 11 ჯგუ ფი გა დამ ზად და.  ამას თან, „გუდვილი“ 
ზრუ ნავს თა ნამ შ რო მელ თა მუდ მივ გა დამ ზა დე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, რო
გორც ში და, ასე ვე გა რე ტრე ნინ გე ბი თა და გა დამ ზა დე ბით. პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კომ პა ნი ი სათ ვის, რამ დე ნა დაც 
ახა ლი კად რე ბის და საქ მე ბის, ასე ვე თა ნამ შ რო მელ თა მუდ მი ვი პრო ფე სი უ
ლი გან ვი თა რე ბი სა და მა თი ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ქმნის. 

ეიპიემ ტერმინალს ფოთი 
პროგ რა მა  ინპორტი

კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის თვალ საზ რი სით, „ეიპიემ ტერ მი ნალს ფო
თის” ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის 
ხელ შეწყო ბა ა.

კომ პა ნი ის ინი ცი ა ტი ვით ხორ ცი ელ დე ბა ტა ლან ტე ბის მო ზიდ ვი სა და გან
ვი თა რე ბის პროგ რა მა „ინპორტი.” პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, ნავ სად გურ ში, 
ყო ველ წელს 10მდე ახალ გაზ რ და გა დის ოთხ თ ვი ან თე ო რი ულ და პრაქ
ტი კულ კურსს ნავ სად გუ რის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ.

პროგ რა მა „ინპორტი“ მო ნა წი ლე ებს მრა ვალ ფე რო ვან სას წავ ლო გა რე მოს 
სთა ვა ზობს; სას წავ ლო კურ სის მან ძილ ზე ისი ნი ეც ნო ბი ან სას წავ ლო მო დუ
ლებს, კომ პა ნი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან მარ თა ვენ სა ინ ტე რე სო დის კუ სი
ებს მნიშ ვ ნე ლო ვან თე მებ ზე, ას რუ ლე ბენ გუნ დურ თუ ინ დი ვი დუ ა ლურ და
ვა ლე ბებს, წარ მო ად გე ნენ პრე ზენ ტა ცი ებს, რაც თა ვის მხრივ ხელს უწყობს 
მათ გა ნი ვი თა რონ კონ კუ რენ ტუ ლი უნარ  ჩ ვე ვე ბი, გუნ დუ რო ბის შეგ რ ძ ნე ბა 
და უკეთ მო ემ ზა დონ შემ დ გო მი კა რი ე რუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სათ ვის.

თე ო რი უ ლი კურ სის შემ დეგ, რო მე ლიც ძი რი თა დად ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
და მმარ თ ვე ლო ბი თი უნა რე ბის გა მო მუ შა ვე ბა გან მ ტ კი ცე ბას ემ სა ხუ რე ბა, 
პროგ რა მა ით ვა ლის წი ნებს მო ნა წი ლე ე ბის ჩარ თუ ლო ბას უშუ ა ლოდ სხვა
დას ხ ვა დე პარ ტა მენ ტის საქ მი ა ნო ბა ში, რაც მათ სა შუ ა ლე ბას მის ცემს უკეთ 
გა ეც ნონ ამა თუ იმ სამ სა ხუ რის მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კას და მი ი ღონ გა აზ რე ბუ
ლი კა რი ე რუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ „ინპორტის“ პროგ
რა მა ში 50მდე ად გი ლობ რივ მა ახალ გაზ რ დამ მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა, აქე
დან 30მდე მო ნა წი ლე კომ პა ნი ამ უკ ვე და ა საქ მა.
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ეიპი ემ ტერ მი ნალს ფო თი 
სი მუ ლა ცი უ რი ლა ბო რა ტო რია

კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის მი მარ თუ ლე ბით, „ეიპიემ ტერ მი ნალს ფო
თის” ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის 
ხელ შეწყო ბა ა.

2021 წლის მარ ტ ში „ეიპიემ ტერ მი ნალს ფო თის“ მხარ და ჭე რით „ფოთის 
საზღ ვაო სას წავ ლო საწ ვ რ თ ნელ ცენ ტ რ ში“ ამ წე სა შუ ა ლე ბე ბის სი მუ ლა ცი
უ რი ლა ბო რა ტო რია მო ეწყო. აღ ნიშ ნუ ლი სი მუ ლა ტო რი, რომ ლის ღი რე
ბუ ლე ბა 130 000 აშშ დო ლარს შე ად გენს, გა მო ი ყე ნე ბა 6 ტი პის სა ნავ სად
გუ რე და სამ შე ნებ ლო ტექ ნი კის ოპე რი რე ბის საკ ლა სო სწავ ლე ბი სათ ვის, 
რო გო რე ბი ცა ა: სა ნავ სად გუ რე მო ბი ლუ რი ამ წე (MHC), გე მი ნავ მი სად გო მი 
ტი პის ამ წე (STS), პნევ მოთ ვ ლი ა ნი ჯოჯ გი ნა ამ წე (RTG), სა კონ ტე ი ნე რო ავ
ტომ ტ ვირ თ ვე ლი, ჩან გ ლი ა ნი ავ ტომ ტ ვირ თ ვე ლი და ექ ს კა ვა ტო რი.

მი თი თე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე ტექ ნი კის ტი პე ბი დან ორი  STS და RTG, 
დღეს დღე ო ბით არ გა მო ი ყე ნე ბა ქარ თულ ბა ზარ ზე, მაგ რამ მა თი მარ თ ვის 
შეს წავ ლა კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ დე ბა ფო თის ახალ ღრმაწყ
ლო ვან ნავ სად გურ ში წარ მოქ მ ნი ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ბა მი სად. სწო რედ 
ამი ტომ, ნავ სად გუ რი წი ნას წარ ამ ზა დებს პერ სო ნალს, რა თა სა ჭი რო ე ბის 
მი ხედ ვით, ახალ ნავ სად გურ ში მო ახ დი ნოს მა თი და საქ მე ბა, სა ჭი რო უნა
რე ბის გან ვი თა რე ბა და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ხა რის ხი ა ნი პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა.

ელე მენტ კონ ს ტ რაქ შე ნი  
განათლების ფონ დის მხარ და ჭე რა

კომ პა ნია “ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნის თ ვის” ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა და გა
ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ხელ შეწყო ბა ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბა ა. 

COVID 19ის პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის პრო ცეს
ში გა მო იკ ვე თა, რომ მოს წავ ლე თა ნა წილს დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბი სათ
ვის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი, ტექ ნი კუ რი რე სურ სი, ასე ვე ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა, 
არ გა აჩ ნ და.  პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი რე გი ო ნებ ში იყო. 
„ელემენტ კონ ს ტ რაქ შენ მა“ კა ხეთ ში არ სე ბუ ლი „განათლების ფონ დის“ 
მხარ და ჭე რა გა დაწყ ვი ტა. კომ პა ნი ამ 15 გა მორ ჩე უ ლად წარ მა ტე ბულ მოს
წავ ლეს პლან შე ტუ რი კომ პი უ ტე რე ბი გადასცა და ინ ტერ ნეტ თან წვდო მის 
შე საძ ლებ ლო ბა შე უქ მ ნა. ტექ ნი კუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის გარ და, კომ პა ნი ამ 
მოს წავ ლე ე ბის მენ ტო რო ბის სურ ვი ლიც გა მოთ ქ ვა. ახალ გაზ რ დე ბის გა ნათ
ლე ბის შე ტა ნი ლი წვლი ლის თ ვის „ელემენტ კონ ს ტ რაქ შენს“ „განათლების 
ფონ დის გან“ მად ლო ბის სი გე ლი გა და ე ცა. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლი რე სურ სე ბის მეშ ვე ო ბით, გლო ბა
ლუ რი პან დე მი ის პი რო ბებ ში შექ მ ნი ლი რამ დე ნი მე პრობ ლე მა გა და იჭ რა,  
მოს წავ ლე ე ბის დის ტან ცი ურ სას წავ ლო პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა
ლე ბა შე ექ მ ნათ.   
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ელემენტ კონსტრაქშენი 
თანამშრომელთა პროფესიული  
განვითარების სისტემა 

„ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნი სათ ვის“ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, თა ნამ შ რომ ლებს სა კუ
თა რი შე საძ ლებ ლო ბის რე ა ლი ზე ბის თ ვის მაქ სი მა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე
ბი შე უქ მ ნას, მათ შო რი ს,  სა ერ თა შო რი სო ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სა 
თუ სამ შე ნებ ლო ინ დუს ტ რი ის სხვა დას ხ ვა აქ ტუ ა ლურ მოვ ლე ნა ში ჩარ თუ
ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. შედეგად, კომ პა ნი ას გუნ დის წევ რე ბი ინო ვა ცი ურ 
მიდ გო მებ სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს სთა ვა ზო ბენ, რაც სამ შე ნებ ლო ინ დუს
ტ რი ის გან ვი თა რე ბას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უწყობს ხელს. 20202021 წელს 
სხვა დას ხ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბით ტრე ნინ გი გა ი ა რა 40ზე მეტ მა 
თა ნამ შ რო მელ მა.

ტრე ნინ გე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი HR დე პარ ტა მენ ტის მი ერ დგინ დე ბა წლის 
და საწყის ში და თი თო ე უ ლი დე პარ ტა მენ ტის თ ვის გა ნი საზღ ვ რე ბა შე სა ბა მი
სი, სა ინ ტე რე სო აქ ტი ვო ბე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გარ და დად გე ნი ლი ღო
ნის ძი ე ბე ბი სა, კომ პა ნი ი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და უზ რუნ ველ ყოფს თა
ნამ შ რო მელ თა ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას.

კომ პა ნი ა ში აქ ტი უ რია ტრე ნინ გ ზე მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის 
პრაქ ტი კა. გარ და ამი სა, „ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნის“ თა ნამ შ რომ ლე ბი და
ინ ტე რე სე ბულ პი რებს ხში რად უზი ა რე ბენ სა კუ თარ ცოდ ნა სა და გა მოც
დი ლე ბას. კომ პა ნი ის სამ შე ნებ ლო მო ედ ნებ სა და სა თაო ოფისს სის ტე მა
ტუ რად სტუმ რო ბენ სა ხელ მ წი ფო, კერ ძო, უმაღ ლე სი თუ პრო ფე სი უ ლი 
სას წავ ლებ ლის სტუ დენ ტე ბი.

EDISON TECH
STEM BOX

STEM Box არის ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი, რო მე ლიც ედი სო ნის გუნ დ მა გა
ნა ვი თა რა. პრო ექ ტის მეშ ვე ო ბით,  ბავ შ ვე ბი ყო ველ თ ვი უ რად იღე ბენ კონ
ს ტ რუქ ტო რებ სა და ჭკვი ან ბლოკ სქე მებს, რი თიც შე უძ ლი ათ, რო გორც 
ინ ს ტ რუქ ცი ა ში გა წე რი ლი ჭკვი ა ნი პრო ექ ტე ბის შექ მ ნა, ასე ვე თა ვი ან თი 
წარ მო სახ ვით ნე ბის მი ე რი ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ტო ტი პის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

STEM Boxის ბლოკ სქე მუ რი პლატ ფორ მით თა ნა მედ რო ვე ინ ჟი ნე რი ის 
კომ პო ნენ ტე ბი გად მო ტა ნი ლია მო დუ ლებ ში, რი თაც მი ღე ბუ ლია უმარ ტი ვე
სი ბლო კე ბი, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს მაგ ნი ტე ბით ან კა ბე ლით უერ თ დე ბა 
და პროგ რამ დე ბა Scratchის პლატ ფორ მით. ამ გზით, ბავ შ ვებს უკ ვე შე უძ
ლი ათ რამ დე ნი მე დღე ში ისე თი სირ თუ ლის პრო ექ ტე ბის პრო ტო ტი პე ბის 
შექ მ ნა, რომ ლებ ზეც ინ ჟინ რე ბი კვი რე ბის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ო ბენ. STEM 
Box პლატ ფორ მა ში მო ნა წი ლე ო ბა შე უძ ლი ათ ბავ შ ვებს 6 წლის ასა კი დან. 
STEM Box პრო ექ ტი ხელს უწყობს ცოდ ნის გა და ცე მას მოს წავ ლე ე ბი სათ
ვის, მათ სა შუ ა ლე ბა აქვთ სწრა ფად შე ის წავ ლონ მეც ნი ე რე ბა, ტექ ნო ლო გი
ე ბი, ინ ჟი ნე რია და მა თე მა ტი კა. ასა კობ რი ვი სეგ მენ ტის მი ხედ ვით, მოს წავ
ლე ებს შე უძ ლი ათ, სწავ ლა და იწყონ მარ ტი ვი პრო ექ ტე ბით (მოდულებითა 
და კონ ს ტ რუქ ტო რე ბით), შემ დ გომ ში გა მო ი ყე ნონ ეს მო დუ ლე ბი და გა ნა ვი
თა რონ დი დი პრო ექ ტე ბის პრო ტო ტი პე ბი. 
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ეფეს სა ქარ თ ვე ლო 
განათლების მხარ და ჭე რა

„ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ მხარს უჭერს უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებს და პე რო
დუ ლად, მა თი სტუ დენ ტე ბის თ ვის ატა რებს ლექ ცი ებს სხვა დას ხ ვა თე მა ზე 
(მარკეტინგი, PR, CSR, წარ მო ე ბა). ლექ ცი ებს ატა რე ბენ „ეფეს სა ქარ თ
ვე ლოს“ გა მოც დი ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი და დის კუ სი ე ბი  „ეფეს სა ქარ თ
ვე ლოს “ კონ კ რე ტუ ლი მა გა ლი თე ბის სა ფუძ ველ ზე წა რი მარ თე ბა. გარ და 
ამი სა, უნი ვერ სი ტე ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით ტარ დე ბა სა ჯა რო ლექ ცი
ე ბი, რომ ლებ ზეც დას წ რე ბაც ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ ლი ა.

„ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ ხელს უწყობს სტუ დენ ტე ბის და საქ მე ბა სა და გან ვი
თა რე ბას  კომ პა ნი ამ 2021 წელს და იწყო ახა ლი, ანაზღა უ რე ბა დი სტა
ჟი რე ბის პროგ რა მე ბი სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით, რითაც სტუ დენ ტებს 
შე უძ ლი ათ, შე ის წავ ლონ პრაქ ტი კუ ლი უნარ  ჩ ვე ვე ბი პრო ფე სი ო ნალ გუნ
დ თან ერ თად. 

„ეფეს სა ქარ თ ვე ლომ“ და ა არ სა ფონ დი „ნატახტარი“. ფონ დის თი თო
ე უ ლი ბე ნე ფი ცი ა რი სათ ვის პროგ რა მა და აქ ტი ვო ბე ბის ერ თობ ლი ო ბა 
ყა ლიბ დე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, ერ თ ერთ პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს 
მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის ხე ლო ბის სწავ ლე ბა. 
კომ პა ნი ი სათ ვის ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ
შეწყო ბა მო ზარ დე ბის თ ვის. „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 პრო ფე სი ულ სტა ჟი რე ბა ზე. პან დე მი ის პე რი ოდ ში 
„ფონდი ნა ტახ ტა რი“ ბე ნე ფი ცი ა რებს და ეხ მა რა ონ ლა ინ სწავ ლე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა ში.

ამას თან, „ეფეს სა ქარ თ ვე ლოს“ გა ყიდ ვე ბის გუნ დის პრო ფე სი უ ლი გან ვი
თა რე ბის თ ვის შე იქ მ ნა გრძელ ვა დი ა ნი პრო ექ ტი, რო მე ლიც და იწყო 2021 
წელს. შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გე ბის მთა ვა რი მი ზა ნია გა ყიდ ვე ბის გუნ დის თა
ნამ შ რო მელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის მაქ სი მა ლუ რი ხელ შეწყო ბა 
და შე სა ბა მი სად, სწავ ლა ს წავ ლე ბის სრუ ლი მე თო დო ლო გი ის /ინ ს ტ რუ მენ
ტე ბის (ტრენინგი/ვოქრშოპი/ON JOB ტრე ნინ გი/ სე მი ნა რი/ ქო უ ჩინ გი) გა
მო ყე ნე ბით ცოდ ნის, უნა რე ბის და პრო ფე სი უ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის შექ მ ნა 
გაძ ლი ე რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

კომ პა ნია მხარს უჭერს ახალ გაზ რ და ხე ლო ვა ნე ბის პრო ფე სი ულ გან ვი თა
რე ბას  და მა თი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ
ლე ბას.  ამ მიზ ნით, ფი ნან ს დე ბა მუ სი კის ფეს ტი ვა ლე ბი და ღო ნის ძი ე ბე ბი, 
მზად დე ბა მოკ ლე ფილ მე ბი და ვი დე ო ე ბი ხე ლო ვა ნე ბის მიღ წე ვე ბი სა და 
ნა მუ შევ რე ბის შე სა ხებ. ამ მი მარ თუ ლე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ლუ დი „ქარვას“ 
მუ სი კა ლუ რი კონ კურ სი, რო მე ლიც მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით ჩა
ტარ და და ეხ მა რე ბა ახალ გაზ რ და შემ ს რუ ლე ბე ლებს. 
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თი ბი სი ბან კი 

სტარ ტა პე ბის მხარ და ჭე რა: სტარ ტაპ დეკ რე ტი

სა ქარ თ ვე ლო ში მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა „თიბისისათვის“ ერ თ ერ თი 
სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბაა და აქ ტი უ რად უჭერს მხარს სხვა დას ხ ვა ინი
ცი ა ტი ვით: თი ბი სი ბიზ ნეს და ჯილ დო ვე ბა, თი ბი სის ბიზ ნეს კლუ ბი და სხვა.

„სტარტაპ დეკ რე ტი“ ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი ა, რომ ლის მი ზა ნია თა ნამ შ რომ
ლებ ში მე წარ მე ო ბი სა და ინოვაციების ხელ შეწყო ბა და ზო გა დად, ქვე ყა
ნა ში სტარ ტაპ ე კო სის ტე მის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა. თა ნამ შ რო მელს, 
რო მე ლიც მი ნი მუმ 18 თვე მუ შა ობს „თიბისი ბან კ ში“, შე უძ ლია მო ნა წი ლე
ო ბა მი ი ღოს პრო ექ ტ ში და წა რად გი ნოს ბიზ ნეს იდე ა. და მო უ კი დე ბე ლი ჟი
უ რი გა მო ავ ლენს ყვე ლა ზე ინო ვა ცი ურ იდე ას და ავ ტორს შე საძ ლებ ლო ბა 
აქვს, ისარ გებ ლოს სრუ ლად ანაზღა უ რე ბა დი „სტარტაპ დეკ რე ტით“ 6 თვის 
გან მავ ლო ბა ში, რომ შეძ ლოს სა კუ თა რი სტარ ტა პის გან ვი თა რე ბა.

ამავ დ რო უ ლად, თა ნამ შ რომ ლებს შე უძ ლი ათ, ისარ გებ ლონ „სტარტაპერის“ 
სერ ვი სით   ბან კის მი ერ სტარ ტა პე ბის თ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი პა
კე ტით, ასე ვე სტარ ტაპ გა ნათ ლე ბის კომ პო ნენ ტით, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ
სულ ტა ცი ე ბი. „სტარტაპ“ კურ სი  ინი ცი ა ტი ვა ეხ მა რე ბა თა ნამ შ რომ ლებს / 
ახალ გაზ რ დებს სტარ ტაპ იდე ის უკე თე სად რე ა ლი ზე ბა ში. კურ სი მო ი ცავს 
სხვა დას ხ ვა თე მას  რა არის ინო ვა ცი უ რი სტარ ტა პი, პრო დუქ ტის დი ზა ი ნი, 
იდე ის დამ ტ კი ცე ბა, ბრე ნდი და კო მუ ნი კა ცია და სხვა. მიმ დი ნა რე წელს, 
კურ ს ზე მო ნა წი ლე ობ და თი ბი სის 150 თა ნამ შ რო მე ლი. 

სტარ ტაპ დეკ რე ტის გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ, თა ნამ შ რო მელს შე საძ ლებ ლო ბა 
აქვს, დაბ რუნ დეს სამ სა ხურ ში „თიბისიში” ან დარ ჩეს მხო ლოდ ახალ ბიზ
ნეს ში. 

თი ბი სი ბან კი
ეჯა ილ ტრან ს ფორ მა ცია

„თიბისი ბან კ მა“ ლი დე რო ბი სა და კა რი ე რუ ლი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ
ლე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა  2019 წლი დან და იწყო ეჯა
ილ ტრან ს ფორ მა ცია (Agile transformation). „თიბისი“ იყო პირ ვე ლი კომ
პა ნია სა ქარ თ ვე ლო ში, რო მელ მაც შე მო ი ღო ეჯა ილ მუ შა ო ბის პრინ ცი პი. 
„თიბისისათვის“ ტრან ს ფორ მა ცი ის მიზ ნებს წარ მო ად გენ და  მომ ხ მა რე
ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბა და მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე უფ რო სწრა ფი რე ა გი რე
ბა, რუ ტი ნუ, ლი საქ მი სა და ბი უ როკ რა ტი ის, იერარ ქი უ ლი შეზღუდ ვე ბის 
მინიმუმამდე შემ ცი რე ბა პრო დუქ ტის ბა ზარ ზე მოხ ვედ რის დაჩ ქა რე ბა და 
მე ტი ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის შექ მ ნა. ამას თან , თა ნამ შ რო მელ თა კმა ყო
ფი ლე ბის ზრდა და მა თი თვით  რე ა ლი ზა ცი ის მხარ და ჭე რა, გან სა კუთ რე
ბუ ლი სა მუ შაო გა რე მოს შექ მ ნა და წამ ყ ვა ნი სპე ცი ა ლის ტე ბის მო ზიდ ვა.

რამ დე ნა დაც ეჯა ილ სტრუქ ტუ რა ხელს უწყობს თა ნამ შ რო მელ თა გაძ ლი ე
რე ბას და ღია სა მუ შაო კულ ტუ რის დამ კ ვიდ რე ბას, თა ნამ შ რომ ლე ბი მე ტად 
იყ ვ ნენ მზად დის ტან ცი უ რი მუ შა ო ბის თ ვის და ახალ რე ა ლო ბას თან ადაპ
ტა ცი ი სათ ვის. რე გი ო ნის მას შ ტა ბით სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის 
მიზ ნით, თი ბი სიმ ჩა ა ტა რა ონ ლა ინ კონ ფე რენ ცია კომ პა ნი ე ბი სათ ვის 16 
ქვეყ ნი დან. 
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თი ბი სი ბან კი
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი

„თიბისი ბან კი“  სა გან მა ნათ ლებ ლო მი მარ თუ ლე ბით სხვა დას ხ ვა პრო ექტს 
ახორ ცი ე ლებს. 2011 წელს „თიბისი ბან კ მა“ შექ მ ნა „თიბისი აკა დე მი ა“, რო
მე ლიც ბან კის თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს 
ახორ ცი ე ლებს. აკა დე მია რამ დე ნი მე მიმართულებას აერ თი ა ნებს  ბიზ ნეს 
სკო ლა, აკადემია ეჯაილი, აკადემია ავალანში (ანალიტიკა). 2020 წელს, 
აკა და მი ა ში სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით სას წავ ლო პროგ რა მებ ში მო ნა წი
ლე ობ და 855 თა ნამ შ რო მე ლი.  2021 წელს „თიბისიმ“ და ა არ სა მარ კე ტინ
გის სკო ლა  ბან კის 23მა თა ნამ შ რო მელ მა (19 ქა ლი, 4 კა ცი) მო ნა წი ლე
ობს. 

ციფ რუ ლი ტრან ს ფორ მა ცი ი სა და ამ მი მარ თუ ლე ბით გუნ დის გაძ ლი ე რე
ბის, ასე ვე ახალ გაზ რ დებ ში ICT მი მარ თუ ლე ბით და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის 
მიზ ნით, „თიბისიმ“ 2019 წელს და ა არ სა „IT აკა დე მი ა“. აკა დე მი ას ხელ მ ძღ
ვა ნე ლო ბენ ბან კის თა ნამ შ რომ ლე ბი და სფე როს წამ ყ ვა ნი სპე ცი ა ლის ტე ბი. 
პროგ რა მა შერ ჩე უ ლი სტუ დენ ტე ბის თ ვის უფა სოა და მო ი ცავს სხვა დას ხ ვა 
კურსს შე სა ბა მი სი მი მარ თუ ლე ბით. 2019 წლი დან 400მა სტუ დენ ტ მა გა ი
ა რა კურ სე ბი აკა დე მი ა ში, ხო ლო 114 და საქ მ და „თიბისი ბან კ ში“ აკა დე მი
ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ. 2021 წელს აკა დე მი ამ და იწყო ახა ლი პროგ რა მა 
ფო კუ სით  ქა ლე ბი ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში. ვე ბი ნა რე ბი სა და კურ სე ბი 
სე რია ხელს უწყობს ქა ლე ბის გაძ ლი ე რე ბას და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე

ბის შე საძ ლებ ლო ბას ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

2020 წელს „თიბისიმ“ და ა ფუძ ნა აკა დე მია რის კე ბის მარ თ ვის მი მარ თუ
ლე ბით, რო მე ლიც ახალ გაზ რ და პრო ფე სი ო ნა ლებს შე სა ბა მი სი მი მარ თუ
ლე ბით სხვა დას ხ ვა კურსს სთა ვა ზობს. აკა დე მი ის მი ზა ნია ახალ გაზ რ და 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბის მომ ზა დე ბა სა ბან კო სფე როს კონ კ რე ტუ ლი მი მარ თუ
ლე ბით და მა თი მომ ზა დე ბა მო მა ვა ლი კა რი ე რი სათ ვის. კურ სი უსას ყიდ
ლოა და წარ ჩი ნე ბულ სტუ დენ ტებს „თიბისი ბან კ ში“ და საქ მე ბის შე საძ ლებ
ლო ბას სთავაზობს. 

სტარ ტაპ დეკრეტი „თიბისის“ ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი ა, რო მე ლიც ხელს 
უწყობს თა ნამ შ რო მელ თა შო რის მე წარ მე ო ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის ხელ
შეწყო ბას, ასე ვე ქვე ყა ნა ში სტარ ტაპ ეკო სის ტე მის გან ვი თა რე ბას. „თიბისიმ“ 
შექ მ ნა სტარ ტაპ კურ სი ბან კის თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის, რომ ლის ფარ გ ლებ
შიც მსმე ნე ლე ბი სწავ ლო ბენ, რო გორ გა ნა ვი თა რონ იდე ა, გა უმ კ ლავ დ ნენ 
სხვა დას ხ ვა სირ თუ ლე ებს სა კუ თა რი ბიზ ნე სის შექ მ ნი სას. 

„თიბისი“ აკა დე მი ე ბი კარგ გა რე მოს ქმნის პრო ფე სი უ ლი შე საძ ლებ ლო
ბე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის კომ პა ნი ა ში ახა ლი ტა ლან ტე ბის და საქ მე ბის 
თვალ საზ რი სით, ასე ვე ხელს უწყობს თა ნამ შ რო მელ თა და წი ნა უ რე ბას, მო
ტი ვა ცი ა სა და პრო დუქ ტი უ ლო ბას. 
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ფი ნან სუ რი ჩარ თუ ლო ბის  
ორ გა ნი ზა ცია „კრის ტა ლი“
დის ტან ცი უ რი მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ და

COVID – 19 პან დე მი ის პე რი ოდ ში, დის ტან ცი ურ მუ შა ო ბა ზე გა და სუ ლი თა

ნამ შ რომ ლე ბის მხარ და ჭე რი სათ ვის “კრისტალმა” ჩა ა ტა რა კვლე ვა და შექ

მ ნა სპე ცი ა ლუ რი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და მე ნე ჯე რე ბის

თ ვის, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო მო ეხ დი ნა: კომ პა ნი ა ში დის ტან ცი უ რი 

მუ შა ო ბის მე ქა ნიზ მის შექ მ ნა; დახ მა რე ბო და თა ნამ შ რომ ლებს დის ტან ცი უ

რი მუ შა ო ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი უნა რე ბის გა მო მუ შა ვე ბა ში და ახალ რე ა

ლო ბა ში შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნათ სა მუ შა ო პი რა დი ცხოვ რე ბის ბა ლან სი.

ჩა ტარ და თე მა ტუ რი ვე ბი ნა რე ბი, რომ ლის ფარ გ ლებ ში გა დამ ზად და 500

მდე თა ნამ შ რო მე ლი. ვე ბი ნა რის თე მე ბი მო ი ცავ და ეფექ ტი ა ნი მე ნეჯ მენტს, 

ლი დე რუ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბას, გუნ დურ და ინ დი ვი დუ ა ლურ 

ქო უ ჩინგ სე სი ებს. უცხო ე ლი და ქარ თ ვე ლი ექ ს პერ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით, 

სპე ცი ა ლუ რად მე ნე ჯე რე ბისთვს შე მუ შავ და დის ტან ცი უ რად მო მუ შა ვე გუნ

დე ბის ქო უ ჩინ გის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ეხ მა

რა მე ნე ჯე რებს პან დე მი ის პე რი ოდ ში გუნ დებ თან ეფექ ტი ა ნი კო მუ ნი კა ცი ის 

დამ ყა რე ბა სა და სა მო ტი ვა ციო გა რე მოს შექ მ ნა ში. კომ პა ნი ის მას შ ტა ბით, 

გა ციფ რულ და ყვე ლა ტი პის სწავ ლე ბის პრო ცე სი, შე საძ ლე ბე ლი გახ და 

ახა ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის პან დე მი ის პი რო ბებ ში ადაპ ტა ცი ა, თა ნამ შ რომ

ლე ბის ცოდ ნის ამაღ ლე ბა. 

სა ფი ნან სო სექ ტორ ში მუ შა ო ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის პრო

ფე სი უ ლი და სა კა რი ე რო გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, კომ პა ნი ა ში „კრისტალმა“ 

შექ მ ნა სტა ჟი რე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც სა ო რი ენ ტა ციო და პრო ფე სი უ ლი 

სტა ჟი რე ბის ეტა პებს ეფუძ ნე ბა. სტა ჟი რე ბის სის ტე მა ამოქ მედ და კომ პა ნი

ის ყვე ლა ფი ლი ალ ში, დე და ქა ლაქ სა და რე გი ო ნებ ში. 

„კრისტალმა“ რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რ დე ბის სწავ ლე ბა სა და სტა

ჟი რე ბა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ დის მიზ ნით, ჩა მო ა ყა ლი ბა მენ ტორ თა 

კლუ ბი. „კრისტალი“ ახალ გაზ რ დებს და საქ მე ბი სა და კა რი ე რუ ლი წინ ს

ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბებ საც სთა ვა ზობს. 20202021 წლებ ში კრის ტალ ში 

სტა ჟი რე ბა გავ ლი ლი ახალ გაზ რ დე ბის 55 % და საქ მ და კომ პა ნი ა ში.
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შპს ლი დე რი 
ჭრა- კერ ვა მო დე ლი რე ბის კურ სი და ტრე ნინ გე ბი

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო „ლიდერი“ს მი ზა ნი ა, ხე ლი შე უწყოს თა ნა ბა რი შე
საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მ ნას სა გან მა ნათ ლებ ლო მი მარ თუ ლე ბით და ხა რის
ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დოს ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბი სათ
ვის, მი უ ხე და ვად მა თი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი სა. 

ამ მიზ ნით,  2016 წლი დან ში და ქარ თ ლ ში მცხოვ რებ მოწყ ვ ლა დი კა ტე
გო რი ის ქა ლებს სა წარ მოს შე მო სავ ლი დან სრუ ლად უფი ნან ს დე ბათ ჭრა 
კერ ვის მო დე ლი რე ბის კურ სე ბი და ტრე ნინ გე ბი სა მე წარ მეო უნარ  ჩ ვე ვე ბის 
გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის.  აღ ნიშ ნუ ლი სას წავ ლო კურ სე ბი ხელს უწყობს ქა ლებს 
და გო გო ნებს  გაძ ლი ე რე ბა სა და და საქ მე ბა ში, ხო ლო მე ო რე მხრივ, სამ
კერ ვა ლო სფე რო ში კვა ლი ფი ცი ურ კად რებს ამ ზა დებს, რაც, თა ვის მხრივ, 
ხელს უწყობს დარ გის გან ვი თა რე ბას. სას წავ ლო პრო ცეს ში და ნერ გი ლია 
გერ მა ნუ ლი მო დე ლი და მო ი ცავს 3 მას ტერ კ ლასს გერ მა ნე ლი ექ ს პერ ტე
ბი სა გან. 

 სა წარ მოს და არ სე ბი დან დღემ დე გა დამ ზა დე ბუ ლია 236 სო ცი ა ლუ რად 
მოწყ ვ ლა დი ქა ლი, მათ გან 84 ქა ლი და საქ მე ბუ ლია (მათ შო რის, თვით და
საქ მე ბუ ლი). პრო ექ ტი ყო ველ წ ლი უ რად მიმ დი ნა რე ობს და რაოდენობრივი 
შედეგი მუდმივად მზარდია 3545%ით.

GEC | Systemic Business Consulting 
ახალ გაზ რ და ბიზ ნეს - კონ სულ ტან ტე ბის პროგ რა მა

კომ პა ნია “GEC” მხარს უჭერს კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მომ ზა დე ბას,  სტუ
დენ ტე ბი სა და ახა ლი კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის და საქ მე ბა სა და პრო ფე სი
ულ გან ვი თა რე ბას. 

„ახალგაზრდა ბიზ ნეს კონ სულ ტან ტე ბის პროგ რა მის“ ფარ გ ლებ ში შერ ჩე უ
ლი კან დი და ტე ბი გა დი ან ანაზღა უ რე ბად გრძელ ვა დი ან სტა ჟი რე ბის პროგ
რა მას კომ პა ნი ა ში შემ დ გო მი და საქ მე ბის პერ ს პექ ტი ვით. პროგ რა მა ში 
ჩარ თულ ახალ გაზ რ დებს აქვთ წვდო მა, რო გორც ონ ლა ინ, ასე ვე ბეჭ დურ 
ბიზ ნეს ლი ტე რა ტუ რა ზე, ეს წ რე ბი ან მათ თ ვის ორ გა ნი ზე ბულ ტრე ნინ გებს 
და სას წავ ლო კურ სებს. ახალ გაზ რ დე ბი ერ თ ვე ბი ან კომ პა ნი ა ში მიმ დი ნა რე 
ში და და გა რე პრო ცე სებ სა და პრო ექ ტებ ში, რაც შე საძ ლებ ლო ბა ა, პრო
ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბა რე ა ლურ ბიზ ნეს ქე ი სებ ზე დაყ რ დ ნო ბით მი ი ღონ.

პროგ რა მა მო ი ცავს რამ დე ნი მე კომ პო ნენტს, მათ შო რის, თე ო რი უ ლი 
და ქე ი სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა, უშუ ა ლოდ სა მუ შა ოს თან და კავ ში
რე ბულ პრო ექ ტებ ში ჩარ თუ ლო ბა, ლი დე რო ბი ს უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა, 
პროგ რა მის სხვა მო ნა წი ლე ებ თან ერ თად პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბა, ასე ვე, თი
თე ულ მო ნა წი ლეს ჰყავს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მენ ტო რი. 2021 წელს რამ დე ნი
მე ეტა პი ა ნი შე სარ ჩე ვი კონ კურ სით შე ირ ჩა პროგ რა მის 8 მო ნა წი ლე ახალ
გაზ რ და კონ სულ ტან ტი.     

პროგ რა მით ახალ გაზ რ დებს ცოდ ნი სა და უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ
ლებ ლო ბა აქვთ,  რაც მა თი და საქ მე ბი სა და კა რი ე რუ ლი წარ მა ტე ბის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 
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საქართველოს ბანკი 
განათლების მხარდაჭერა

„საქართველოს ბანკი“ განათლების სფეროს აქტიური მხარდამჭერია. 
2020 წლიდან დღემდე „საქართველოს ბანკის“ მიერ განხორციელებულ 
საგანმანათლებლო პროექტებს 26 000ზე მეტი ბენეფიციარი ჰყავს.  

2020 წელს, „საქართველოს ბანკმა“ ქართული წიგნის ინსტიტუტთან ერთად 
დაიწყო მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების „იდეათეკების პროექტი“ 
დაიწყო, რომელიც გულისხმობს საზღვრისპირა სოფლებში, მაღალმთიან 
რეგიონებში, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობით და ეთნიკური 
უმცირესობით დასახლებულ ქალაქებში არსებულ საჯარო სკოლებში 
თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეების გახსნას. სივრცე სკოლის 
ყველა მოსწავლეს შესაძლებლობას უქმნის, ჰქონდეს წვდომა სხვადასხვა 
ტიპის საგანმანათლებლო რესურსებთან  ინტერნეტი, კომპიუტერული 
ტექნიკა, წიგნები, საგანმანათლებლო თამაშები, კომფორტული სამუშაო 
სივრცე.  20202021 წლებში საქართველოს 6 სახვადასხვა რეგიონის 9 
საჯარო სკოლაში გახსნილია მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკა „იდეათეკა“ 
და 4 548 მოსწავლე სარგებლობს აღნიშნული სივრცეებით და ინვენტარით.

გარდა ამისა, საქართველოს ბანკი ხარისხიანი აფინანსებს  მსოფლიოში 
ყველაზე პრესტიჟულ  რამდენიმე სასტიპენდიო პროგრამას: Cheve
ning დიდ ბრიტანეთში, Fulbright აშშში, სან დიეგოს უნივერსიტეტის 
საბაკალავრო პროგრამას მოწყვლადი ჯგუფის სტუდენტებისთვის და 
ასევე Miami ad School EU–ში პორტფოლიო პროგრამას  „ნიკა გუჯეჯიანის 
სახელობის სტიპენდიით“. 

პანდემიის პერიოდში განათლების ხელმისაწვდომობის მიზნით სხვადსხვა 
ასაკობრივი კატეგორიის ახალგაზრდებისთვის „საქართველოს ბანკმა“ 
განახორციელა შემდეგი პორექტები:

 Charte.geსთან ერთად, 300 სოციალურად დაუცველ მოსწავლეს  
ჩაურთო ინტერნეტი და დაუფარა მთელი წლის ინტერნეტის 
საფასური;

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის შეიძინა და გადასცა  
Zoom Educationის ლიცენზია, შედეგად ჩატარებულია 68,912 
შეხვედრა (ლექცია, სემინარი, ვრქშოპი);

 „წიგნების თაროს“ ონლაინ სკოლის პროექტის ფარგლებში 
პანდემიის პერიოდში IIV კლასის 1 136 მოსწავლე დაესწრო 
წიგნების თაროს ონლიან გაკვეთილებს. ასევე  დიცის და 
ხურვალეთის, ფოთის 1 და თბილისის 146ე საჯარო სკოლის 
(სადაც ბანკმა 2020 წელს იდეათეკები მოაწყო) IIV კლასის 760 
მოსწავლეს მიეცა შესაძლებლობა დასწრებოდა წიგნის თაროს 
2021 წლის გაზაფხულის ონლაინ გაკვეთილებს.
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EY / პროექტი EU4DIGITAL /  EDTECH HUB

„EY სა ქარ თ ვე ლო“ ევ რო კავ ში რის EU4Digital პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მუ
შა ობს EdTech Hub კონ ცეფ ცი ა ზე, რო მე ლიც ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის გა
ციფ რუ ლე ბას გუ ლის ხ მობს. პროგ რა მის მი ზა ნია ტექ ნი კუ რი / ციფ რუ ლი 
ცოდ ნის ამაღ ლე ბა და აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებ ში მცი რე და 
სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გაზ რ და. EdTech Hub გა ნი ხი
ლე ბა, რო გორც რე გი ო ნა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა, რო მე ლიც 
ქმნის შე საძ ლებ ლო ბებს ციფ რუ ლი უნა რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად ონ ლა ინ 
სწავ ლე ბის პლატ ფორ მის სა შუ ა ლე ბით. EdTech Hubის ფარ გ ლებ ში, შე იქ
მ ნე ბა ონ ლა ინ ფლატ ფორ მა, სა დაც გან თავ ს დე ბა ციფ რულ გან ვი თა რე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი კურ სე ბი და „ბეიჯების“ კა ტე გო რი ე ბი და ი ყო ფა 3 დო ნედ: 
ბრონ ზის ბე ი ჯი, ვერ ცხ ლის ბე ი ჯი და ოქ როს ბე ი ჯი. 

პროგ რა მა მო ი ცავს სამ ძი რი თად სა მიზ ნე ჯგუფს: მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ
ნე სე ბი, ინო ვა ცი ე ბის მხარ დამ ჭე რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი. 
ინი ცი ა ტი ვის მეშ ვე ო ბით მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სებს ექ ნე ბათ პერ სო ნა
ლუ რი და მო დუ ლა რუ ლი სწავ ლის შე საძ ლებ ლო ბა, გა ნა ვი თა რონ ციფ რუ
ლი უნა რე ბი და კომ პე ტენ ცი ე ბი სხვა დას ხ ვა სფე რო ში, რო გო რი ცაა მო ნა
ცე მე ბი და ღრუ ბე ლი, ვებ და მო ბი ლუ რი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 
გან ვი თა რე ბა, ბიზ ნე სი სა და ინო ვა ცი ე ბის მე ნეჯ მენ ტი, მარ კე ტინ გი ციფ რუ
ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სა შუ ა ლე ბით და სხვა. კურ სე ბის გავ ლის შემ დეგ, მოს
წავ ლეს გა და ე ცე მა ევ რო კავ ში რის მი ერ აკ რე დი ტი რე ბუ ლი ბე ი ჯი.

პროგ რა მის გავ ლის შე დე გად, გა დამ ზად დე ბი ან თა ნამ შ რომ ლე ბი და გა
იზ რ დე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ციფ რუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბით, გა იზ რ დე ბა შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს ხა რის ხი. პროგ რა მა 
და ეხ მა რე ბა ბიზ ნესს ცვლი ლე ბებ თან ადაპ ტა ცი ა სა და გაზ რ და ში. ამას თან, 
უფ რო ფარ თო ხედ ვით, ICT სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა
ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბი სათ ვის, პროგ რა მა კი ხელს შე უწყობს ქვე ყა ნა ში 
სფე როს გან ვი თა რე ბას.

სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა

„საქართველოს რკი ნიგ ზი სათ ვის“ გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ხელ
შეწყო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა და ახორ ცი ე ლებს პროგ რა მებს რამ
დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით. 

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო სა და სა ქარ
თ ვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტეტ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით,  2015 წელს 
„სარკინიგზო ტრან ს პორ ტის კო ლე ჯი“ და არ ს და, რო მე ლიც ამ ზა დებს ახალ 
კად რებს დარ გ ში და ნერ გი ლი ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და სი ახ ლე ე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით; უზ რუნ ველ ყოფს რკი ნიგ ზის თა ნამ შ რომ ლე ბის გა დამ ზა დე ბის 
უწყ ვეტ პრო ცესს. 

„საქართველოს რკი ნიგ ზა“ ხელს უწყობს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი სა და 
მათ შო რის, სა კუ თა რი და საქ მე ბუ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას. იმ თა
ნამ შ რომ ლებს, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბენ კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას, ახა ლი 
კომ პე ტენ ცი ე ბი სა და უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას, შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ, აიმაღ
ლონ კვა ლი ფი კა ცია კო ლეჯ ში, სწავ ლის პე რი ოდ ში ხელ ფა სის შე ნარ ჩუ ნე ბით. 

„საქართველოს რკი ნიგ ზა“ „სარკინიგზო ტრან ს პორ ტის კო ლე ჯის“ კურ
სად მ თავ რე ბულს სთა ვა ზობს გა რან ტი რე ბულ და საქ მე ბას, ასე ვე, წარ ჩი ნე
ბულ სტუ დენტს ეძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბა სწავ ლე ბის პა რა ლე ლუ რად და საქ მ დეს 
„საქართველოს რკი ნიგ ზა ში“. 

2014 წლი დან მოქ მე დებს სწავ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა გრძელ ვა დი
ან სა გან მა ნათ ლებ ლო მი მარ თუ ლე ბებ ზე (მაგისტრატურა, დოქ ტუ რან ტუ
რა), რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს თა ნამ შ რო მელ თათ ვის 50% თა ნა და ფი ნან
სე ბას. გარ და ამი სა, „საქართველოს რკი ნიგ ზის“ თა ნამ შ რომ ლე ბი არი ან 
„სარკინიგზო ტრან ს პორ ტის კო ლე ჯის“ პროგ რა მე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი და 
ინ ს ტ რუქ ტო რე ბი და თა ვი ანთ ცოდ ნა სა და გა მოც დი ლე ბას კო ლე ჯის სტუ დენ
ტებს გა დას ცე მენ. 
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ჯეპრა 
საზოგადო მოღვაწეთა ხელნაწერების 
გაციფრულება

ხელ ნა წერ თა ეროვ ნულ ცენ ტ რ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, “ნიკო ნი კო ლა ძის 
პრე მი ის” ფარ გ ლებ ში ჯეპ რამ, პირ ვე ლად, სრუ ლად გა ა ციფ რუ ლა ნი კო 
ნი კო ლა ძის ხელ ნა წე რი. იაკობ გო გე ბაშ ვი ლის 180 წლის იუბი ლეს თან და
კავ ში რე ბით კი კომ პა ნი ამ იაკობ გო გე ბაშ ვი ლის შრიფ ტი  წა რუდ გი ნა სა
ზო გა დო ე ბას. 

2021 წლის გა ზაფხულ ზე ეროვ ნულ  გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის 
ლი დე რე ბის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას და მე რაბ კოს ტა ვას ხელ ნა წე რი შრიფ
ტე ბი შე იქ მ ნა.

ამ ჟა მად, ეროვ ნულ არ ქივ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით მიმ დი ნა რე ობს ქარ
თუ ლი ან ბა ნის სა მი ვე სა ხე ო ბი დან გა მორ ჩე უ ლი ძეგ ლე ბის მი ხედ ვით 
(„ანბანდიდი სა ხა რე ბა“ ა სომ თავ რუ ლი, „სახარებაპალიმფსესტი“  ნუს ხუ
რი, „იაზონის და მე დას ამ ბა ვი“  მ ხედ რუ ლი) შრიფ ტე ბის შექ მ ნა, რო მე ლიც 
ეძღ ვ ნე ბა UNESCOს მი ერ ქარ თუ ლი ან ბა ნის არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ
რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ნუს ხა ში შე ტა ნის 5 წლის იუბი ლეს. 

პრო ექ ტი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან ხელს უწყობს ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე
ბას და ახა ლი თა ო ბის თ ვის სა ზო გა დო მოღ ვა წე თა უკეთ გაც ნო ბას, ახა ლი 
ქარ თუ ლი ფონ ტე ბის შექ მ ნას. 

ჯეპ რა  
ნი კო ნი კო ლა ძის პრე მია

„ნიკო ნი კო ლა ძის სა უ ნი ვერ სი ტე ტო პრე მი ა“ და არ ს და 2019 წლის გა ზაფხულ
ზე. პრე მი ის და არ სე ბის მი ზა ნია ბიზ ნეს სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო სექ ტორს შო
რის კავ ში რის გამ ყა რე ბა, ბიზ ნე სის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბის 
და ნერ გ ვის ხელ შეწყო ბა, ასე ვე, ნი ჭი ე რი სტუ დენ ტე ბის გა მოვ ლე ნა, მა თი ინო
ვა ცი უ რი იდე ე ბის წა ხა ლი სე ბა და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა. 

პრე მია ით ვა ლის წი ნებს უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში კომ პა ნი ე ბის სპონ სო რო
ბით და რე ა ლუ რი ქე ი სე ბის სა ფუძ ველ ზე კონ კურ სე ბის ჩა ტა რე ბას და გა მარ
ჯ ვე ბუ ლი გუნ დე ბის თ ვის ფუ ლა დი ჯილ დო სა და „ნიკო ნი კო ლა ძის პრე მი ის“ 
გა და ცე მას. სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი არი ან უნი ვერ სი ტე ტე ბი და ის კომ პა ნი ე ბი, რომ
ლე ბის თ ვი საც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და მხარს 
უჭე რენ ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბას. 

პრე მი ის ფარ გ ლებ ში, პირ ვე ლი კონ კურ სი 2019 წლის გა ზაფხულ ზე ჩა ტარ და 
თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტურ კონ კურ ს თან „მისიასთან“ 
და კომ პა ნია „ბაზისბანკთან“ თა ნაშ რომ ლო ბით. პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბის გან მავ
ლო ბა ში სტუ დენ ტებს ჩა უ ტარ დათ ლექ ცი ა სე მი ნა რე ბი პრო ექ ტის მე ნეჯ მენ
ტის, მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბის, კო მუ ნი კა ცი ის მე თო დე ბი სა და ბიზ ნე სე ბის 
როლ ზე ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბა ში.

კონ კურ სის საპ რი ზო ფონ დი 5000 ლარს შე ად გენ და, ხო ლო პირ ველ ად გილ
ზე გა სულ გუნდს ჯეპ რას გან და მა ტე ბით პრე მია გა და ე ცა. 

2021 წლის თე ბერ ვალ ში ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი სა და „ჯეპრა“ს 
ორ გა ნი ზე ბით გა ი მარ თა მას შ ტა ბუ რი ჰა კა თო ნი ნი კო ნი კო ლა ძის ჩეთ ბო ტის 
შე საქ მ ნე ლად, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ობ დ ნენ XXII კლა სის მოს წავ ლე ე ბი და 
სტუ დენ ტე ბი მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით. 2021 წლის გა ზაფხულ ზე სა ქარ თ ვე
ლოს უნი ვერ სი ტე ტი სა და “ჯეპრას” ორ გა ნი ზე ბით ჩა ტარ და მომ დევ ნო კონ
კურ სი „პიართონი“. 
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ჰენდიკრაფტი 
ქალებისთვის სამუშაო გარემოს შექმნა

კომ პა ნია ჰენ დიკ რაფ ტი აწარ მო ებს პრო დუქტს, რო მე ლიც მშობ ლებს სა
შუ ა ლე ბას აძ ლევს, მე ტი დრო გა ა ტა რონ ბავ შ ვებ თან. ამას თან, კომ პა ნი ა ში 
და საქ მე ბუ ლი ყვე ლა თა ნამ შ რო მე ლი ქა ლია და სა მუ შაო გა რე მო მათ თ ვის 
მაქ სი მა ლუ რად მორ გე ბუ ლი ა. გარ და ამი სა, ჰენ დიკ რაფ ტის პრო ექ ტის მი
ზა ნი ა,  ქა ლე ბის თ ვის ისე თი სა მუ შაო გა რე მო შექ მ ნას, რო მე ლიც სა შუ ა ლე
ბას მის ცემს მათ გან ვი თარ დ ნენ და სა მუ შაო ბა ზარ ზე და იმ კ ვიდ რონ თა ვი, 
შეძ ლონ, შე ი ძი ნონ ან გა ნა ვი თა რონ სა კუ თა რი პრო ფე სია კერ ვის მი მარ
თუ ლე ბით. ჰენ დიკ რაფ ტის მთა ვა რი მი ზა ნი 2021 წლის თ ვის, არის წარ მო
ე ბის გა ფარ თო ე ბა და და მა ტე ბით 3 ქა ლი თა ნამ შ რომ ლის და საქ მე ბა.  

 მი უ ხე და ვად მცი რე მე წარ მე ო ბი სა, კომ პა ნი ის მი ზა ნი ა, პრო დუქ ტის საზღ
ვარ გა რე თის ბა ზარ ზე გა ტა ნა, რის თ ვი საც, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ექ ს პორ ტის 
მე ნეჯ მენ ტის ტრე ნინ გი (აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო, GIZ). ექ ს პორ ტის წარ მა
ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში კომ პა ნი ის პო ტენ ცი ა ლი, რომ მე ტი ქა ლი და ა საქ მოს 
გა იზ რ დე ბა და რო გორც მცი რე სა წარ მო, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში შე
ი ტანს წვლილს.  

ჰილ ტონ ბა თუ მი  
გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე რა

ჰილ ტონ ბა თუ მი აქ ტი უ რად მუ შა ობს ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და სამ სა
ხურ ში თა ნამ შ რო მელ თათ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მ ნი ს, გუნ დის წევ რ თა 
რო ლის გაძ ლი ე რე ბა ზე. „ჰილტონ ბა თუ მის“ ლი დე რო ბის პროგ რა მა, რო
მელ შიც 35ზე მე ტი ლი დე რი მო ნა წი ლე ობს, მო ი ცავს სხვა დას ხ ვა ტი პის სე
მი ნარს და ტრე ნინგს. 

2015 წლი დან „ჰილტონ ბა თუ მი“ სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით თა ნამ შ რომ
ლობს აჭა რა ში არ სე ბულ პრო ფე სი ულ კო ლე ჯებ თან. სას ტუმ რო აქ ტი უ
რა დაა ჩარ თუ ლი კო ლე ჯე ბის სტუ დენ ტე ბი სა და კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის 
სტა ჟი რე ბი სა და და საქ მე ბის, მათ შო რის, სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
პი რე ბის და საქ მე ბის მიმართულებით, დღეს ჰილ ტონ ში და საქ მე ბუ ლია პრო
ფე სი უ ლი კო ლე ჯე ბის 7 სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე კურ ს დამ თავ რე
ბუ ლი, „ჰილტონ ბა თუ მის“ პრო ფე სი ულ კო ლე ჯებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ფარ გ ლებ ში, ამ ეტაპ ზე ხორ ცი ელ დე ბა სა მი პროგ რა მა, სა დაც ჯამ ში 12 სტუ
დენ ტი და საქ მე ბუ ლი ა. 

 „ჰილტონ ბა თუ მი“ ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე
რის მი მარ თუ ლე ბი თაც ერ თ ერ თი პარ ტ ნი ო რი ა. ამ ჟა მად, კო ლეჯ „ახალ 
ტალ ღას თან“ ერ თად ხორ ცი ელ დე ბა სა ბა ზო გა ნათ ლე ბის მქო ნე ახალ გაზ
რ დე ბის შერ ჩე ვა, რომ ლე ბიც კო ლეჯ ში სამ წ ლი ა ნი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი კურ სის 
გავ ლის შემ დ გომ მიიღებენ, როგორც 12 კლა სის ატეს ტატს, ასე ვე კო ლე ჯის 
დიპ ლომს, სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში კო ლეჯ ში მყო ფი პრო ფე სი უ ლი სტუნ
დე ტე ბი პრაქ ტი კულ სწავ ლე ბას გა ივ ლი ან სას ტუმ რო ში.

პან დე მი ის პი რო ბებ ში, „ჰილტონ ბა თუმ მა“ სხვა დას ხ ვა სას ტუმ რო ში უმუ შევ
რად დარ ჩე ნი ლი პრო ფე სი უ ლი სტუ დენ ტე ბი ჩარ თო სას წავ ლო პრო ცეს ში, 
რი თაც უზ რუნ ველ ყო დუ ა ლუ რი პროგ რა მე ბის მდგრა დო ბა.
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აჭა რა ჯგუ ფი 
გენდერული თანასწორობის გაძლიერება

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა “აჭარა ჯგუ ფის“ ერ თ ერთ პრი ო რი ტე ტი ა, რაც 
ასა ხუ ლია კომ პა ნი ის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პროგ რა მა ში, მარ თ ვის 
პო ლი ტი კა ში, ოპე რა ცი ებ სა და სტრა ტე გი უ ლი ხედ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცე სებ ში. ჰოლ დინ გი ასე ვე „ქალთა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის (WEP) 
ხელ მომ წე რი ა.

კომ პა ნი ის აღ მ სას რუ ლე ბე ლი გუნდს და ად მი ნის ტ რა ცი ულ დე პარ ტა მენ
ტებს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს გენ
დე რუ ლი ბა ლან სის დაც ვას კომ პა ნი ის ყვე ლა დო ნე ზე. ამ ჟა მად, ჰოლ დინ
გის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს 7 წევ რი დან 4 ქა ლი ა, ხო ლო აღ მ სა რუ ლე ბე ლი 
მე ნეჯ მენ ტის 75% ასე ვე ქა ლი ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, რომ აჭა რა ჯგუ ფის 
გუნ დი მუ შა ობს კომ პა ნი ა ში გენ დე რუ ლი სა ხელ ფა სო სხვა ო ბის შემ ცი რე ბა
ზეც. ამ ეტა პის თ ვის, ად მი ნის ტ რა ცი ულ დო ნე ზე აჭა რა ჯგუფ მა აღ ნიშ ნუ ლი 
სხვა ო ბა 2.5%მდე შე ამ ცი რა.

გენ დე რუ ლი ბა ლან სის დაც ვა ასე ვე პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს პარ ტ ნი ო
რე ბის შერ ჩე ვის პორ ცეს შიც. ქა ლი ლი დე რე ბის გაძ ლი ე რე ბა და მა თი იდე
ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში წვლი ლის შე ტა ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია კონ
კ რე ტულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის დაწყე ბის გან ხილ ვი სას. 
აღ ნიშ ნულ მა სტრა ტე გი ულ მა მიდ გო მამ პარ ტ ნი ო რე ბის შერ ჩე ვის კუთხით 
შე დე გი უკ ვე გა მო ი ღო და არა ერ თ მა ქალ მა ლი დერ მა შეძ ლო სა კუ თა რი 
საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბა. ამას თა ნა ვე, ასე თი პარ ტ ნი ო რო ბე ბით მუდ მი
ვად იქ მ ნე ბა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

„ბიზნესი მდგრადი 
განვითარებისთვის“

გენდერული
თანასწორობა

გენდერული თანასწორობა
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ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 
უნივერსიტეტი 
კო დინ გის სკო ლა ქა ლე ბის თ ვის

გა ე როს ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფარ გ ლებ ში,  
ბიზ ნე სის და ტექ ნო ლო გი ე ბის უნი ვერ სი ტეტ ში 2019 წელს ქალ თა კო დინ
გის სკო ლა და არ ს და. კო დინ გის სკო ლის მთა ვა რი მი ზა ნი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით ქალ თა გა დამ ზა დე ბა და და საქ მე ბა ა. სკო ლა მიზ ნად ისა
ხავს: ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე
რო ში კა რი ე რის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ, მო ნა წი ლე თა გა დამ ზა დე ბას და 
მა თი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას, ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო კომ პა
ნი ებ ში გო გო ნე ბის და საქ მე ბას და ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის ხელ შეწყო ბას. 

კო დინ გის სკო ლის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გა დამ ზად და 250ზე მე ტი გო
გო ნა აიტის (IT) მი მარ თუ ლე ბით (frontend, backend, ui/ux, data analytics, 
AI) და 2500ზე ქა ლი  გა დამ ზად და ტექ ნო ლო გი უ რი მე წარ მე ო ბის მი მარ
თუ ლე ბით.

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნად უწყობს ხელს ტექ ნო ლო გი ე ბის 
სფე რო ში მე ტი გო გო ნას და საქ მე ბას, მა თი რო ლი სა და ზო გა დად, სფე როს 
გაძ ლი ე რე ბას. კო დინ გის სკო ლის მი მართ ინ ტე რე სი მუდ მი ვად მზარ დი ა.

ეფეს საქართველო 
ქალი თანამშრომლების ხელშეწყობა

ეფეს სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შ ეწყო ბა მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა ა. კომ პა ნია 100%ით ანაზღა უ რებს დეკ რე ტულ 
შვე ბუ ლე ბას და შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ქალ თა ნამ შ რომ ლებს, იმუ შა ონ 
ხელ მ ძღ ვა ნელ პო ზი ცი ებ ზე, მათ შო რის, და გეგ მ ვის, ლო ჯის ტი კი სა და გან
ვი თა რე ბის მე ნე ჯე რი, IT მე ნე ჯე რი, შეს ყიდ ვე ბის მე ნე ჯე რი  ქა ლი თა ნამ შ
რომ ლე ბი არი ან. ასე ვე, ქა ლე ბი არი ან ისეთ ხელ მ ძღ ვა ნელ პო ზი ცი ებ ზე, 
რო გო რე ბი ცა ა: ბრენდ მე ნე ჯე რი, მარ კე ტინ გის მე ნე ჯე რი, მარ კე ტინ გუ ლი 
კვლე ვე ბის მე ნე ჯე რი, PR და ციფ რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის მე ნე ჯე რი და სხვა 
არა ერ თი გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი და ხელ მ ძღ ვა ნე ლი.

ქა ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი, რომ ლე ბიც ორ გა ნი ზა ცი ა ში წარ მო ად გე ნენ გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ, უფ ლე ბა მო სილ პი რებს, და დე ბით გავ ლე ნას ახ
დე ნენ კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბა სა და წარ მა ტე ბა ზე.

2021 წელს „ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის (UN 
Women) მხარ დამ ჭე რი წევ რი გახ და. 2021 წელს „ეფეს სა ქარ თ ვე ლომ“ 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მხარ და სა ჭე რად გა ნა ხორ ცი ე ლა სა ინ ფორ
მა ციო კამ პა ნი ა, რომ ლის მი ზა ნია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის თვალ საზ
რი სით არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა. კამ პა ნია 
და იწყო კომ პა ნი ის თა ნამ შ რომ ლებს შო რის გა მოწ ვე ვით ში და სო ცი ა ლურ 
ქსელ ში და დას რულ და ად გი ლობ რი ვი (მცხეთის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) ქალ
თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რით.
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თეგეტა მოტორსი 
#პროფესიასარაქვსგენდერი

ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში “თეგეტა მო ტორ სი” თა ნამ
შ რომ ლობს გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ას თან (UN Women) და გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის სტრა ტე გი ის ახა ლი ხედ ვის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად 
ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის კენ მი მარ თულ სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტ შია ჩარ თუ ლი.

ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, „თეგეტა მო ტორ სი“  კამ პა ნია არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ის — „მოძ რა ო ბა ცვლი ლე ბის თ ვის“ პარ ტ ნი ო რი და მხარს 
უჭერს პრო ექტს „პროფესიას არ აქვს გენ დე რი“. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 
კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე შე ირ ჩა 5 ქა ლი, რომ ლებ მაც „თეგეტა აკა დე მი
ა ში“ გა ი ა რეს გა დამ ზა დე ბა, სა ბო ლოო გა მოც დის წარ მა ტე ბით ჩა ბა რე ბის 
შემ დეგ კი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მა თი და საქ მე ბა კომ პა ნი ა ში.  

„თეგეტას“ მი აჩ ნი ა, რომ ქალ თა გაძ ლი ე რე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის მი მარ თუ ლე ბით გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია „თეგეტას“ სექ
ტორ ში კომ პა ნი ე ბის რო ლი. 

თიბისი ბანკი 
გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილზე

თა ნას წო რო ბა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბა „თიბისისათვის“ გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. კომ პა ნი ა ში, ყვე ლა თა ნამ შ რო მელს თა ნაბ რად ეპყ რო
ბი ან. ამას თან, თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით: შერ ჩე
ვის, და წი ნა უ რე ბის, გა დამ ზა დე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ეტა პებ ზე. 

2021 წელს, „თიბისი“ გახ და გა ე როს „ქალთა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის 
(WEPs)” ხელ მომ წე რი. 2020 წლის მდგო მა რე ო ბით, თა ნამ შ რო მელ თა 
70% ქა ლი ა, ICT მი მარ თუ ლე ბით  კი  36%. 

ქალ თა მხარ და სა ჭე რად, „თიბისი“ ახორ ცი ე ლებს სხვა დას ხ ვა ინი ცი ა ტი ვას, 
მათ შო რის IT აკა დე მი ა, რო მე ლიც ხელს უწყობს ახალ გაზ რ დებ ში ICT მი
მარ თუ ლე ბით და საქ მე ბას. აკა დე მი ის 114 კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი “თიბისი“ 
ბან კის თა ნამ შ რო მე ლი გახ და.

2021 წლის მარ ტ ში IT აკა დე მი ამ და იწყო ახა ლი პროგ რა მა კონ კ რე ტუ ლი 
ფო კუ სით  ქა ლე ბი ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში. ვე ბი ნა რე ბი სა და კურ სე ბი 
სე რია ხელს უწყობს ქა ლე ბის გაძ ლი ე რე ბას და ქმნის პრო ფე სი უ ლი გან
ვი თა რე ბის შესაძლებლობებს ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით. აკა დე მია 
ხელს უწყობს ახალ გაზ რ და პრო ფე სი ო ნა ლე ბის მომ ზა დე ბას, რომ ლე ბიც 
თა ვის მხრივ, წვლილს შე ი ტა ნენ კომ პა ნი ის შემ დ გომ გან ვი თა რე ბა ში.
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თიბისი ბანკი
„სტარტაპ დეკ რე ტი“

„სტარტაპ დეკ რე ტი“ ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი ა, რომ ლის მი ზა ნია თა

ნამ შ რომ ლებ ში მე წარ მე ო ბი სა და ინო ცა ვი ე ბის ხელ შეწყო ბა და 

ზო გა დად, ქვე ყა ნა ში სტარ ტაპ ე კო სის ტე მის გან ვი თა რე ბის მხარ და

ჭე რა. თა ნამ შ რო მელს, რო მე ლიც მი ნი მუმ 18 თვე მუ შა ობს თი ბი სი 

ბან კ ში, შე უძ ლია მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს პრო ექ ტ ში და წა რად გი ნოს 

ბიზ ნეს იდე ა. და მო უ კი დე ბე ლი ჟი უ რი გა მო ავ ლენს ყვე ლა ზე ინო ვა

ცი ურ იდე ას და ავ ტორს შე საძ ლებ ლო ბა აქვს, ისარ გებ ლოს სრუ

ლად ანაზღა უ რე ბა დი „სტარტაპ დეკ რე ტით“ 6 თვის გან მავ ლო ბა ში, 

რომ შეძ ლოს სა კუ თა რი სტარ ტა პის გან ვი თა რე ბა.

 ამავ დ რო უ ლად, თა ნამ შ რომ ლებს შე უძ ლი ათ, ისარ გებ ლონ 

„სტარტაპერის“ სერ ვი სით, ასე ვე სტარ ტაპ გა ნათ ლე ბის კომ პო ნენ

ტით, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი. „სტარტაპ“ კურ სი  ინი ცი

ა ტი ვა ეხ მა რე ბა თა ნამ შ რომ ლებს / ახალ გაზ რ დებს სტარ ტაპ იდე ის 

უკე თე სად რე ა ლი ზე ბა ში.  სტარ ტაპ დეკ რე ტის გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ, 

თა ნამ შ რო მელს შე საძ ლებ ლო ბა აქვს, დაბ რუნ დეს სამ სა ხურ ში თი

ბი სი ში ან დარ ჩეს მხო ლოდ ახალ ბიზ ნეს ში. 

2020 წელს სტარ ტაპ დეკ რე ტის ფარ გ ლებ ში წარ დ გე ნი ლი იყო 15 აპ

ლი კა ცი ა, აქე დან 6 ეკუთ ვ ნო და ქალს. მიმ დინ რე წელს, სა ინ ტე რე სო და 

ორი გი ნა ლუ რი ბიზ ნეს იდე ე ბი დან შერ ჩე ულ იქ ნა UPWAY  პრო ექ ტი ით

ვა ლის წი ნებს ონ ლა ინ პლატ ფორ მის შექ მ ნას, რო მე ლიც გა ნათ ლე ბი თა და 

თვით  გან ვი თა რე ბით და ინ ტე რე სე ბულ ადა მი ა ნებს და ა კავ ში რებს მას წავ

ლებ ლებ სა და ლექ ტო რებ თან. სა მი ვე ნო მი ნან ტი ქა ლი ა.

სტარ ტაპ დეკ რე ტი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქა ლი თა ნამ შ რომ ლე

ბის თ ვი სა ა. გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცია სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კუ რი 

მო ნა ცე მე ბით, ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც და საქ მე ბულ ნი არი ან და კვი რა ში 40 

სა ათს მუ შა ო ბენ, დამატებით დაახლოებით 42 სა ა თი უწევთ მუ შა ო ბა სა

ო ჯა ხო საქ მის თ ვის, რაც მათ თით ქ მის ნაკლებად არ უტო ვებს დროს მე

წარ მე ო ბი სა და ბიზ ნეს იდე ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 

სტარ ტაპ დეკ რე ტის სა ხე ლი სა და ხან გ რ ძ ლი ვო ბის იდეა ეფუძნება დეკ რე

ტის პრინ ცი პებს. 
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თრეველ გაიდი 
მდგრადი მოდის პლატფორმა „გარაჟი“

„გარაჟი“ სო ცი ა ლურ ქსელ ში არ სე ბუ ლი ჯგუ ფი ა, რო მე ლიც მდგრა დი მო
დის / slow fashion პლატ ფორ მას წარ მო ად გენს. ჯგუფ შია ვირ ტუ ა ლუ რი 
მა ღა ზი ა, სა დაც მომ ხ მა რე ბე ლებს შე უძ ლი ათ გა ყი დონ და შე ი ძი ნონ, რო
გორც ახა ლი, ისე მე ო რე უ ლი ტან საც მე ლი, შეს ძი ნონ ტან საც მელს „მეორე“ 
სი ცოცხ ლე „გარაჟულ“ ფა სად. 

ჯგუფ ში დღე ში აქ ტი უ რად  30 000მდე მომ ხ მა რე ბე ლი ა. ჯგუ ფის მომ ხ მა
რებ ლე ბის 100% ქა ლი ა, 1000მდე ქალს აქვს მცი რე ბიზ ნე სი და შე სა ბა მი
სად, აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ ჯგუფს. ჯგუ ფი გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გახ და 
პან დე მი ის პე რი ოდ ში, რო დე საც ბევ რი ქა ლი დარ ჩა სამ სა ხუ რის გა რე შე, 
მათ ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბა ახ ლა „გარაჟში“ განაგრძო ამას თან, ჯგუ ფი და ეხ
მა რა მათ პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ ცვლი ლე ბებ თან გამ კ ლა ვე ბა ში (ონლაინ 
გა ყიდ ვა, პრო დუქ ტის რეკ ლა მა). ჯგუფს მარ თავს კომ პა ნი ის გუნ დი და 
მომ ხ მა რებ ლებს სთა ვა ზო ბენ სპე ცი ა ლურ შე თა ვა ზე ბებს, რომ უფ რო სწრა
ფად და მარ ტი ვად გა ყი დონ პრო დუქ ცი ა. 

შპს ლიდერი  
ქალების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო „ლიდერი“ს მი ზა ნი ა,  ხე ლი შე უწყოს სა გან მა ნათ
ლებ ლო მი მარ თუ ლე ბით უთა ნას წო რო ბის აღ მოფხ ვ რას და ხა რის ხი ა ნი 
გა ნათ ლე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დოს ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბი სათ ვის მი უ
ხე და ვად მა თი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი სა. 

ამ მიზ ნით,  2016 წლი დან ში და ქარ თ ლ ში მცხოვ რებ მოწყ ვ ლა დი კა ტე
გო რი ის ქა ლებს სა წარ მოს შე მო სავ ლი დან სრუ ლად უფი ნან ს დე ბათ ჭრა 
კერ ვის მო დე ლი რე ბის კურ სე ბი და ტრე ნინ გე ბი სა მე წარ მეო უნარ  ჩ ვე ვე
ბის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის.  აღ ნიშ ნუ ლი სას წავ ლო კურ სე ბი ხელს უწყობს 
ქა ლებს და გო გო ნებს  გაძ ლი ე რე ბა სა და და საქ მე ბა ში, ხო ლო მე ო რეს 
მხრივ,  შრო მის ბა ზარ ზე მცირ დე ბა კვა ლი ფი ცი უ რი კად რის დე ფი ცი ტი სამ
კერ ვა ლო სფე რო ში, რაც ხელს უწყობს დარ გის გან ვი თა რე ბას. 

სა წარ მოს და არ სე ბი დან დღემ დე გა დამ ზა დე ბუ ლია 236 სო ცი ა ლუ რად და
უც ვე ლი ქა ლი, მათ გან 84 ქა ლი და საქ მე ბუ ლია (მათ შო რის, თვით და საქ
მე ბუ ლი). პრო ექ ტი ყო ველ წ ლი უ რად მიმ დი ნა რე ობს და რა ო დე ნობ რი ვი 
შე დე გი იზ რ დე ბა 3545%ით.
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„კრისტალისათვის“ ქალ   თა გაძ   ლი  ე  რე  ბა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი მი  მარ   თუ  ლე  ბა  ა, 
“კრისტალმა” 2020 წელს და იწყო  “Buzz Georgia/ბაზსაქართველო“ კომ პო
ნენ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა (ხორციელდება USAIDის და და თეთ   რი სახ   ლის 
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). „Buzz სა  ქარ   თ   ვე  ლოს” მი  ზა  ნი ა, პი  როვ   ნუ  ლი გან   ვი  თა  რე  ბა 
და სა  მე  წარ   მეო და ბიზ   ნეს გა  ნათ   ლე  ბა ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მი გა  ხა  დოს სა  ქარ   თ   ვე 
ლოს რა  ი  ო  ნებ   სა და სოფ   ლებ   ში მცხოვ   რე  ბი ქა  ლე  ბის   თ   ვის.

Buzz Georgiaს სატ რე ნინ გო მო დუ ლი მო ი ცავს ცოდ ნის ამარ ლე ბას ფი ნან
სურ  სა მე წარ მეო ნა წილ სა და პი როვ ნულ ზრდას. პროგ რა მის ფარ გ ლებ
ში  20202024 წლე ბის თ ვის, Buzz Georgiaს დახ მა რე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში 
1,500ზე მეტ ქალს ექ ნე ბა წვდო მა ცოდ ნა ზე, მე წარ მე ო ბა ზე, ფი ნან სებ ზე, ბიზ
ნეს სერ ვი სებ სა და პი როვ ნულ ზრდა ზე. 

გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის გა მო, პრო ექ ტი ადაპ ტირ და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში. 2020 
წლი დან დღემ დე Buzz Georgia/ბაზსაქართველოს პი როვ ნუ ლი და სა მე წარ
მეო გან ვი თა რე ბის ტრე ნინ გე ბი გა ი რა 626 ქალ მა მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ
ტა ბით, მათ გან შე ირ ჩა 176 „Buzz ელ ჩი.“ შერ ჩე ულ მა ელ ჩ მა ქა ლებ მა და მა ტე
ბით გა ი ა რეს ინტენსიური ტრენინგები პიროვნულ მოტივაციაში, პროექტების 
წერასა და ეფექ ტურ ფი ნან სურ და გეგ მა რე ბა ში. ასე ვე, ჩა უ ტარ დათ უფა სო 
მას ტერ კ ლა სე ბი სო ცი ა ლუ რი მე დი ის მარ თ ვა ში. გარ და ამი სა, 2021 წლის ივ
ნი სი ივ ლი სის თვე ში, იმე რე თის რე გი ონ ში, 8 ლო კა ცი ა ზე და მა ტე ბით 106მა 
ად გი ლობ რივ მა ქალ მა გა ი ა რა Buzz Georgiaს 2 დღი ა ნი ინ ტენ სი უ რი ტრე
ნინგ კურ სი. 

საქართველოს ბანკი 
ქა ლი მე წარ მე ე ბის ციფ რუ ლი ადაპ ტა ცია

„საქართველოს ბან კი“ ახორ ცი ე ლებს ქა ლი მე წარ მე ე ბის მხარ დამ ჭერ 
პრო ექტს   VISAსთან ერ თად ქალ მე წარ მე ებს შეს თა ვა ზა პროგ რა მა 
„ადაპტერში“ ჩარ თ ვა. „საქართველოს ბან კი სა“ და VISAს ერ თობ ლი ვი აქ
ცი ის მი ზა ნი ქა ლი მე წარ მე ე ბის მხარ და ჭე რა ა. აქ ცი ის ფარ გ ლებ ში ქალ მე
წარ მე ებს შე საძ ლებ ლო ბა  აქვთ, მარ ტი ვად უპა სუ ხონ პან დე მი ის პე რი ოდ
ში შექ მ ნილ გა მოწ ვე ვას  ელექ ტ რო ნულ ვაჭ რო ბა ზე გაზ რ დილ მოთხოვ ნას 
და შექ მ ნი ლი რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მარ ტი ვად შეძ ლონ ციფ რუ ლი 
ადაპ ტა ცი ა.

„საქართველოს ბან კის“ ვი ზა ბიზ ნეს ბა რა თის შეკ ვე თის შემ თხ ვე ვა ში, ქა ლი 
მე წარ მე, რო მე ლიც ჩარ თუ ლია სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში და გა აჩ ნია ფი ზი კუ
რი მა ღა ზი ა, 6 თვის გან მავ ლო ბა ში  „ადაპტერის მომ სა ხუ რე ბას“ სრუ ლი
ად უფა სოდ მი ი ღებს. „ადაპტერი“ არის ციფ რუ ლი ადაპ ტა ცი ის პროგ რა
მა ბიზ ნე სე ბი სათ ვის, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს, რო გორც ონ ლა ინ ვაჭ რო ბის 
სივ რ ცეს Extra.ge, ასე ვე მა რა გე ბის მარ თ ვის პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო
ფასOptimo და ერთ სივ რ ცე ში სთა ვა ზობს მომ სა ხუ რე ბას: დის ტან ცი უ რი 
გა ყიდ ვე ბის მარ თ ვა, მა რა გე ბის მარ თ ვა, სა ბან კო სერ ვი სებ ს /ე ლექ ტ რო
ნულ კო მერ ცი ა, დის ტ რი ბუ ცია და ლო გის ტი კა. 

პრო ექ ტი გან კუთ ვ ნი ლია 100 ქა ლი მე წარ მეს თ ვის,  პრო ექ ტი ამ ჟა მად მიმ
დი ნა რე ობს და ჩარ თუ ლია 25 ქა ლი მე წარ მე.

ფინანსური ჩართულობის 
ორგანიზაცია „კრისტალი“ 
BUZZ საქართველოს კომპონენტი - ახალგაზრდების 
და ქალთა მეწარმეობის მხარდაჭერა საქართველოში 
(USAID YES-GEORGIA)
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სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შეწყო ბა

„საქართველოს რკი ნიგ ზის“ საქ მი ა ნო ბის პო ლი ტი კა, მი უ ხე და ვად ქა ლებ ში 
დარ გის, რო გორც და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბის და ბა ლი პო პუ ლა რო ბი სა, 
ორი ენ ტი რე ბუ ლია ქა ლე ბის და საქ მე ბი სა და კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბა ში მა
თი რო ლის ამაღ ლე ბის კენ. კომ პა ნია მუ შა ობს რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით: 
ში და ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი და ფუძ ნე ბუ ლია თა ნას წო რო ბი სა და ან ტი დის
კ რი მი ნა ცი ულ ქმე დე ბებ ზე, გარ და ამი სა, დამ კ ვიდ რე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა 
სა ხის ინი ცი ა ტი ვა და წა მა ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი (დეკრეტული შვე
ბუ ლე ბის პირ ვე ლი სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გოს 
100%ით ანაზღა უ რე ბა, ერ თ ჯე რა დი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა ბავ შ ვე ბის და
ბა დე ბი სას, მცი რეწ ლო ვა ნი ბავ შ ვის ყო ლი სას და მა ტე ბით 1 სა ა თი ა ნი შეს
ვე ნე ბა). კომ პა ნი ის მი ზა ნია და საქ მე ბის ად გი ლას დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა 
ფორ მის აღ მოფხ ვ რა,  პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა და და
გეგ მ ვა. 

გარ და ამი სა, კომ პა ნია ხელს უწყობს „სარ კი ნიგ ზო კო ლეჯ ში“ სხვა დას ხ
ვა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ში ქა ლე ბის ჩარ თ ვას. ვი ნა ი დან კომ პა
ნი ა ში ქა ლე ბის უმე ტე სო ბა და საქ მე ბუ ლია ად მი ნის ტ რა ცი ულ, მე ნე ჯე რულ 
და სერ ვი სის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ პო ზი ცი ებ ზე, „საქართველოს რკი
ნიგ ზა“ ხელს უწყობს მათ სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი ულ პროგ რა მა ში ჩარ თ ვას 
„სარკინიგზო კო ლე ჯის“ დახ მა რე ბით. კო ლე ჯი ასე ვე მო ნა წი ლე ობს სხვა
დას ხ ვა პრო ექ ტ ში („World link”ის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ პრო ექ ტ ში „ გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის მხარ და ჭე რა ტექ ნი კურ და პრო ფე სი ულ გაც ვ ლით 
პროგ რა მა, ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტი Skills4Jobs) და ახორ ცი ე ლებს არა
ერთ პრო ექტს, კამ პა ნი ა სა და სე მი ნარს ქა ლი სტუ დენ ტე ბი სა და კურ ს დამ
თავ რე ბუ ლე ბი სათ ვის. 

ჰენდიკრაფტი 
ქალებისთვის სამუშაო გარემოს შექმნა

კომ პა ნია ჰენ დიკ რაფ ტი აწარ მო ებს პრო დუქტს, რო მე ლიც მშობ ლებს 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, მე ტი დრო გა ა ტა რონ ბავ შ ვებ თან. ამას თან, კომ
პა ნი ა ში და საქ მე ბუ ლი ყვე ლა თა ნამ შ რო მე ლი ქა ლია და სა მუ შაო გა
რე მო მათ თ ვის მაქ სი მა ლუ რად მორ გე ბუ ლი ა. გარ და ამი სა, ჰენ დიკ
რაფ ტის პრო ექ ტის მი ზა ნი ა,  ქა ლე ბის თ ვის ისე თი სა მუ შაო გა რე მო 
შექ მ ნა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მათ გან ვი თარ დ ნენ და სა მუ შაო 
ბა ზარ ზე და იმ კ ვიდ რონ თა ვი, შეძ ლონ შე ი ძი ნონ ან გა ნა ვი თა რონ სა
კუ თა რი პრო ფე სია კერ ვის მი მარ თუ ლე ბით. ჰენ დიკ რაფ ტის მთა ვა რი 
მი ზა ნი 2021 წლის თ ვის, არის წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბა და და მა ტე ბით 
3 ქა ლი თა ნამ შ რომ ლის და საქ მე ბა.  

 მი უ ხე და ვად მცი რე მე წარ მე ო ბი სა კომ პა ნი ის მი ზა ნი ა, პრო დუქ ტის 
საზღ ვარ გა რე თის ბა ზარ ზე გა ტა ნა, რის თ ვი საც, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო 
ექ ს პორ ტის მე ნეჯ მენ ტის ტრე ნინ გი (აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო, GIZ). ექ
ს პორ ტის წარ მა ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში კომ პა ნი ის პო ტენ ცი ა ლი, რომ მე ტი 
ქა ლი და ა საქ მოს გა იზ რ დე ბა და რო გორც მცი რე სა წარ მო, ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბა ში შე ი ტანს წვლილს.  
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EDISON TECH 
STEM BOX

STEM Box არის ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი, რო მე ლიც ედი სო ნის გუნ დ მა გა
ნა ვი თა რა. პრო ექ ტის მეშ ვე ო ბით,  ბავ შ ვე ბი ყო ველ თ ვი უ რად იღე ბენ კონ
ს ტ რუქ ტო რებ სა და ჭკვი ან ბლოკ სქე მებს, რი თიც შე უძ ლი ათ, რო გორც 
ინ ს ტ რუქ ცი ა ში გა წე რი ლი ჭკვი ა ნი პრო ექ ტე ბის შექ მ ნა, ასე ვე თა ვი ან თი 
წარ მო სახ ვით ნე ბის მი ე რი ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ტო ტი პის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

STEM Boxის ბლოკ სქე მუ რი პლატ ფორ მით თა ნა მედ რო ვე ინ ჟი ნე რი ის 
კომ პო ნენ ტე ბი გად მო ტა ნი ლია მო დუ ლებ ში, რი თაც მი ღე ბუ ლია უმარ ტი ვე
სი ბლო კე ბი, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს მაგ ნი ტე ბით ან კა ბე ლით უერ თ დე ბა 
და პროგ რამ დე ბა Scratchის პლატ ფორ მით. ამ გზით, ბავ შ ვებს უკ ვე შე უძ
ლი ათ რამ დე ნი მე დღე ში ისე თი სირ თუ ლის პრო ექ ტე ბის პრო ტო ტი პე ბის 
შექ მ ნა, რომ ლებ ზეც ინ ჟინ რე ბი კვი რე ბის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ო ბენ. STEM 
Box პლატ ფორ მა ში მო ნა წი ლე ო ბა შე უძ ლი ათ ბავ შ ვებს 6 წლის ასა კი დან. 
STEM Box პრო ექ ტი ხელს უწყობს ცოდ ნის გა და ცე მას მოს წავ ლე ე ბი სათ
ვის, მათ სა შუ ა ლე ბა აქვთ სწრა ფად შე ის წავ ლონ მეც ნი ე რე ბა, ტექ ნო ლო გი
ე ბი, ინ ჟი ნე რია და მა თე მა ტი კა. ასა კობ რი ვი სეგ მენ ტის მი ხედ ვით, მოს წავ
ლე ებს შე უძ ლი ათ, სწავ ლა და იწყონ მარ ტი ვი პრო ექ ტე ბით (მოდულებითა 
და კონ ს ტ რუქ ტო რე ბით), შემ დ გომ ში გა მო ი ყე ნონ ეს მო დუ ლე ბი და გა ნა ვი
თა რონ დი დი პრო ექ ტე ბის პრო ტო ტი პე ბი. 

EY 
რეგიონში მცხოვრები გოგონებისთვის 
უნივერსიტეტში სწავლის დაფინანსება

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი მარ თუ ლე ბით, გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის უფ
ლე ბის მხარ და ჭე რა კომ პა ნია „EY“ს მუ შა ო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე საწყო ბად,  „რეგიონული გან ვი თა რე
ბის სა ზო გა დო ე ბის (RDS)“ სას ტი პენ დიო ფონ დ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, 
რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ გო გო ნებს კომ პა ნი ამ უნი ვერ სი ტეტ ში სწავ ლის სა
ფა სუ რი სრუ ლად და უ ფი ნან სა.

კამ პა ნია პირ ვე ლად სარ ვა მარ ტოდ და ი გეგ მა: „EY“ის თა ნამ შ რო მე ლი ქა
ლე ბის სა ჩუქ რე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი თან ხით, გა დაწყ და, რომ კომ პა ნი ას 
წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის ცხოვ რე ბა ში სა სი კე თო ცვლი ლე ბე ბი მო ეხ დი
ნა და მა თი მხარ და ჭე რა ტრა დი ცი ად იქ ცა. კომ პა ნი ას უკ ვე 35ზე მე ტი ბე ნე
ფი ცი ა რი ჰყავს. COVID19ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, იყო 
არ შე ჩე რე ბუ ლი ყო და ფი ნან სე ბა. ახალ კან დი დატ თან ერ თად, სტი პენ დია 
გა უგ რ ძელ და წი ნა წლის ბე ნე ფი ცი არ საც, რო მელ საც ისევ სჭირ დე ბო და 
სტი პენ დი ა. 

ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის ხელ შე საწყო ბად, კომ პა ნი ამ სტუ დენ ტი გო გო ნე ბი
სათ ვის და გეგ მა კორ პო რა ცი უ ლი ფი ნან სე ბის სა ლექ ციო კურ სი, რო მელ
საც ეს წ რე ბო და 30ზე მე ტი სტუ დენ ტი სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან, ხო ლო ლექ
ცი ებს კითხუ ლობ დ ნენ EYის პარ ტ ნი ო რე ბი და მე ნე ჯე რე ბი. 
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გენდერული თანასწორობა

H&M  
H&M სა ზაფხუ ლო კამ პა ნი ის ვი დეო

2021 წლის სა ფა ხუ ლო კამ პა ნი ით, კომ პა ნია „H&M“ს სურ და ხა ზი გა ეს ვა 

ბრენ დის ღი რე ბუ ლე ბე ბის  პროგ რე სი სა და ქალ თა გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის. 

კომ პა ნი ამ მიზ ნად და ი სა ხა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და ქალ თა მხარ და

ჭე რა. კომ პა ნი ას სურ და, სა ზო გა დო ე ბას ესა უბ რა ამ პრობ ლე მა ზე, ქა ლე

ბის გაძ ლი ე რე ბის და მხარ და ჭე რის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე.

სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ზაფხუ ლო პრო ექ ტით, კომ პა ნია 

„H&M“ს სურ და მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის ეჩ ვე ნე ბი ნა, რომ კომ პა ნია მხარს 

უჭერს მრა ვალ ფე როვ ნე ბა სა და თა ნას წო რო ბის, ასე ვე ქა ლე ბის თ ვის 

ეჩ ვე ნე ბი ნა, რომ ისი ნი შე იძ ლე ბა კარ გად გა მო ი ყუ რე ბოდ ნენ და იყ ვ ნენ 

თავ და ჯე რე ბულ ნი ნე ბის მი ერ ფორ მა ში. 

„H&M“მა სა ზაფხუ ლო კა პა ნი ის ვი დეო სა ა გენ ტო Arial Boldთან თა ნამ

შ რომ ლო ბით გა და ი ღო. ვიდეოში მონაწილეობდა 3 ერთმანეთისაგან 

განსხვავებული ქალი, რომლებმაც ისაუბრეს სხვადასხვა თემაზე, მათ 

შორის, თავდაჯერებულობაზე. სპე ცი ა ლურ Instagram ჩარ თ ვა ში კი ქა

ლებ მა ისა უბ რეს სირ თუ ლე ებ ზე, ასე ვე ისა უბ რეს სა კუ თა რი თა ვი სა და 

სხვა ქა ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე. 

კომ პა ნია „H&M“ს სჯე რა მი კერ ძო ე ბი სა გან თა ვი სუ ფა ლი სა ზო გა დო

ე ბის, თა ნა ბა რი ხმი სა და წარ მო მად გენ ლო ბის. კომ პა ნი ას სურს, მი სი 

ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვი იყოს ინ კ ლუ ზი უ რი, ყვე ლას ეპყ რო ბოდ ნენ თა

ნაბ რად და ყვე ლას ჰქონ დეს თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პე ბი და ნერ გი ლია კომ პა ნი ის ღი

რე ბუ ლე ბებ ში, პო ლი ტი კა სა და და საქ მე ბის გლო ბა ლურ სტრა ტე გი ა

ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კომ პა ნი ის თა ნამ შ რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა ქა

ლი ა. კომ პა ნია მათ უსაფ რ თხო სა მუ შაო გა რე მოს, სა მუ შაო გან რიგ სა 

და გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს სთა ვა ზობს. 
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აგ რა რუ ლი ძა ლა 
ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ცია -  
კომ ბი ნი რე ბუ ლი საკ ვე ბი

ქა რელ ში მდე ბა რე მცი რე ბიზ ნე სი, „აგრარული ძა ლა“ აწარ მო ებს 
გრა ნუ ლი რე ბულ კომ ბი ნი რე ბულ საკ ვებს. გრა ნუ ლი რე ბუ ლი კომ ბი
ნი რე ბუ ლი საკ ვე ბის ინო ვა ცი უ რო ბა და უპი რა ტე სო ბა იმა ში მდგო
მა რე ობს, რომ შე საძ ლე ბელს ხდის ოპ ტი მა ლუ რი ოდე ნო ბის ვი ტა
მი ნე ბის / მიკ რო ე ლე მენ ტე ბის მო თავ სე ბას მცი რე საკ ვებ რა ცი ონ ში, 
რაც ერ თი მხრივ, აკე თებს ცხო ვე ლის თ ვის მოხ მა რე ბუ ლი საკ ვე ბის 
ეკო ნო მი ას, ხო ლო მე ო რე მხრივ, უზ რუნ ველ ყოფს ცხო ვე ლის / ფ
რინ ვე ლის უკე თეს წო ნა მატს. გარ და ამი სა, გრა ნუ ლი რე ბის პრო
ცე სი ხორ ცი ელ დე ბა ცხე ლი ორ თ ქ ლის მეშ ვე ო ბით, რის შე დე გა დაც 
საკ ვებს პა თო გე ნუ რი ორ გა ნიზ მე ბის ოდე ნო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უმ
ცირ დე ბა. შე სა ბა მი სად ცხო ვე ლის ორ გა ნიზ მ ში მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბის 
მოხ ვედ რის რის კი მცირ დე ბა, ამ რი გად, პრო დუქ ტი უფ რო სუფ თაა 
და ცხო ვე ლებ თა და ა ვა დე ბე ბის რის კიც  მკვეთ რად იკ ლებს. შე სა ბა
მი სად, კომ პა ნია ფერ მე რებს უსაფ რ თხო და ოპ ტი მა ლურ პრო დუქ
ცი ას სთა ვა ზობს. 

„ბიზნესი მდგრადი 
განვითარებისთვის“

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა
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ელე მენტ  კონსრაქშენი 
თანამშრომლობის პოლიტიკა

„ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნი სათ ვის“ პა სუ ხის მ გებ ლო ბის პრინ ცი პე ბი კომ
პა ნი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ პო ლი ტი კა სა და მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე
ბებ ში გა მო ი ხა ტე ბა. კონ კ რე ტუ ლად,  „ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნი“ იყო ერ
თ ერ თი პირ ვე ლი, რო მელ მაც გუნ დის წევ რებს დის ტან ცი უ რი სა მუ შაო 
რე ჟი მი შეს თა ვა ზა, ხო ლო 3 თვი ა ნი დის ტან ცი უ რი მუ შა ო ბი სას ყვე ლა 
თა ნამ შ რო მელ მა 100%ით მი ი ღო სა ხელ ფა სო ანაზღა უ რე ბა.

პან დე მი ის პე რი ოდ ში, ელე მენტ კონ ტ რაქ შენ მა არამ ხო ლოდ სრუ ლად 
შე ი ნარ ჩუ ნა გუნ დი, არა მედ, 2020 წელს კომ პა ნი ას 40 ახა ლი თა ნამ შ
რო მე ლი შე უ ერ თ და. კომ პა ნი ამ თა ნა და ფი ნან სე ბით უზურ ნ ველ ყო თა
ნამ შ რო მელ თა PCR ტეს ტი რე ბა, ასე ვე თა ნამ შ რომ ლებს ვაქ ცი ნა ცი ა ში  
დახ მა რე ბა და ორ გა ნი ზე ბა შეს თა ვა ზა. კომ პა ნი ამ მკაც რად და ნერ გა 
COVID19ის გავ რ ცე ლე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო რე გუ ლა ცი ე ბი. 

“ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნის” ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბის გა ნუ ყო ფელ 
ნა წილს წარ მო ად გენს ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის, შრო მის უსაფ რ თხო ე ბი
სა და გა რე მოს დაც ვი თი სის ტე მე ბის ეფექ ტუ რი მე ნეჯ მენ ტი. HSE პროგ
რა მის სა ფუძ ველ ზე, მუდ მი ვად ხორ ცი ელ დე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის, უსაფ რ
თხო ე ბი სა და გა რე მოს დაც ვი თი პროგ რა მე ბის წარ მარ თ ვა. „ელემენტ 
კონ ს ტ რაქ შე ნი“ ცდი ლობს წვლი ლი შე ი ტა ნოს სა ქარ თ ვე ლო ში შრო მი
თი უსაფ რ თხო ე ბის მხრივ არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის / სტა ტის ტი კის გა უმ ჯო
ბე სე ბა ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ შე სა ბა მი სი დე პარ ტა მენ ტი „ელემენტ კონ
ს ტ რაქ შენ ში“ ჯერ კი დევ 2018 წელს შე იქ მ ნა, როდესაც საკანონმდებლო 
დონეზე მოთხოვნა ჯერ არ იყო დადგენილი.

კომ პა ნი ა ში და ნერ გი ლია KPI სის ტე მა, რო მე ლიც თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ეფექ ტუ რო ბა სა და პრო დუქ ტი უ ლო ბას გან საზღ ვ რავს. თა ნამ შ რომ ლე ბი 
ყო ველ წ ლი უ რად ავ სე ბენ „კმაყოფილების კითხ ვარს“, სა დაც კომ პა ნი
ა ში მიმ დი ნა რე ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ ზე სა კუ თარ მო საზ რე ბას 
აფიქ სი რე ბენ. კომ პა ნი ი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გენ დე რუ ლი თა ნას
წო რო ბის პრინ ცი პე ბი და ამ მი მარ თუ ლე ბით არა ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
სამ შე ნებ ლო პრო ექტს ახორ ცი ე ლე ბენ. სამ შე ნებ ლო პრო ცეს ში ქალ თა 
ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი კომ პა ნი ა ში მზარ დი ა. 

კომ პა ნია თი თო ე ულ წევრს გან ვი თა რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლურ გეგ მას სთა
ვა ზობს. 20202021 წელს სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით გა დამ ზად და 40
ზე მე ტი თა ნამ შ რო მე ლი. 

„ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნი“ ფლობს ხა რის ხის მარ თ ვის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტის სერ ტი ფი კატს ISO 9001:2015 
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ელე მენტ  კონსრაქშენი 
ბუთქემფი

“ელემენტ კონ ს ტ რაქ შენს” მი აჩ ნი ა, რომ ახალ გაზ რ დე ბი სა და სტარ ტა პე
ბის ხელ შეწყო ბა  მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბით მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი ა. სწო რედ ამ მიზ ნით,  კომ პა ნი ამ „ცოდნის კა ფეს თან“ თა ნამ შ
რომ ლო ბით, გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი „ბუთქემფი“ (Bootcamp). პრო ექ ტის 
ფარ გ ლებ ში, „ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნი“ 160ზე მეტ ახალ გაზ რ და და ეხ მა
რა იდე ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. 

“ცოდნის კა ფეს“ ონ ლა ინ „ბუთქემფი“ შე იქ მ ნა ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის, რომ
ლე ბიც და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ან ბიზ ნე სით, მარ კე ტინ გით, ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბი თა და სა მე წარ მეო უნა რე ბის გან ვი თა რე ბით, ასე ვე, მათ თ ვის, 
ვი საც „ცოდნის კა ფეს“ მშე ნებ ლო ბა ში წვლი ლის შე ტა ნა სურს. პროგ რა მა
შიმონაწილეობდა 160ზე მეტი ახალგაზრდა, რომ ლებ მაც 20 სტარ ტა პე
რის მენ ტო რო ბით, 17 დღე ში 36.867 ლა რი  „ცოდნის კა ფეს“ ასა შე ნებ ლად 
შე აგ რო ვეს. 

პროგ რა მა სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბას მო ი ცავ და, მათ შო რის, სტარ ტა
პე ბის მხარ და ჭე რა, პრო ექ ტ ში ჩარ თუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის გა ნათ ლე ბის 
ხელ შეწყო ბა და სა მე წარ მეო უნარ  ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა, ახალ გაზ რ დე
ბის სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბის წა ხა ლი სე ბა და სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის 
მშე ნე ბე ლო ბა ში დახ მა რე ბა. 

ეფეს სა ქარ თ ვე ლო 
გან ვი თა რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გეგ მა

„ეფეს სა ქარ თ ვე ლოს“ პრი ო რი ტე ტია ღირ სე უ ლი და უსაფ რ თხო სა მუ შაო 
გა რე მოს შექ მ ნა, ზრუნ ვა და საქ მე ბულ თა მო ტი ვა ცი ა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, 
თა ნას წო რი გა რე მო სა და მუდ მი ვი უკუ კავ ში რით შე ნარ ჩუ ნე ბა. კომ პა ნია 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს ბიზ ნეს ეთი კის კო დექ სით, რო მე ლიც დამ ტ კი ცე ბუ ლია 
Anadolu Efesის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს მი ერ და ეფუძ ნე ბა ისეთ ღი რე ბუ ლე
ბებს, რო გო რე ბი ცაა პა ტი ოს ნე ბა, ერ თი ა ნო ბა, თა ნამ შ რომ ლო ბა, თა ნას წო
რი გა რე მო.

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, ასე ვე უფი ნან სებს, ტრე ნინ გებ სა თუ კურ სებს.   კომ პა ნია და
საქ მე ბუ ლებს უზ რუნ ველ ყოფს  და უფი ნან სებს ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის 
სრულ პა კეტს, ასე ვე ფი ნან ს დე ბა თა ნამ შ რომ ლე ბის კვე ბა და ტრან ს პორ ტი
რე ბაც სა მუ შაო სა ა თებ ში.

„ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ აფი ნან სებს თა ნამ შ რომ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბას ღო ნის
ძი ე ბებ ში, რომ ლე ბიც ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის პო პუ ლა რი ზა ცი ას უკავ შირ
დე ბა. თა ნამ შ რომ ლებს ყო ველ თ ვი უ რად სა ჩუქ რად გა და ე ცე მათ კომ პა ნი ის 
პრო დუქ ცი ა. ყო ველ წელს კომ პა ნი ა ში იმარ თე ბა იდე ე ბის კონ კურ სი, სა დაც 
ყვე ლა თა ნამ შ რო მელს შე უძ ლია მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა. თა ნამ შ რო მელ
თა კე თილ დღე ო ბის დო ნის შე მოწ მე ბის მიზ ნით, ყო ველ წ ლი უ რად ტარ დე ბა 
ანო ნი მუ რი გა მო კითხ ვა. 2020 წლის კმა ყო ფი ლე ბის კვლე ვის მი ხედ ვით თა
ნამ შ რო მელ თა კმა ყო ფი ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 93%ია.

COVID19 პან დე მი ის პე რი ოდ ში თა ნამ შ რომ ლე ბი გა და ვიდ ნენ დის ტან ცი
ურ რე ჟიმ ზე, ასე ვე, და ცუ ლია და კონ ტ როლ დე ბა COVID19თან და კავ ში
რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი, ვაქ ცი ნა ცი ის წა ხა ლი სე ბის თ ვის კი კომ პა ნია თა ნამ შ
რომ ლებს სპე ცი ა ლურ პი რო ბებს სთა ვა ზობს. 
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კოდალა 
შშმ პირთა რესოციალიზაცია

“კოდალა” აწარ მო ებს ქარ თულ კულ ტუ რულ მო ტი ვებ ზე, ხე ლით შექ მ
ნილ სა თა მა შო ებ სა და პრო დუქ ცი ას. „კოდალასთვის“ გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შშმ პირ თა რე სო ცი ა ლი ზა ცია და ხელს უწყობს მათ 
სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ რა ცი ა სა და ღირ სე ულ და საქ მე ბას.  სა წარ მო ში 
ინო ვა ცი უ რი მე თო დე ბით ახალ პრო ფე სი ებს ეუფ ლე ბი ან სხვა დას ხ ვა 
სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მქო ნე პი რე ბი, მათ შო რის, შშმ პი რე ბი და სო ცი
ა ლუ რად და უც ვე ლი ახალ გაზ რე ბი. სა წარ მო ში და საქ მე ბუ ლია 25მდე 
ადა მი ა ნი, აქე დან 16 შშმ პი რი ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ „კოდალა“ს შე მო სავ ლე ბის 100%ის რე ინ ვეს ტი
რე ბა ხდე ბა სა წარ მო ში და მი მარ თუ ლია ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე
ბის შექ მ ნი სა კენ. 2017 წელს სო ცი ა ლურ სა წარ მო თა ალი ან სი სა და 
CSRDGE მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ყო ველ წ ლი ურ ფო რუმ ზე, კომ პა ნია 
“კოდალა“ გახ და მთა ვა რი ნო მი ნა ცი ის „წლის სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს“ 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი და აღი ა რე ბუ ლი იქ ნა მა ღა ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
მქო ნე კომ პა ნი ად. 

თეგეტა მოტორსი 
თეგეტა მწვანე ზონა

“თეგეტა მწვა ნე ზო ნა” – „თეგეტა მო ტორ სის“ ვაქ ცი ნა ცი ის წა მა ხა ლი სე
ბე ლი კამ პა ნი ა ა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს კომ პა ნი ის თა ნამ შ რომ ლე ბის 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის დაც ვის მიზ ნით, COVID19 სა წი ნა
აღ მ დე გო აც რის პრო ცე სის წა ხა ლი სე ბას. 

„თეგეტა მო ტორ სი“ თა ვი სი 2500 თა ნამ შ რომ ლის მო ტი ვა ცი ის თ ვის რამ
დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს. მსურ ვე ლე ბის თ ვის „თეგეტა“ აორ გა ნი
ზებს ვაქ ცი ნა ცი ას სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში  უზ რუნ ველ ყოფს 
რე გის ტ რა ცი ა სა და ვაქ ცი ნა ცი ის კა ბი ნე ტებ ში ტრან ს პორ ტი რე ბას.  ვაქ
ცი ნა ცი ის მსურ ველ თა რა ო დე ნო ბის გა საზ რ დე ლად, კომ პა ნი ის შიგ ნით 
აქ ტი უ რი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია მიმ დი ნა რე ობს  „თეგეტას“ გუნ დის 
წევ რებს ყო ველ დღი უ რად ეგ ზავ ნე ბათ სანდო წყაროებზე დაყრდნობით 
მომ ზა დე ბუ ლი ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლე ბე ლი სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე ბი. 
კვი რა ში ერ თხელ იმარ თე ბა შეხ ვედ რა პრო ფე სი ო ნა ლებ თან, ექი მებ სა 
და ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლის ტებ თან, რომ ლე ბიც „თეგეტელების“ კითხ ვებს 
პა სუ ხო ბენ ვაქ ცი ნა ცი ას თან და კავ ში რე ბულ ნე ბის მი ერ სა კითხ ზე. სა ორ
გა ნი ზა ციო და სა ინ ფორ მა ციო ნა წი ლის გარ და, ორ ჯერ აც რი ლი თა ნამ
შ რომ ლე ბის თ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია წა მა ხა ლი სე ბე ლი სა ჩუქ რე ბიც და 
გა თა მა შე ბებ ში სო ლი დუ რი სა ჩუქ რე ბის მო გე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.
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ფინანსური ჩართულობის 
ორგანიზაცია “კრისტალი” 
ახალგაზრდების და ქალთა მეწარმეობის 
მხარდაჭერა საქართველოში“ (USAID YES-GEORGIA)

„ახლაგაზრდა მე წარ მე თა სკო ლის“ პრო ექ ტით, “კრისტალი” მიზ ნად ისა
ხავს ახალ გაზ რ დებ ში შე ამ ცი როს უმუ შევ რო ბის დო ნე, შე უქ მ ნას მათ ღირ
სე უ ლი სა მუ შაო პი რო ბე ბი, და ეხ მა როს მათ მე წარ მე ო ბის უნა რე ბის გან
ვი თა რე ბა ში, უზ რუნ ველ ყოს წვდო მა ფი ნან სურ რე სურ სებ თან, ას წავ ლოს 
ფი ნან სე ბის გო ნივ რუ ლად გა მო ყე ნე ბა, უზ რუნ ველ ყოს ფი ნან სუ რი მხარ და
ჭე რით, რა თა და იწყონ სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა.

„კრისტალმა“  2016 წლი დან და იწყო „ახალგაზრდა მე წარ მე თა სკო
ლა“  (USAID YESGEORGIA), რო მე ლიც გან კუთ ვ ნი ლია 1628 წლამ დე 
ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის. პრო ექ ტის და საწყი სი დან 2021 წლის ჩათ ვ ლით, 
„ახალგაზრდა მე წარ მე თა სკო ლა ში“ მო ნა წი ლე ო ბა 4,000მდე ახალ გაზ
რ დამ მი ი ღო, მათ გან 1,041მა ახალ გაზ რ დამ წარ მა ტე ბით გა ი ა რა მე წარ
მე ო ბის ტრე ნინგ კურსი, მათ შო რის 468 ახალ გაზ რ დამ წა რად გი ნა ბიზ ნეს 
პრო ექ ტი კო მი სი ის წი ნა შე (291 გო გო, 177 ბი ჭი), ხო ლო 89 აპ ლი კან ტი 
და ფი ნან ს და „კრისტალის“ მი ერ (48 გო გო, 41 ბი ჭი).

 „ახალგაზრდა მე წარ მე თა სკო ლის“ ტრე ნინგ კურსი ორ თვი ა ნია და ხორ
ცილ დე ბა სწავ ლე ბის 2 დო ნე ზე. პირ ველ დო ნე ზე მო ნა წი ლე ე ბი ეუფ ლე
ბი ან მე წარ მე ო ბის ზო გად კურ სებს, მე ო რე დო ნე ზე გა დი ან მე წარ მე ო ბის 
პრაქ ტი კულ კურსს, სა დაც ახალ გაზ რ დე ბი შე ის წავ ლი ან მსოფ ლი ო ში წარ
მა ტე ბულ სტარ ტაპ ქე ი სებს, მათ გა მოწ ვე ვებს და მარ თ ვის ტექ ნი კებს.  კურ
სის ბო ლოს კი  სწავ ლო ბენ ბიზ ნეს იდე ე ბის ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბად გარ დაქ
მ ნის ტექ ნი კებს; 

მაგნიტი 
ყოველდღიური 20%-იანი ფასდაკლება

COVID19 პან დე მი ის გავ რ ცე ლე ბის პა რა ლე ლუ რად, ქვეყ ნის მო სახ ლე ო
ბის მხარ და სა ჭე რად „მაგნიტმა“ ერ თ ერ თი დი დი ინი ცი ა ტი ვა გა ნა ხორ ცი ე
ლა, რო მელ საც სა ზო გა დო ე ბის და დე ბი თი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყ ვა. პრო ექ
ტი გუ ლის ხ მობს ყო ველ დღი ურ 20%იან ფას დაკ ლე ბას   სხვა დას ხ ვა დღეს 
სხვა დას ხ ვა  კა ტე გო რი ის პრო დუქ ტ ზე. 

კამ პა ნი ამ გან სა კუთ რე ბით მოთხოვ ნად პრო დუქ ტებ ზე ფას დაკ ლე ბით, მო
სა ხე ლო ბი სათ ვის და ნა ზო გის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბა შექ მ ნა. ფას დაკ ლე ბა 
მთლი ა ნად კომ პა ნი ის მხრი დან ფას დათ მო ბის სა ფუძ ველ ზე ხორ ცილ დე
ბა. კამ პა ნია გან სა კუთ რე ბით მოთხოვ ნა დია და შე დე გად, მომ ხ მა რე ბელ თა 
ინ ტე რე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, პრო ექტს დრო თა გან მავ ლო ბა ში  სხვა დას
ხ ვა კა ტე გო რი ის პრო დუქ ტე ბი და ე მა ტა. აღ ნიშ ნუ ლი კამ პა ნი ა, 20% ფას
დაკ ლე ბა სხვა დას ხ ვა პრო დუქ ტ ზე კვლავ ყო ველ დ რი უ რად მიმ დი ნა რე ობს 
და ხელ მი საწ ვ დო მია მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით. 
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2020 წლის ნო  ემ   ბერ   ში შე  იქ   მ   ნა ბიზ   ნეს კლუ  ბი, პლატ   ფორ   მა, რო  მე 
ლიც კლუ  ბის წევ   რე  ბი  სათ   ვის სხვა  დას   ხ   ვა უპი  რა  ტე  სო  ბებს, ბიზ   ნე  სის 
გან   ვი  თა  რე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბებს და სო  ცი  ა  ლი  ზა  ცი  ი  სათ   ვის სივ   რ   ცეს 
ქმნის.  ბიზ   ნეს კლუ  ბის წევ   რებს შე  საძ   ლებ   ლო  ბა აქვთ, მო  ნა  წი  ლე 
ო  ბა მი  ი  ღონ დის   კუ  სი  ებ   სა და ტრე  ნინ   გებ   ში, გა  ა  ფარ   თო  ვონ ბიზ   ნეს 
კონ   ტაქ   ტე  ბი. 2020 წლის ბო  ლო  სათ   ვის, კლუბს 860ზე მე  ტი წევ   რი 
ჰყავ   და. 

აღ ნიშ ნუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი ეხ მა რე ბა ბიზ ნე სებს სწო რი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბა ში, ზრდის სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას და სო ცი ა
ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას, ასე ვე ხელს უწყობს ცოდ ნის, ექ ს პერ ტი
ზი სა და სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბას.

თი ბი სი ბან კი 
თი ბი სი ბიზ ნე სის თ ვის

„თიბისი“ ბან   კის   თ   ვის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია ბიზ   ნე  სის გან   ვი  თა  რე  ბის ხელ  
შეწყო  ბა. ამ   დე  ნად, მიკ   რო, მცი  რე და სა  შუ  ა  ლო სა  წარ   მო  ე  ბის   თ   ვის, 
რომ   ლე  ბიც ბან   კის მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბი არი  ან, „თიბისიმ“ შე  ი  მუ  შა  ვა შე 
თა  ვა  ზე  ბე  ბის პროგ   რა  მა. პროგ   რა  მა მო  ი  ცავს სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
რე  სურ   სებს, ბიზ   ნეს ბლოგს, ბიზ   ნე  სის დახ   მა  რე  ბის ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტებს, 
ყოველწლიურ ბიზ   ნეს და  ჯილ   დო  ე  ბას და სტარ   ტა  პე  ბის პროგ   რა  მას. 

Covid19 პან   დე  მი  ის გა  მო, ბიზ   ნე  სე  ბის გა  ციფ   რუ  ლე  ბა პრი  ო  რი  ტე  ტი 
გახ   და. ამ   დე  ნად, „თიბისიმ“ მხა  რი და  უ  ჭი  რა მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლებს და გან  
ხორ   ცი  ელ   და არა  ერ   თი პრო  ექ   ტი: VISAსთან თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბით უსას  
ყიდ   ლოდ შე  იქ   მ   ნა 200 ონ   ლა  ინ მა  ღა  ზი  ა, შემ   ცირ   და სა  კო  მი  სიო Vendoo 
პლატ   ფორ   მის გა  მო  ყე  ნე  ბი  სათ   ვის, სტარ   ტა  პე  ბი  სათ   ვის შე  იქ   მ   ნა სა  ერ   თო 
სივ   რ   ცე  Mystartup.ge, 100 მიკ   რო, მცი  რე და სა  შუ  ა  ლო სა  წარ   მო  სათ  
ვის შე  იქ   მ   ნა მარ   კე  ტინ   გის სტრა  ტე  გი  ა.

www.businesstool.ge არის სივ   რ   ცე  ონ   ლა  ინ პლატ   ფორ   მა, რომელიც 
ქმნის ეკო  სის   ტე  მას და აკავ   ში  რებს ბიზ   ნეს   სა ტექ   ნო  ლი  გი  უ  რი პრო  დუქ  
ტე  ბი  სა და სერ   ვი  სე  ბის მომ   წო  დებ   ლებ   თან. კომ   პა  ნი  ებს შე  უძ   ლი  ათ მო 
ძებ   ნონ, შე  ა  და  რონ და ამო  ირ   ჩი  ონ სა  კუ  თა  რი ბიზ   ნე  სის   თ   ვის სა  ჭი  რო 
პროგ   რა  მუ  ლი უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა: კომ   პი  უ  ტე  რუ  ლი პროგ   რა  მა, მო  ბი  ლუ 
რი აპ   ლი  კა  ცია ან ვებ      სერ   ვი  სი. 
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თი ბი სი ბან კი 
აპ ლი კა ცი ე ბის კონ კურ სი

სტარ ტა პე რის „აპლიკაციების კონ კურ სის“ პროგ რა მის მი ზა ნია წა ა
ხა ლი სოს სა ქარ თ ვე ლო ში  მო ბი ლუ რი ან ვებ აპ ლი კა ცი ე ბის შექ მ ნა 
და გა მო ყე ნე ბა. კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბა შე უძ ლია ნე ბის მი ერ და
ინ ტე რე სე ბულ პირ სა და მე წარ მე სუ ბი ექტს, ვი საც სურთ, თა ვი ან თი 
აპ ლი კა ცი ით ბიზ ნე სებს ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბა გა უ მარ ტი ვონ. 
ამ დე ნად, პროექტის მი ზა ნი ა, სა ქარ თ ვე ლო ში პროგ რა მუ ლი უზ რუნ
ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით ინო ვა ცი უ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ხელ
შე ყო ბა.  პროგ რა მას ჰყავს 3 გა მარ ჯ ვე ბუ ლი საპ რი ზო ფონ დით და 
ხორ ცი ელ დე ბა ნი დერ ლან დე ბის გან ვი თა რე ბის ბან კი სა და სა ქარ თ
ვე ლოს ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტოს მხარ და ჭე რით.

აპ ლი კა ცი ე ბის კონ კურ სი ხელს უწყობს ქვე ყა ნა ში ტექ ნო ლო გი ე ბის 
გან ვი თა რე ბას, ბიზ ნე სე ბი სათ ვის ტექ ნო ლო გი უ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე
ბის შე მო ღე ბას და პრო ცე სე ბის გა მარ ტი ვე ბას, ასე ვე, ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბას ახალ გაზ რ და თა ო ბა ში და ამ მიმართულებით ბიზ ნე სე ბის 
მხარ და ჭე რას. ასე ვე, კონ კურ სით “თიბისი“ მხარს უჭერს ახა ლი ბიზ
ნე სე ბის შექ მ ნას, ეხ მა რე ბა ახალ შექ მ ნილ ბიზ ნე სებს და მე წარ მე ო ბის 
გან ვი თა რე ბას ქვე ყა ნა ში.  2020 წელს კონ კურ ს ში იდე ე ბი წა რად გი ნა 
47მა მო ნა წი ლებმ, ხო ლო 2021 წლის ივ ლი სის მო ნა ცე მე ბით კონ
კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის 70 მო ნა წი ლე იყო და რე გის ტ რი რე ბუ ლი. 

თიბისი ბანკი 
სტარტაპერი

2017 წლი დან „თიბისი“ ბან კი ახორ ცი ე ლებს პროგ რა მას „სტარტაპერი“ 
 ინო ვა ცი უ რი პროგ რა მა, რო მე ლიც სტარ ტა პებს სთა ვა ზობს ფი ნან
სურ და არა ფი ნან სურ მხარ და ჭე რა სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ
რა მებს. პროგ რა მა მო ი ცავს რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბას: სესხებს 
სტარტეპებისთვის და საოპერაციო პროდუქტებს (სტარტაპ რეს ტო რა
ნი, სტარ ტაპ სეს ხი, სტარ ტაპ სას ტუმ რო სეს ხი, სტარ ტაპ აგ რო სეს ხი, 
სტარ ტაპ ლი ზინ გი), სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი და შე საძ ლებ
ლო ბა სტარ ტა პე ბის თ ვის, გა ი ა რონ ტრე ნინ გი, და ეს წ რონ მას ტერ კ
ლა სებ სა და ინ დი ვი დუ ა ლურ კონ სულ ტა ცი ებს, ასე ვე მო ი ცავს მე დია 
მხარ და ჭე რას.

პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, 2020 წელს, 700ზე მეტ მა სტარ ტაპ მა გა ი
ა რა ტრე ნინ გი, ჩა ტარ და სტარ ტაპ დის კუ სია 200ზე მე ტი მო ნა წი ლი, 
150 სტარ ტა პის შე სა ხებ და ი წე რა ბლო გე ბი და სტა ტი ე ბი. პროგ რა მა 
„სტარტაპერი“ ბიზ ნე სებს გან სა კუთ რე ბულ შე საძ ლებ ლო ბას სთა ვა
ზობს, გა ნა ვი თა რონ საქ მი ა ნო ბა. 

პროგ რა მა მხარს უჭერს სტარ ტაპ გა რე მოს, მხარს უჭერს ბიზ ნე სებს, 
ეკო ნო მი კა სა და სა ზო გა დო ე ბას, რომ იყოს უფ რო მე დე გი, მრა ვალ
ფე რო ვა ნი და ინ კ ლუ ზი უ რი.
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თიბისი ბანკი 
ონლაინ მაღაზია 3 დღეში

2020 წლის მარ ტ ში, პან დე მი ის დაწყე ბი სას, „თიბისი“  ბან კ მა შექ მ ნა პრო
ექ ტი „ონლაინ მა ღა ზია 3 დღე ში“. პრო ექ ტი მო ი ცავს პლტფორ მას,  რომ
ლის სა შუ ა ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია ვებ  გ ვერ დის შექ მ ნა,  „თიბისის“ 
გა დახ დე ბის სის ტე მას თან და კავ ში რე ბა, მო ი ცავს ფო ტოგ რა ფის მომ სა ხუ
რე ბას. პლატ ფორ მას მა ლე ვე და ე მა ტა ონ ლა ინ რეს ტორ ნის შე თა ვა ზე ბა. 
ერთ წე ლი წად ში, გა ციფ რულ და 200 მა ღა ზია და 50 რეს ტო რა ნი. ონ ლა ინ 
მა ღა ზი ის შექ მ ნით ბიზ ნე სე ბი სათ ვის გახ ს ნა ახა ლი არ ხი გა ყიდ ვე ბის თ ვის, 
მომ ხ მა რებ ლებ თან კავ ში რი სა და ახა ლი მომ ხ მა რებ ლე ბის მო სა ზი დად. 

VISAს მი ერ „ონლაინ მა ღა ზია 3 დღე ში“  პრო ექ ტი და სა ხელ და მცი რე და 
სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის სა უ კე თე სო პრო ექ ტად რე გი ონ ში. 

შპს სა ბა და ლუ კა 
უსაფ რ თხო ე ბის სის ტე მის და ნერ გ ვა

COVID 19 პან დე მი ის გავ რ ცე ლე ბის პი რო ბებ ში, სა ვაჭ რო ცენ ტ რ მა „საბამ“ 
უსაფ რ თხო ე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ზო მე ბი მი ი ღო და და ნერ გა უსაფ რ თხო
ე ბის სის ტე მა, რის თ ვი საც კომ პა ნი ამ 450 000 ლა რის ოდე ნო ბით რე სურ სი 
გა მო ყო. უსაფ რ თხო ე ბის სის ტე მა გუ ლის ხ მობს სა ვაჭ რო ცენ ტ რის მთა ვარ 
შე ნო ბა ში სუფ თა ჰა ე რის ნა კა დე ბის კონ ტ როლს  კონ დი ცი რე ბუ ლი ჰა ე რის 
ფილ ტ რა ცია ხდე ბა ულ ტ რა ი ის ფერ სპექ ტ რ ში, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყობს 
ბაქ ტე რი ე ბი სა და ვი რუ სე ბის სრუ ლად გა ნად გუ რე ბას. გარ და ამი სა, სა ვაჭ
რო ცენ ტ რ ში და ნერ გი ლია COVID19ის გავ რ ცე ლე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო 
ზო მე ბი (ტემპერატურის რე გუ ლა რუ ლი შე მოწ მე ბა, სა მე დი ცი ნო ნიღ ბე ბის 
ტა რე ბა და სხვა).

გარ და ამი სა, სა ვაჭ რო ცენ ტ რ მა პან დე მი ის გან მავ ლო ბა ში შე ღა ვა თე ბი 
და დახ მა რე ბა გა უ წია კომ პა ნი ებს  პან დე მი ის გა მო და ხურ ვის პე რი ოდ
ში, მო ი ჯა რე ე ბი გან თა ვი სუფ ლ დ ნენ იჯა რის გა დახ დის გან, ასე ვე ახა ლი 
კომპანიები, რომლებსაც სურთ ბიზნესის გაფართოება, 3 თვის გან მავ ლო
ბა ში თა ვი სუფ ლ დე ბი ან იჯა რის გა და სა ხა დის გან და იხ დი ან მხო ლოდ კო
მუ ნა ლურ და სა ბი უ ჯე ტო გადასახადები. პან დე მი ის პე რი ოდ ში კომ პა ნი ას 
არ შე უწყ ვე ტია თა ნამ შ რო მელ თა ანაზღა უ რე ბა და  უზ რუნ ველ ყოფ და  მათ 
სამ სა ხურ ში ტრან ს პორ ტი რე ბას. 

- 60 - - 61 -



ღირსეული სამუშაო და  
ეკონომიკური ზრდა

სა ქარ თ ვე ლოს ბან კი 
BUSINESSCOURSE.GE

„საქართველოს ბან კ მა“ მცი რე და სა შა ლო ბიზ ნეს კლი ენ ტე ბის თ ვის შექ მ ნა 
ბიზ ნეს კურ სის პროგ რა მა businesscourse.ge, რო მე ლიც ბიზ ნე სის გან ვი
თა რე ბა სა და ხელ შეწყო ბას,  ასე ვე ბიზ ნეს გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო
ბის გაზ რ დას ემ სა ხუ რე ბა. მოგ ვი ა ნე ბით, პლატ ფორ მა მთლი ა ნი ბიზ ნე სა 
უდი ტო რი ის თ ვის გახ და ხელ მი საწ ვ დო მი, შე სა ბა მი სად,  ბიზ ნე სით და ინ
ტე რე სე ბულ ადა მი ანს შე უძ ლია სრუ ლი ად უფა სოდ გა ი ა როს ნე ბის მი ე რი 
კურ სი. 

ბიზ ნეს კურ სი არის შე მეც ნე ბით  სა გან მა ნათ ლებ ლო, ხელ მი საწ ვ დო მი 
პლატ ფორ მა ბიზ ნე სის დამ ფუძ ნებ ლე ბი სა და მე ნე ჯე რე ბი სათ ვის, მო ი ცავს 
პრაქ ტი კულ ინ ფორ მა ცი ას კონ კ რე ტუ ლი ამო ცა ნის ამო სახ ს ნე ლად. შე სა
ბა მი სად მარ ტი ვად, სწრა ფად და გა სა გე ბად, სან დო ექ ს პერ ტის გან ბიზ ნეს
სა ზო გა დო ე ბა იღებს მის თ ვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას.

თი თო ე უ ლი კურ სი შედ გე ბა  57 წუ თი ა ნი ვი დე ო ე ბის გან, რო მელ თა გან თი
თო ე უ ლი ერთ კონ კ რე ტულ სა კითხს ფა რავს. პლატ ფორ მა ზე ასე ვე ხელ
მი საწ ვ დო მია და მა ტე ბი თი მა სა ლე ბი და სა სარ გებ ლო ბმუ ლე ბი. ამ ჟა მად 
ბიზ ნეს კურ სის პლატ ფორ მა ზე გან თავ სე ბუ ლია 11 ბიზ ნეს კურ სი 4 მი მარ თუ
ლე ბით (მათ შო რის, ფი ნან სუ რი, სა ო პე რა ციო და მარ კე ტინ გის მი მარ თუ
ლე ბე ბი). 

ბის ნეს კურ სით და ინ ტე რე სე ბულ მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა 10 000ს, 
დას რუ ლე ბუ ლი კურ სე ბის რა ო დე ნო ბა კი 2000ს აღე მა ტე ბა.

საქართველოს ბანკი 
სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის მხარ და ჭე რა

2017 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტი სო ცი ა ლუ რი 
მე წარ მე ო ბის მხარ და ჭე რა, სფე როს შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ა, რის
თ ვი საც და ა არ სა სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის საგ რან ტო კონ კურ სი. კონ კურ სის 
ფარ გ ლებ ში ყო ველ წ ლი უ რად 5 სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო იღებს და ფი ნან სე ბას 
50 000 ლა რის ოდე ნო ბით. საგ რან ტო კონ კურ სის ფარ გ ლებ ში ფი ნან ს დე ბა 
სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს ის პრო ექ ტი, რო მელ საც ორ მა გი მი ზა ნი აქვს – ეკო ნო
მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი.

კონ კურ სის ღია წე სით ტარ დე ბა და ნე ბის მი ერ მსურ ველს შე უძ ლია წარ მო ად
გი ნოს მდგრა დი, ძლი ე რი სო ცი ა ლუ რი მი სი ი სა და გა მარ თუ ლი ბიზ ნეს გეგ მის 
მქო ნე პრო ექ ტი. 

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს იდეა უნ და იყოს მდგრა დი და და ფი ნან სე ბის სა ხით 
მი ღე ბუ ლი თან ხის ათ ვი სე ბის შემ დ გომ უნ და შეძ ლოს და მო უ კი დებ ლად ფუნ
ქ ცი ო ნი რე ბა და გან ვი თა რე ბა.

დღე ის თ ვის „საქართველოს ბან კის“ საგ რან ტო კონ კურ სის ფარ გ ლებ ში მი
ღე ბუ ლი გრან ტის შე დე გად ფუნ ქ ცი ო ნი რებს 15 სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო. 2021 
წელს „საქართველოს ბან კის“ მი ერ ფი ნან ს დე ბა და მა ტე ბით 3 სო ცი ა ლუ რი 
სა წარ მო. ამას თან,  აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სა წარ
მო ე ბის მხარ და ჭე რა, კონ სულ ტა ცია და მათ შე სა ხებ ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბის 
კამ პა ნი ე ბი. „საქართველოს ბან კის“ მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სა
წარ მო ე ბი სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბას ემ სა ხუ რე ბა.

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის „საქართველოს ბან კი“ და მა
ტე ბით ყო ველ წ ლი უ რად აფი ნან სებს სო ცი ა ლუ რი მე ა წარ მე ო ბის ფო რუმს,  
აჯილ დო ებს წლის სო ცი ა ლურ სა წარ მოს, კონ სულ ტა ცი ას უწევს სო ცი ა ლურ 
სა წარ მო ებს, სო ცი ა ლურ მე წარ მე ებს რთავს მნიშ ვ ნე ლო ვან და მათ თ ვის სა ჭი
რო ტრე ნინ გებ სა და ვე ბი ნა რებ ში.
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ტერმინალი 
საერთო სამუშაო სივრცეები 

სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად სა ერ თო სა მუ შაო სივ რ ცე ე ბის მი მარ თუ ლე ბა 
“ტერმინალმა“ შექ მ ნა. კომ პა ნია ამ მი მარ თუ ლე ბით სწრა ფად მზარ დია  4 
წელ ში გახ ს ნა „ტერმინალის“ 5 ფი ლი ა ლი. „ტერმინალი“ მო ი ცავს სრუ ლად 
აღ ჭურ ვილ 800 ინ დი ვი დუ ა ლურ სა მუ შაო სივ რ ცეს, 52 ოფი სით, ინ ტერ ნე
ტით, 24/7 ხელ მი საწ ვ დო მო ბით, 28 შეხ ვედ რე ბი სა და სა კონ ფე რენ ციო 
ოთა ხე ბით. მყუდ რო სა მუ შაო გა რე მოს ქმნის სა მუ შაო სივ რ ცე ე ბის დი ზა ი ნი. 

„ტერმინალის“ ხედ ვაა მე ტი სა ერ თო სივ რ ცის  ბიზ ნე სის, სტარ ტა პე ბი სა 
და კერ ძო პი რე ბი სათ ვის სა მუ შაო პლატ ფორ მის  შექ მ ნა, რაც მე წარ მე ო
ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ქმნის. გარ და ამი სა, კომ პა ნი ას სჯე რა, 
რომ „ტერმინალი“ სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სო ცი ა ლურ როლ საც ას რუ ლებს 
 ერ თი ა ნებს სხვა დას ხ ვა ადა მი ანს, ქმნის გა მოც დი ლე ბის, ცოდ ნი სა და მო
ტი ვა ცი ის გა ზი ა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ „ტერმინალი“ ქარ თუ ლი ბრენ დი ა, ის ბა ზარ ზე 
ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ევ რო პუ ლი სტან და ტე ბით და კონ კუ რენ ცი ას უწევს მსოფ
ლი ოს უდი დეს ბრენ დებს ამ მი მარ თუ ლე ბით. ამას მოწ მობს ის ფაქ ტი, რომ 
2020 წელს ტერ მი ნა ლი გახ და „EuroAsian Startup Awards”  გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 
სა უ კე თე სო სა ერ თო სა მუ შაო სივ რ ცე ე ბის (coworking სივ რ ცე ე ბის) კა ტე გო
რი ა ში. 

„GEC“ს მთა ვარ ღი რე ბუ ლე ბას  კომ პა ნი ის გუნ დი, კომ პა ნი ა ში და საქ მე ბუ
ლი ადა მი ა ნე ბი წარ მო ად გე ნენ. კომ პა ნია ინარ ჩუ ნებს სა მუ შაო გა რე მოს, 
რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია თა ნამ შ რომ ლის პი რად თა ვი სუფ ლე ბა ზე, ინ დი
ვი დუ ა ლიზ მ ზე, პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა სა და გუნ დურ მუ შა ო ბა ზე. 2010 
წლი დან კომ პა ნი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი თა ვად გან საზღ ვ რა ვენ სა მუ შაო ად
გილ სა და გრა ფიკს. „GEC“ ქმნის თა ნას წორ კა რი ე რულ შე საძ ლებ ლო ბებს 
ყვე ლას თ ვის და თა ნამ შ რომ ლებს სთა ვა ზობს კონ კუ რენ ტულ ანაზღა უ რე
ბას და და მა ტე ბით უპი რა ტე სო ბებს. 

კომ პა ნი ა ში გუნ დის პრო ფე სი უ ლი ზრდა და გან ვი თა რე ბა ერ თ ერ თი პრი
ო რი ტე ტი ა. გუნ დის თი თო ე უ ლი წევ რის თ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლია პერ სო ნა ლუ
რი გან ვი თა რე ბის გეგ მა, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა საც „GEC“ სრუ ლად უზ
რუნ ველ ყოფს. ასე ვე, კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მიზ ნით, გუნ დის წევ რებს 
შე უძ ლი ათ სა სურ ვე ლი სა სერ ტი ფი კა ტო პროგ რა მის ან ტრე ნინ გის არ ჩე
ვა, რომ ლის სა ფა სურს კომ პა ნია სრუ ლად და ფა რავს. პან დე მი ის დროს 
კომ პა ნი ამ სრუ ლად შე ი ნარ ჩუ ნა თა ნამ შ რომ ლე ბი, 20%ით გა უ ზარ და მათ 
ანაზღა უ რე ბა და 30%ით გა ზარ და და საქ მე ბუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა.

თა ვი სუ ფა ლი სა მუ შაო გა რე მო სა და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შ
წყო ბის შე დე გად, კომ პა ნი ას ჰყავს მო ტი ვი რე ბუ ლი და ერ თ გუ ლი გუნ დი, 
რო მე ლიც ჩარ თუ ლია კომ პა ნი ას თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა პრო ცეს ში და 
2010 წლი დან კომ პა ნი ის მუდ მივ ზრდას უწყობს ხელს.  

GEC | Systemic Business Consulting  
სა დაც სამ სა ხუ რი თა ვი სუფ ლე ბას ნიშ ნავს
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COVID-19-ის სა ორ გა ნი ზა ციო ჯგუ ფი  

“ჯიპიაი ჰოლ დინ გი სათ ვის” თა ნამ შ რო მელ თა ჯან მ რ თე ლო ბა და უსაფ რ
თხო ე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გან სა კუთ რე ბით, COVID19 პან დე მი ის პი რო
ბებ ში. პან დე მი ის და საწყი სი დან, კომ პა ნი ა ში შე იქ მ ნა COVID19ის სა ორ
გა ნი ზა ციო ჯგუ ფი, რო მე ლიც პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს 
მარ თავ და, ხო ლო თა ნამ შ რომ ლებს შე ეძ ლოთ და კავ ში რე ბოდ ნენ მათ 
COVID19თან და კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი სა კითხით.

გარ და ამი სა, კომ პა ნი ის მე ნეჯ მენ ტი სათ ვის პრი ო რი ტე ტი იყო ყვე ლა თა
ნამ შ რომ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა, ასე ვე სა მუ შაო პროგ რა მებ ზე წვდო მის უზ
რუნ ველ ყო ფა თი თო ე უ ლი თა ნამ შ რომ ლის თ ვის დის ტან ცი უ რი მუ შა ო ბის 
პი რო ბებ ში. შე მუ შავ და დის ტან ცი უ რი მუ შა ო ბის სა მოქ მე დო გეგ მა და ში
და სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გი ა. 16 მარ ტი დან დღემ დე კომ პა ნი ის ყვე ლა 
თა ნამ შ რო მე ლი დის ტან ცი უ რად მუ შა ობს, კომ პა ნი ამ მო ა ხერ ხა მა თი ჯან
მ რ თე ლო ბის დაც ვა და პირ ვე ლი ტალ ღის დროს არ ცერ თი თა ნამ შ რო მე
ლი არ და ინ ფი ცი რე ბუ ლა, ამასთან, ყველა თანამშრომელმა შეინარჩუნა 
სამსახური. 

კომ პა ნი ას ყო ველ დღი უ რი კო მუ ნი კა ცია ჰქონ და ყვე ლა თა ნამ შ რო მელ თან 
კომ პა ნი ა ში მიმ დი ნა რე სი ახ ლე ე ბის, მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ და ყვე
ლა პრო ცე სი კომ პა ნი ა ში შე უ ფერ ხებ ლად მიმ დი ნა რე ობ და. გამომდინარე 
თანამშრომელთა მოსაზრებიდან, კომანიამ მუ შა ო ბის ახ ლე ბურ სტილ ზე 
ე.წ ჰიბ რი დუ ლი მარ თ ვის მო დელ ზე გადაწყვიტა  თა ნამ შ რო მელ თა 70%
ზე მე ტი მუდ მი ვად სახ ლი დან იმუ შა ვებს, ეს მო დე ლი გუ ლის ხ მობს მე ნეჯ
მენ ტის სრუ ლი ად ახა ლი მიდ გო მე ბი სა და სტან დარ ტე ბის დამ კ ვიდ რე ბას, 
ახა ლი მმარ თ ვე ლო ბი თი სის ტე მე ბის შექ მ ნას. 

ჯიპიაიუდაბნო 
ქარ თუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა

„უდაბნოს“ საქ მი ა ნო ბა რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბას მო ი ცავს  სტუ მარ მას პინ
ძ ლო ბა, გან ვი თა რე ბა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა. 2017 წლი დან „უდაბნომ“ 
გა ა შე ნა ნუ შის ბა ღე ბი (2000 ჰა, 675 000ზე მე ტი ნუ შის ხე), კენ კ რა სა და ვე
ნახ თან ერ თად. ამას თან, უდაბ ნოს აქვს 25 კმი ა ნი სარ წყა ვი არ ხი, ირი გა
ცი ის სის ტე მა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს, რომ წყლის რე სურ სე ბი ეფექ ტი ა ნა და 
იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი. ამ დე ნად, „უდაბნო“ საკ ვე ბის მდგრა დი წარ მო ე ბის 
სის ტე მი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მე დე გი პრაქ ტი კის და ნერ გ ვის მი მარ
თუ ლე ბით მო წი ნა ვე ა.

გარ და ამი სა, „უდაბნოსთვის“ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა რე მოს დაც ვის მი მარ თუ
ლე ბა, იყე ნებს სხვა დას ხ ვა ტექ ნო ლო გიას და ატა რებს ზო მებს, რომ უარ
ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა გა რე მო ზე მი ნი მუ მამ დე შემ ცირ დეს. ასე ვე ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თ ვის სის ტე მა და რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა კომ პა ნი ის მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა. „უდაბნო“ ახორ ცი ე ლებს მდგრად („მწვანე“ 
) შეს ყიდ ვებს. 

კომ პა ნი ის ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტი ნარ ჩე ნე ბის მი ნი მუ მამ დე შემ ცი რე ბა ა, 
რის თ ვი საც, დღე ი სათ ვის ნუ შის ნარ ჩე ნე ბი გა მო ი ყე ნე ბა ცხო ველ თა საკ ვე
ბად. ხო ლო სა მო მავ ლოდ, „უდაბნო“ გეგ მავს ისე თი ტექ ნო ლო გი ე ბის და
ნერ გ ვას, რომ ლი თაც ნარ ჩე ნე ბის გა მო ყე ნე ბის და გა და მუ შა ვე ბის შე საძ
ლებ ლო ბა იქ ნე ბა.

„უდაბნო“ მიზ ნად ისა ხავს, შე ი ნარ ჩუ ნოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ტრა დი ცი
ე ბი, ამა ვე დროს, და ნერ გოს უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ე ბი და ფერ მე რუ ლი 
ტექ ნი კე ბი რე გი ონ ში. ამ პრო ცეს ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი მო
სახ ლე ო ბის, მუდ მი ვი და სე ზო ნუ რი თა ნამ შ რომ ლე ბის (470 ადა მი ა ნი) გა
დამ ზა დე ბა და ტრე ნინ გე ბი. 
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ღირსეული სამუშაო და  
ეკონომიკური ზრდა

თა ნამ შ რო მელ თა გაძ ლი ე რე ბა და ღირ სე უ ლი  
სა მუ შაო გა რე მოს შექ მ ნა COVID 19-ის პე რი ოდ ში

COVID19 პან დე მი ის დაწყე ბის თა ნა ვე, კომ პა ნი ის მთა ვარ პრი ო რი ტე ტად 
თა ნამ შ რო მელ თა უსაფ რ თხო ე ბა და მათ თ ვის შე სა ბა მი სი სა მუ შაო გა რე მოს 
უზ რუნ ველ ყო ფა გა მო იკ ვე თა  გა ნი საზღ ვ რა შე სა ბა მი სი სა მუ შაო გრა ფი კი 
(პირველ რიგ ში, დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა და ვიდ ნენ რის კ  ჯ გუ ფის 
თა ნამ შ რომ ლე ბი). კომ პა ნი ამ ფი ლი ა ლე ბი უმოკ ლეს ვა და ში აღ ჭურ ვა ვი
რუ სი სა გან დამ ცა ვი შე სა ბა მი სი სა შუ ა ლე ბე ბით,  ელექ ტ რო ნუ ლი და დის
ტან ცი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბით შე იც ვა ლა მომ სა ხუ რე ბის და პრო დუქ ტე ბის მი წო
დე ბის გზე ბი, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტის შეზღუდ ვის დროს კომ პა ნია 
სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით უზ რუნ ველ ყოფ და თა ნამ შ რო მელ თა ტრან ს პორ ტი რე
ბას, ასე ვე თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და მომ ხ მა რებ ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე
ბას ვი რუ სის გავ რ ცე ლე ბის შე სა ხებ. კომ პა ნი ა ში და გეგ მი ლი შეხ ვედ რე ბი, 
ტრე ნინ გე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი და რეკ რუ ტინ გის პრო ცე სი  
დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა და ვი და, თა ნამ შ რო მელ თათ ვის ჩა ტარ და ტრე ნინ
გე ბი და ვორ ქ შო ფე ბი. 

2020 წელს და ი გეგ მა და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში გან ხორ ცი ელ და კამ პა ნია „ჩვენ, 
ემ ბი სე ლე ბი“, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და თი თო ე ულ თა ნამ შ რო მელ თან 
სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რე ბის გა მარ თ ვას, გა მოწ ვე ვებ თან სა ერ თო ძა ლე
ბით გამ კ ლა ვე ბის შე სა ხებ მსჯე ლო ბას, გუნ დუ რო ბის ამაღ ლე ბას, თა ნამ შ
რო მელ თა მაქ სი მა ლურ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას და გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში მა
თი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. გარ და ამი სა, შე იქ მ ნა პრო ექ ტი „სიკეთე 
გა დამ დე ბი ა“, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და მოწყ ვ ლა დი და პან დე მი ის შე დე
გად გან სა კუთ რე ბით და ზა რა ლე ბუ ლი ჯგუ ფე ბი სად მი დახ მა რე ბას.

ემბისი VIP SECRETARY 
ღირ სე უ ლი სა მუ შაო გა რე მო და ძლი ე რი ბიზ ნე სი

VIP Secretary ორი ენ ტი რე ბუ ლია დამ წყებ ბიზ ნე სებ ზე და ეხ მა რე ბა მათ, 
რო გორც დო კუ მენ ტე ბის, ისე ბუ ღალ ტე რი ა სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით.  სა მუ შაო პრო ცეს ში კომ პა ნია იყე ნებს ელექ ტ რო ნულ რე
სურ სებს  სა ქა ღალ დე ებს, რი თაც ამ ცი რებს ქა ღალ დის გა მო ყე ნე ბას. 

ამას თან, კომ პა ნი ას ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აქვს სა ერ თო ოპე რა ცი უ ლი მიდ გო
მე ბი, ხელს უწყობს თა ნამ შ რო მელ თა პრო ფე სი ულ ზრდა სა და გან ვი თა
რე ბას. თა ნა შემ წე ე ბი გა დი ან ACCAსა და IFRS სერ ტი ფი ცი რე ბის კურ სებს, 
მე ნეჯ მენ ტის კურსს და სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი ახა ლი 
რე გუ ლა ცი ე ბი მუდ მი ვად ინერ გე ბა კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბა ში.  კომ პა ნი ას 
ასე ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აქვს ში და კორ პო რა ცი უ ლი კულ ტუ რა და ში ნა გა
ნა წე სი. 

კომ პა ნი ას ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აქვს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა
ფი კი 10:00დან 16:00 სა ა თამ დე, ხო ლო კვი რა ში ერთ დღე ეთ მო ბა თა
ნამ შ რომ ლის სწავ ლა სა და დას ვე ნე ბა გან ვი თა რე ბას.  ამ დე ნად, კომ პა ნი
ი სათ ვის ერ თ ერ თი პრი ო რი ტე ტი ღირ სე უ ლი სა მუ შაო გა რე მოს შექ მ ნა ა. 
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მდგრადი ქალაქები  
და დასახლებები

BIM³ 
კვლე ვის ჩა ტა რე ბა

სამ   შე  ნებ   ლო სფე  რო  ში, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სტან   დარ   ტუ  ლი წე  სით გან   ხორ   ცი  ე 
ლე  ბუ  ლი სა  ხელ   მ   წი  ფო და კერ   ძო შეს   ყიდ   ვე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით კვლე  ვით, 
კომ   პა  ნია BIM³ გეგ   მავს, და  ად   გი  ნოს, თუ რა შე  დე  გე  ბი ექ   ნე  ბო  და აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
პრო  ცე  სე  ბის სრულ BIM ტექ   ნო  ლო  გი  ით გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბას. კვლე  ვით შე  საძ  
ლე  ბე  ლი იქ   ნე  ბა, გა  მოვ   ლინ   დეს BIM ტექ   ნო  ლო  გი  ის წი  ლი სამ   შე  ნებ   ლო პრო 
ცე  სე  ბის ეფექ   ტუ  რო  ბის გაზ   რ   დის მი  მარ   თუ  ლე  ბით, მოხ   დეს სამ   შე  ნებ   ლო სფე 
რო  ში არ   სე  ბუ  ლი პრობ   ლე  მე  ბის იდენ   ტი  ფი  ცი  რე  ბა და სწო  რი სტრა  ტე  გი  ე  ბის 
და  გეგ   მ   ვა BIM ტექ   ნო  ლო  გი  ის გა  მო  ყე  ნე  ბით.

BIM (Building Information Modelling) ტექ   ნო  ლო  გია წარ   მო  ად   გენს ინ   ს   ტ   რუ 
მენტს, რომ   ლის სა  შუ  ა  ლე  ბი  თაც სტრუქ   ტუ  რუ  ლად წა  რი  მარ   თე  ბა მო  ნა  ცე  მე  ბი 
სა და დო  კუ  მენ   ტა  ცი  ის გან   საზღ   ვ   რა, შექ   მ   ნა და მი  მოც   ვ   ლა. პრო  ექ   ტ   ში ჩარ  
თუ  ლი მხა  რე  ე  ბის   თ   ვის ნე  ბის   მი  ე  რი ინ   ფორ   მა  ცია ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მია სა  ჭი  რო 
დროს.

სამ   შე  ნებ   ლო ინ   დუს   ტ   რია გლო  ბა  ლუ  რად ეძებს გზებს, რა  თა შე  ი  მუ  შა  ოს 
სწო  რი მიდ   გო  მე  ბი და სამ   შე  ნებ   ლო პრო  ცე  სი წარ   მარ   თოს მაქ   სი  მა  ლუ  რად 
ეფექ   ტუ  რად და შექ   მ   ნას სტა  ბი  ლუ  რი და მდგრა  დი სივ   რ   ცე  ე  ბი, შე  ამ   ცი  როს 
ნარ   ჩე  ნე  ბი, გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლოს ნარ   ჩე  ნე  ბის მარ   თ   ვა, ხე  ლი შე  უწყოს და  საქ   მე 
ბას და ა.შ. BIM ტექ   ნო  ლო  გია სა  შუ  ა  ლე  ბას ქმნის, პრო  ექ   ტი  რე  ბის პრო  ცეს  
ში ჩარ   თულ   მა მხა  რე  ებ   მა იმუ  შა  ონ ერ   თ   მა  ნე  თის პა  რა  ლე  ლუ  რად და მო  ი  ძი 
ონ ინ   ფორ   მა  ცია სხვა  დას   ხ   ვა პრო  ცე  სე  ბი  სა და ტექ   ნი  კუ  რი მა  ხა  სი  ა  თებ   ლე  ბის 
შე  სა  ხებ, და  გეგ   მონ მშე  ნებ   ლო  ბა და ფი  ნან   სე  ბი სწო  რად და ხე  ლი შე  უწყონ 
მდგრად გან   ვი  თა  რე  ბას.

კვლე ვის ჩა ტა რე ბის უმ თავ რეს მი ზანს წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს სამ შე
ნებ ლო ბაზ რის სა ჭი რო ე ბე ბის დად გე ნა და BIM ტექ ნო ლო გი ის და ნერ გ ვის 
ხე ლის შეწყო ბა კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტო რის მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბით. 

„ბიზნესი მდგრადი 
განვითარებისთვის“

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი ქალაქები  
და დასახლებები
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ეიპიემ ტერმინალს ფოთი 
ეიპიემ ტერმინალსი ფოთისთვის

„ეიპიემ ტერ მი ნალს ფოთ მა,” ად გი ლობ რი ვი მე წარ მე ო ბის მხარ და სა ჭე რად, 
და იწყო მცი რე ბიზ ნე სის წა ხა ლი სე ბი სა და ხელ შეწყო ბის პროგ რა მა “ეიპიემ 
ტერ მი ნალ სი ფო თის თ ვის“ (APMTerminals4Poti), რი თაც ად გი ლობ რივ 
მო სახ ლე ო ბას თან კომ პა ნი ის ურ თი ერ თო ბა თვი სობ რი ვად ახალ, თა ნამ შ
რომ ლო ბის ფორ მატ ში გა და ვი და. APMTerminals4Potiის ფარ გ ლებ ში, მე
წარ მე ებს შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ, კონ კურ სის წე სით მო ი პო ვონ მიზ ნობ რი ვი 
და ფი ნან სე ბა და პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, ტრე ნინ გე ბის მეშ ვე ო ბით გა ი უმ
ჯო ბე სონ მე წარ მე ო ბის თ ვის სა ჭი რო უნარ  ჩ ვე ვე ბი. 

პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 80ზე მე ტი მცი რე ბიზ ნეს პრო ექ ტის და
ფი ნან სე ბა, რაც ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას თან ერ თად, ფო თის 
მო სახ ლე ო ბას გა უ მარ ტი ვებს წვდო მას სა სურ ველ პრო დუქ ტებ სა თუ მომ
სა ხუ რე ბა ზე. პრო ექ ტის ამ ეტაპ ზე უკ ვე და ფი ნან სე ბუ ლია 34 ბიზ ნეს იდე ა. 
თი თო ე ულ პრო ექ ტი სათ ვის  მაქ სი მა ლუ რი მიზ ნობ რი ვი ბი უ ჯე ტი 4,000 ლა
რია (მოსარგებლეების თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით, მოთხოვ ნი ლი ბი უ ჯე ტის 20%) 
პროგ რა მის ჯა მუ რი ბი უ ჯე ტი კი 800,000 ლარს შე ად გენს.

წარ მოდ გე ნი ლი ბიზ ნეს იდე ის სფე რო არ არის შეზღუ დუ ლი, თუმ ცა, სა
სურ ვე ლია მო ი ცავ დეს ად გი ლობ რი ვი რე ა ლო ბის თ ვის ახა ლი, ინო ვა ცი უ რი 
პრო დუქ ტის ან მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, აუცი ლე ბე ლი ა, რომ იყოს 
მდგრა დი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი შე დე გის მომ ტა ნი და ხორ ცი ელ დე
ბო დეს ქა ლაქ ფოთ ში. რამ დე ნა დაც „ეიპიემ ტერ მი ნალს ფო თი“ ქალ თა გაძ
ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის ხელ მომ წე რი კომ პა ნი ა ა, პროგ რა მის პრი ო რი ტე ტია 
ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში მე ტი ქა ლის ჩარ თ ვა; გარ და ამი სა, ახალ გაზ რ
დო ბი სა და მოწყ ვ ლა დი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე რა შე უქ ცე ვა დად 
წარ მო ად გენს კომ პა ნი ის უმ თავ რეს ამო ცა ნას. ამ რი გად, მიზ ნობ რი ვი და ფი
ნან სე ბის ბი უ ჯე ტის 40% მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა სწო რედ ქა ლე ბის, ახალ გაზ რ
დე ბი სა და იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის და ფი ნან სე ბა ზე.

მაგნიტი 
ქსელის რეგიონში განვითარება

„მაგნიტი“ პირველი კომპანიაა, რომელმაც ძირითადი აქცენტი ქსელის 
რეგიონში განვითარებაზე გააკეთა და რეგიონების დაფარვის შემდგომ, 
მოგვიანებით გააძლიერა ქსელი დედაქალაქში. დღეისთვის, „მაგნიტი“ 
276 ფილიალს ფლობს და წლის ბოლომდე, საქართველოს მასშტაბით, 
ჯამში 300 ფილიალით იქნება წარმოდგენილი.

“მაგნიტი” აღიარებულია ერთერთ ყველაზე მზარდ ქსელად და კომპანიის 
მისია „რეგიონში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და მეტი აქტიურობის 
შეტანაა“. „მაგნიტი“ წარმოდგენილია თითქმის ყველა მჭიდროდ 
დასახლებულ პუნქტში, ქალაქსა თუ რაიონში, სოფლებშიც კი, იქ სადაც 
ბაზრის სხვა მოთამაშეებს ჯერ არ შეუღწევიათ. „მაგნიტი“ საქართველოს 
რეგიონებში მიზიდულობის ცენტრს ქმნის, სადაც პროდუქციის შეძენის 
თანამედროვე სტანდარტებია დანერგილი. ფილიალები რაოდენობების 
მიხედვით რეგიონებში შემდეგნაირადაა გადანაწილებული: თბილისი 59, 
იმერეთი 45, სამეგრელო 38, შიდა ქართლი 30, კახეთი 28, ქვემო ქართლი 
25, მცხეთამთიანეთი 21, აჭარა 19, გურია 7, სამცხეჯავახეთი 3, რაჭა 1
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ნადიკვარი 96 
SOLAR PANELS APARTMENTS

კომ პა ნია „ნადიკვარი 96“ის  პრო ექ ტი გათ ვ ლი ლია BREEAM სერ ტი ფი კა
ტის თა ნახ მად, რაც ნიშ ნავს ევ რო პის ყვე ლა ზე მა ღა ლი სტან დარ ტის სერ
ტი ფი კატს სამ შე ნებ ლო „მწვანე ეკო ნო მი კის“ მი მარ თუ ლე ბით. პრო ექ ტის 
ფარ გ ლებ ში, ბი ნე ბი აღ ჭურ ვი ლი იქ ნე ბა მზის პა ნე ლე ბით  ამ დე ნად, მო
ბი ნად რე ებს აღარ მო უ წევთ ელექ ტ რო ე ნერ გი ი სა ყიდ ვა  და გა მო ი ყე ნე ბენ 
მზის ენერ გი ას. ხო ლო სა ბა ზი სო პა კე ტი მო ი ცავს: უფა სო ელექ ტ რო მო
მა რა გე ბა, უფა სო ლიფ ტი, ელექ ტ რო ავ ტო მო ბი ლის და მუხ ტ ვის წე ტი ლი, 
უფა სო დაც ვის სერ ვი სი. 

პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავს, მო ბი ნად რე ე ბი სათ ვის ორი პრობ ლე მა გა დაჭ
რას: შე ამ ცი როს კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დი და მომ ხ მა რებ ლე ბი ჩარ თოს 
„ნეტო აღ რიცხ ვა ში“ და მე ო რე მხრივ, უზ რუნ ველ ყოს ხმის იზო ლა ცი ა.  კომ
პა ნია მშე ნებ ლო ბი სას იყე ნებს ევ რო პუ ლი და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ
ტე ბის შე სა ბა მის სამ შე ნებ ლო მა სა ლას, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ბგე რი სა და 
თბო რე გუ ლა ცი ას.  

პრო ექ ტი მო ი ცავს ინო ვა ცი ურ ტექ ნო ლო გი ებ სა და  „ჭკვიანი სახ ლის“ /  
„ჭკვიანი კორ პუ სის“ ელე მენ ტებს. ამ დე ნად, მი სი ინო ვა ცი უ რი ში ნა არ სი დან 
გა მომ დი ნა რე, პრო ექ ტი არის უნი კა ლუ რი, არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლო ში, 
არა მედ კავ კა სი ა ში.  მშე ნებ ლო ბა დას რულ დე ბა 2022 წლის ოქ ტომ ბერ ში. 

AIONRISE 
წარმოება ქუთაისში

კომ პა ნი ის „AIONRISE” სრუ ლად აღ ჭურ ვი ლი ქარ ხა ნა გან თავ სე ბუ ლია 
10,000 კვად რა ტულ კი ლო მეტ რ ზე. წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ
ლად გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი შექ მ ნის 300ზე მეტ სა მუ შაო ად გილს 
და სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბას ლო ჯის ტი კის, მი წო დე ბის ჯაჭ ვი სა და სხვა 
მი მარ თუ ლე ბით. 

კომ პა ნია მუ შა ობს გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის მი მარ თუ ლე ბით და აწარ მო ებს 
მზის პა ნე ლებს (Photovoltaic Modules). კომ პა ნი ის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი მზის 
პა ნე ლე ბი (PV) შე ე სა ბა მე ბა ევ რო პულ და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს. 
რე გუ ლა რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის კონ
ტ რო ლი და მო უ კი დე ბე ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს მი ერ, რაც უზ რუნ
ველ ყოფს პრო დუქ ცი ის უსაფ რ თხო ე ბის მა ღალ ხა რისხს, გამ ძ ლე ო ბა სა და 
ხა რისხს გრძელ ვა დი ა ნი მუ შა ო ბის პერ ს პექ ტი ვა ში. კომ პა ნი ას აქვს ფარ თო 
ქსე ლი და პრო დუქ ცი ის მი წო დე ბა ხდე ბა სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში. 

მზის ენერ გია მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უწყობს ხელს სათ ბუ რის აირე ბის ემი სი ის 
შემ ცი რე ბას, მათ შო რის, მნიშ ნე ლო ვა ნი PV ტექ ნო ლო გი ის გან ვი თა რე ბა 
და ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი წარ მო ე ბა, რა საც ახორ ცი ე ლებს კომ პა ნია AION
RISE. 
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„ბიზნესი მდგრადი 
განვითარებისთვის“

მდგრადი მოხმარება  
და წარმოება

აჭარა ჯგუფი  
ATELIER X THE SHOP SUSTAINABILITY

„Atelier x TheShop Sustainability“   არის აჭა რა ჯგუ ფის პროგ რა მა, რო მე
ლიც მიზ ნად ისა ხავს წარ მო ე ბის პრო ცეს ში ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბას, ასე ვე 
მხარს უჭერს გა რე მოს დაც ვის ღო ნის ძი ე ბებს, ად გი ლობ რივ კულ ტუ რა სა 
და ად გი ლობ რი ვად წარ მო ე ბულ პრო დუქ ცი ას. 

აჭა რა ჯგუ ფის სამ კერ ვა ლო ში კომ პა ნი ის და წე სე ბუ ლე ბე ბის თ ვის გან კუთ
ვ ნი ლი პრო დუქ ცია იკე რე ბა, მორ ჩე ნი ლი ქსო ვი ლე ბის გან დამ ზა დე ბუ ლი 
ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ცია კი იყი დე ბა აჭა რა ჯგუ ფის მა ღა ზი ა ში  The 
Shop.  The Shop აჭა რა ჯგუ ფის სას ტუმ რო ებ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. ამ დე ნად,  
მდგრა დი წყა რო ე ბი თა და წარ მო ე ბით დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მხარ
და ჭე რა და ხელ შ წყო ბა ხდე ბა. 

TheShopში ასე ვე წარ მოდ გე ნი ლია მე ო რა დი ჭურ ჭე ლი, რო მე ლიც ხარ
ვე ზის გა მო აღარ გა მო ი ყე ნე ბა აჭა რა ჯგუ ფის რეს ტორ ნებ ში, თუმ ცა მი სი 
სა ყო ფაცხოვ რე ბო დო ნე ზე მოხ მა რე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა. და ზი ა ნე ბულ ალუ
მი ნის ჭი ქებ სა და თა სებ ში კი სას ტუმ რო ე ბის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი მცე
ნა რე ე ბი ირ გ ვე ბა და შემ დეგ TheShopში იყი დე ბა. 

პროგ რა მა The Atelier x TheShop Sustainability წარ მა ტე ბუ ლია კო მერ ცი
უ ლი თვალ საზ რი სი თაც და გა რე მოს დაც ვის მი მარ თუ ლე ბი თაც, ადას ტუ
რებს, რომ ამ გ ვა რი პრაქ ტი კა ბა ზარ ზე მოთხოვ ნა დი ა, ხო ლო მდგრა დი 
წყა რო ე ბი და წარ მო ე ბა და ნა ხარ ჯებს ამ ცი რებს. პროგ რა მა „აჭარა ჯგუ ფის“ 
ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის პრინ ცი პებ თან სრულ თან ხ ვედ რა ში ა. 
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ეფეს საქართველო  
ენერგიისა და რესურსების მდგრადი მოხმარება

კომ პა ნია ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს რე გუ ლა ცი ე ბის 
და კა ნონ მ დებ ლო ბის მკაც რად დაც ვით და გა რე მო ზე მი ნი მა ლუ რი ზე მოქ
მე დე ბის უზ რუნ ველ ყო ფით. კომ პა ნი ას პო ლი ტი კის დო ნე ზე აქვს 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, შეს ყიდ ვი სას  ყვე ლა ზე ენერ გო ე ფექ ტუ რი 
და ნად გა რე ბის შეს ყიდ ვა. ფლობს ISO 50001 სერ ტი ფიკტს.  „ეფეს სა ქარ
თ ვე ლო ში“ მავ ნე ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბი სათ ვის და ნერ გი ლია სხვა დას ხ
ვა პრო ცე სი  და პრო ცე დუ რა ენერ გი ი სა და წყლის გა მო ყე ნე ბის მარ თ ვის, 
გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

2012 წელს „ეფეს სა ქარ თ ვე ლომ“ ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ში ჩა უშ ვა ჩამ დი ნა რე 
წყლე ბის ბი ო ლო გი უ რი გამ წ მენ დი ნა გე ბო ბა, გა სუფ თა ვე ბუ ლი წყა ლი 
გა მო ი ყე ნე ბა კომ პა ნი ის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი გამ წ ვა ნე ბის ნა წი ლის 
მო სარ წყა ვად.  2021 წელს „ეფეს სა ქარ თ ვე ლომ გა ნა ხორ ცი ე ლა ახა ლი 
პრო ექ ტე ბი  და მონ ტაჟ და შე სა ბა მი სი აღ ჭურ ვი ლო ბა, რი სი დახ მა რე ბი თაც  
შემ ცირ და ელექ ტ რო ენერ გი ი სა და ბუ ნებ რი ვი აირის მოხ მა რე ბა.

კომ პა ნი ი სათ ვის გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ასე ვე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. გა რე მოს დაც ვის დღის აღ სა ნიშ ნად, „ეფეს სა ქარ თ ვე
ლომ“ ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “ეკოხედვასთან” ერ
თად ლუდ სა ხარ შის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე ხე ე ბის დარ გ ვის ღო ნის ძი
ე ბა ჩა ა ტა რა. 

თრეველ გაიდი 
მდგრადი მოდის პლატფორმა „გარაჟი“

„გარაჟი“ სო ცი ა ლურ ქსელ ში არ სე ბუ ლი ჯგუ ფი ა, რო მე ლიც მდგრა დი მო
დის პლატ ფორ მას წარ მო ად გენს. ჯგუფ შია ვირ ტუ ა ლუ რი მა ღა ზი ა, სა დაც 
მომ ხ მა რე ბე ლებს შე უძ ლი ათ გა ყი დონ და შე ი ძი ნონ, რო გორც ახა ლი, 
ისე მე ო რე უ ლი ტან საც მე ლი, შეს ძი ნონ ტან საც მელს „მეორე“ სი ცოცხ ლე 
„გარაჟულ“ ფა სად. 

ყო ველ დღი უ რად, ჯგუფს 30 000მდე აქ ტი უ რი მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს, 
1000მდე ქა ლი აწარ მო ებს მცი რე ბიზ ნესს. „გარაჟი“ ხელს უწყობს მდგრა
დი მო დის გან ვი თა რე ბას  ამ გ ვა რად შე ძე ნი ლი ტან საც მე ლი 40%70%ით 
უფ რო იაფია და ასე ვე, გან ს ხ ვა ვე ბულ სტილს ქმნის. ჯგუფს მარ თავს კომ
პა ნი ის გუნ დი და მომ ხ მა რებ ლებს სთა ვა ზო ბენ სპე ცი ა ლურ შე თა ვა ზე ბებს, 
რომ უფ რო სწრა ფად და მარ ტი ვად გა ყი დონ პრო დუქ ცი ა. 

- 78 - - 79 -



მდგრადი მოხმარება  
და წარმოება

კაია 
ქართული წარმოება მძიმე მრეწველობაში

კომ პა ნია „კაია“ ცდი ლობს წვლი ლი შე ი ტა ნოს ქარ თუ ლი მძი მე მრეწ
ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბა ში  შე ძე ნი ლი და ნად გა რე ბით კომ პა ნი ამ და
იწყო სა კა ბე ლო არ ხე ბის, სხვა დას ხ ვა სა ხის ლი თო ნის კა რა დე ბის ,  
სამ რეწ ვე ლო და სა ყო ფაცხოვ რე ბო და ნიშ ნუ ლე ბის ლი თო ნის და 
ძა ლო ვა ნი თა რო ე ბის წარ მო ე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ცია ფარ თოდ 
გა მო ი ყე ნე ბა, რო გორც სამ შე ნებ ლო ასე ვე სა ყო ფაცხოვ რე ბო მი მარ
თუ ლე ბით. 

ახა ლი სა წარ მოო ხა ზის ამუ შა ვე ბით სამ რეწ ვე ლო ბა ზარ ზე გაჩ ნ და 
„კაია“ს ბრენ დის სხვა დას ხ ვა სა ხის პრო დუქ ცი ა, რო მე ლიც შე ე სა ბა
მე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, კონ კუ რენ ცი ას უწევს იმ პორ ტი
რე ბულ პრო დუქ ცი ას, რო გორც ხა რის ხით ასე ვე ფა სით. კომ პა ნი ის 
მი ზა ნი ა, აღ ნიშ ნუ ლი ბაზ რის თ ვის მა ღა ლი ხა რის ხის ქარ თუ ლი პრო
დუქ ცი ის მი წო დე ბა, რო მე ლიც შეძ ლებს მომ ხ მა რებ ლის თ ვის ჩა ა ნაც
ვ ლოს მი სი იმ პორ ტი რე ბუ ლი ანა ლო გე ბი. 

კრისტალი 
მწვანე დაფინანსება

კრის ტა ლის „მწვანე და ფი ნან სე ბა“ გუ ლის ხ მობს მომ ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის 
„მწვანე“ ალ ტერ ნა ტი ვე ბის შე თა ვა ზე ბას 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. კრის ტა ლის  მი
ზა ნი ა, მომ ხ მა რებ ლებ სა და თა ნამ შ რომ ლებს  მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია ენერ
გო ე ფექ ტუ რი და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის ტექ ნო ლო გი ე ბის უპი რა ტე სო ბის შე
სა ხებ, აამაღ ლოს ცნო ბი ე რე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით.

 „მწვანე და ფი ნან სე ბის“ ფარ გ ლებ ში ფი ნან ს დე ბა შემ დე გი მწვა ნე ალ ტერ ნა
ტი ვე ბი: 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; გა ნახ ლე ბა დი ენერ გო ტექ ნო ლო გი ე ბი (მზის წყლის გა
მაცხე ლე ბე ლი; მზის პა ნე ლე ბი); ენერ გო ეფექ ტუ რი გათ ბო ბის სა შუ ა ლე ბე ბი; 
ჰიბ რი დუ ლი და ელექ ტ რო ავ ტო მან ქა ნე ბი, ასე ვე CNG სის ტე მე ბი (გაზის აპა
რა ტუ რის მოხ მა რე ბა); სარ წყა ვი სის ტე მე ბი.

გარ და ამი სა, 2020 წლი დან ხორ ცი ელ დე ბა სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია „მწვანე 
სახ ლი“    გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო პრო დუქ ტე ბი, რო გო რი ცა ა: VR 
(ვირტუალური რე ა ლო ბის) ვი დე ო, ანი მა ცი უ რი ვი დე ო, სა ინ ფ რო მა ციო ბრო
შუ რე ბი და სხვა, გვიყ ვე ბა კონ კ რე ტუ ლი ენერ გო ე ფექ ტუ რი და გა ნახ ლე ბა დი 
ენერ გი ის პრო დუქ ტის სარ გებ ლი ა ნო ბა ზე, შე საძ ლო თან ხობ რი ვი და ნა ზო გე
ბის მი ღე ბა ზე და გა რე მოს მი მართ მზრუნ ვე ლო ბა ზე. 

„მწვანე და ფი ნან სე ბით“ კრის ტა ლი, ასე ვე ცდი ლობს ხე ლი შე უწყოს ად გი
ლობ რივ ბა ზარ ზე ენერ გო ე ფექ ტუ რი და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის პრო დუქ
ტე ბის მწარ მო ებ ლებს; იძი ებს და აფარ თო ებს შე სა ბა მი სი მომ წო დებ ლე ბის 
ქსელს. კომ პა ნი ის მი ზა ნი ა, გა მო ნა ბოლ ქ ვი სა და გა რე მო ზე უარ ყო ფი თი გავ
ლე ნის შემ ცი რე ბა, ასე ვე თა ნამ შ რომ ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ნარ ჩე
ნე ბის შემ ცი რე ბის, გა და მუ შა ვე ბის, აღ დ გე ნი სა და გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ. 
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ლიდერი 
სამკერვალო ნარჩენის ხელმეორედ გამოყენება

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო „ლიდერი“ ერ თ ერ თი პირ ვე ლია რე გი ონ ში, რო
მელ მაც 2019 წლის ბო ლოს და იწყო სამ კერ ვა ლო ნარ ჩე ნის ხელ მე ო
რედ გა მო ყე ნე ბა, რაც გუ ლის ხ მობს სამ კერ ვა ლო ქსო ვი ლის მო ნარ ჩე ნის 
და ხა რის ხე ბას და გა და მუ შა ვე ბას ნუ ლო ვან ნარ ჩე ნე ბამ დე, ასე ვე ნაჭ რის 
ტომ რე ბის შე კერ ვას პო ლი ე თი ლე ნის პარ კე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ ცი რე ბის 
მიზ ნით. 

ერთი წე ლი ა, რაც კომ პა ნი ამ და იწყო ახა ლი სა წარ მოო ხა ზი  სა ბავ შ ვო 
სა მო სის წარ მო ე ბა, სა დაც ეფექ ტი ა ნად ხდე ბა ნარ ჩე ნე ბის გა მო ყე ნე ბა. 
გარ და ამი სა, კომ პა ნი ამ და იწყო კამ პა ნია „გავუფრთხილდეთ დე და მი
წას“  და სა ბავ შ ვო სა მოს ზე და ი ტა ნა შე სა ბა მი სი გა მო სა ხუ ლე ბა ნა ქარ გის 
სა ხით. 

კომ პა ნი ამ შე ი მუ შა ვა გა და მუ შა ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნის წარ მო ე ბის სტრა ტე გი ა, 
შე ი ძი ნა ქსო ვი ლის და სა ქუც მა ცე ბე ლი და ნად გა რი, რი თაც შე ე სა ბა მე ბა 
ნუ ლო ვა ნი ნარ ჩე ნის პო ლი ტი კას. გარ და ამი სა, 2020 წლი დან სა წარ მო 
გა მოც დი ლე ბას უზი ა რებს სა წარ მო ებს გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ახალ
გაზ რ დებს ნარ ჩე ნე ბის წარ მო ე ბის და ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის მი მარ
თუ ლე ბით.          ამას თან, სუ პერ მარ კეტ ში გან თავ ს და ურ ნე ბი სპე ცი ა ლუ რი 
სა ინ ფორ მა ციო ბა ნე რით, სა დაც ხდე ბა ტექ ს ტი ლის შეგ რო ვე ბა, თა ნამ შ
რომ ლო ბის მე მო რენ დუ მე ბი გა ფორ მ და 6 დიდ სამ კერ ვა ლო სა წარ მოს
თან. 2020 წლის ბო ლოს  სამ კერ ვა ლო სა წარ მო ებ თან გა ფორ მე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად გა და მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა 10 ტო ნა სამ კერ
ვა ლო ნარ ჩე ნი.

ნისონი 
საწვავი ბრიკეტების წარმოება

კო პა ნია „ნისონი“ აწარ მო ებს საწ ვავ ბრი კე ტებს, რომ ლის დამ ზა დე ბა ში გა
მო ი ყე ნე ბა ხე ტყის და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ნარ ჩე ნე ბი, ხო ლო  გა და მუ შა
ვე ბა ხდე ბა ყო ველ გ ვა რი მი ნა რე ვე ბის გა რე შე და მი ი ღე ბა ეკო ლო გი უ რად 
სუფ თა საწ ვა ვი. საწ ვა ვი ბრი კე ტე ბის გა მო ყე ნე ბა ხელს უწყობს ხე ტყის გა
მო ყე ნე ბი სა და გა რე მო ზე უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის შემ ცი რე ბას. 

კომ პა ნია მიზ ნად ისა ხავს გა ფარ თო ე ბას და წარ მო ე ბის დაწყე ბას რა ჭა სა 
და სვა ნეთ ში, რაც ხელს შე უწყობს არა მარ ტო წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბას 
და მა თი მი წო დე ბის გაზ რ დას, არა მედ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის და
საქ მე ბა სა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას. 
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კომ პა ნია Oki Post აქ ტი უ რა დაა ჩარ თუ ლი მდგრა დი მოხ მა რე ბი სა და წარ
მო ე ბის ხელშეწყობის, ასე ვე გა რე მოს დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით. კომ პა ნი
ამ  და იწყო პრო ექ ტი „იმპორტირებული მუ ყა ოს ყუ თე ბის გა და მუ შა ვე ბა”. 
ამ პრო ექ ტით, კომ პა ნია უზ რუნ ველ ვ ყოფს მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სას არ სე
ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბას  მომ ხ მა რებ ლებ თან ერ თად. მომ ხ მა რებ
ლე ბი ოფის ში, ამა ნა თის მი ღე ბის შემ დ გომ სპე ცი ა ლურ გა და მა მუ შა ვე ბელ 
კონ ტე ი ნერ ში ათავ სე ბენ მუ ყა ოს შე ფუთ ვებს, მას შემ დეგ რაც ამა ნათს მი
ი ღე ბენ. 

პრო ექ ტი “აჩუქე მუ ყა ოს ყუთს ახა ლი სი ცოცხ ლე, გა და ა მუ შა ვე Oki Post
თან ერ თად” და კომ პა ნი ის გუნ დი გეგ მავს, რომ პრო ექ ტი პარ ტ ნი ორ ქვეყ
ნებ შიც  უკ რა ი ნა, მოლ დო ვა და ყა ზა ხე თი  და ნერ გოს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
Oki Postმა უარი თქვა და არ აწარმოებს და მა ტე ბით შე ფუთ ვას  ბრენ დი
რე ბულ პო ლი ე თი ლე ბის პარ კებს.  და მა ტე ბით, კომ პა ნი ამ პრო ექ ტ ში ჩარ
თო ბლო გე რე ბი ამ ინ ფორ მა ცი ის სა ზო გა დო ე ბის თ ვის გა საც ნო ბად, რა თა 
უფ რო მეტ მა ადა მი ან მა იცო დეს ინი ცი ა ტი ვის შე სა ხებ და ხე ლი შე უწყოს 
ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის 3Rდან ორი მი მარ თუ ლე ბის (Reduce და Re
cycle) და ნერ გ ვას სა ქარ თ ვე ლო ში.  

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კომ პა ნი ის თ ვის, რამ დე ნა დაც ცდი
ლობს გა რე მო ზე უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის შემ ცი რე ბას, ამას თან, ზრდის 
თა ნამ შო მელ თა მო ტი ვა ცი ა სა და მომ ხ მა რე ბელ თა ნდო ბას კომ პა ნი ის მი
მართ. 

OK INTERNATIONAL POST (OKI POST)  
აჩუქე მუყაოს ყუთს ახალი სიცოცხლე

H&M 
REWEAR, REUSE, RECYCLE

„H&M“ის მი ზა ნი ა, მდგრა დი გზით, მდგარ დი მა სა ლი თა და მი სა ღებ ფა სად 
შექ მ ნას ტან საც მე ლი. მო დის ინ დუს ტ რია ზე გავ ლე ნას ახ დენს ბუ ნებ რივ რე
სურ სებ ზე, ამი ტომ, 2030 წლის თ ვის, H&Mის მი ზა ნია იყე ნებ დეს მხო ლოდ 
გა და მუ შა ვე ბულ ან მდგრა დი წყა რო ე ბი დან მი ღე ბულ მა სა ლებს.

სა ქარ თ ვე ლო ში ფი ლი ა ლის გახ ს ნის დღი დან ვე, „H&M“მა და იწყო გა
და მუ შა ვე ბის ინი ცი ა ტი ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა მი კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით:  
REWEWAR  მდგო მა რე ო ბის შე სა ბა მი სად, მე ო რე უ ლი ტან საც მ ლის გა
ყიდ ვა; REUSE  ძვე ლი ტან საც მ ლი სა და ტექ ს ტი ლის სხვა პრო დუქ ტად 
გარ დაქ მ ნა და გა მო ყე ნე ბა; RECYCLE  ტან საც მ ლის გა და მუ შა ვე ბა.  თუმ ცა 
Covid19 პან დე მი ის გა მო ინი ცი ა ტი ვა დრო ე ბით შე ჩე რე ბუ ლი ა. 

„H&M“ ად გი ლობ რივ ინი ცი ა ტი ვას  „მდგრადი სექ ტემ ბე რი“ ახორ ცი ე ლებს. 
ინი ცი ა ტი ვის ფარ გ ლებ ში, ხდე ბა თა ნამ შ რომ ლე ბის გა დამ ზა დე ბა და ინ
ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა მდგარ დო ბის სა კითხებ ზე, მათ შო რის: რო გორ იქ მ
ნე ბა და იყი დე ბა ტან საც მე ლი, რა გავ ლე ნას ახ დენს გა რე მო ზე. მომ ზად და 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მდგარ დო ბის მი მარ თუ ლე ბით H&Mის საქ მი ა ნო ბის და 
პროგ რე სის შე სა ხებ.

გარ და ამი სა, H&Mმა გა მო აცხა და “ცვლილებების გლო ბა ლუ რი ჯილ დოს“ 
(Global Change Award) მე6 რა უნ დი. მო დის ინ დუს ტ რი ა ში ჯილ დო ერ თ 
ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინო ვა ცი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით (უწოდებენ 
„მოდის ნო პე ლის პრე მი ას“), გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 2022 წლის აპ რილ ში გახ დე ბა 
ცნო ბი ლი. 
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უდაბნო 
სარეველასთან ბრძოლის  
ეკოლოგიურად სუფთა მიდგომა

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ერ თ ერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა სა რე ვე ლებ თან 
ბრძო ლა ა,  საბ რ ძოლ ვე ლად კი სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბად ჰერ ბი ცი დე ბი 
მო ი აზ რე ბა. ჰერ ბი ცი დე ბი გარ და იმი სა, რომ ძა ლი ან ეფექ ტუ რად ებ რ ძ ვის 
სა რე ვე ლას, ასე ვე ბევ რი უარ ყო ფი თი მხა რეც აქვს. დი დი რა ო დე ნო ბით 
ჰერ ბი ცი დის გა მო ყე ნე ბა აისა ხე ბა, რო გორც ეკო სის ტე მა ზე ასე ვე, შე საძ
ლოა იმოქ მე დოს ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბა ზეც. ჰერ ბი ცი დის ჭარ ბი ზე მოქ
მე დე ბით იც ვ ლე ბა ნი ა და გის ქი მი უ რი სტრუქ ტუ რაც.

“უდაბნოს” მი ზა ნია, რომ ჰერ ბი ცი დის გა მო ყე ნე ბა მი ნი მუ მამ დე და იყ ვა ნოს 
და სა რე ვე ლებ თან ბრძო ლის თ ვის და ნერ გოს ახა ლი, ეკო ლო გი უ რად გა
მარ თუ ლი მიდ გო მა. ეკო ლო გი ურ მიდ გო მა ში კომ პა ნია გუ ლის ხ მობს ჰერ
ბი ცი დის სხვა დას ხ ვა ჯი შის ცხვრე ბით ჩა ნაც ვ ლე ბას. სა რე ვე ლებ თან ბრძო
ლის თ ვის კომ პა ნი ამ შე ი მუ შა ვა გეგ მა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს ცხვრის 
ფა რის გა მო ყე ნე ბას სა კუ თარ ბა ღებ ში. 2020 წლის სე ზონ ზე კომ პა ნი ამ 
ბა ღებ ში საც დე ლად შე მო იყ ვა ნა გარ კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბის ცხვა რი და შე
ე ცა და მი სი სა შუ ლე ბით ეკონ ტ რო ლე ბი ნა სა რე ვე ლა ბა ლა ხი, რა მაც და
დე ბი თი შე დე გი გა მო ი ღო და კომ პა ნი ამ გა დაწყ ვი ტა ამ გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბა და და ნერ გ ვა. ერთწლიანმა დაკ ვირ ვე ბამ აჩ ვე ნა, რომ ცხვა რი 
არ აზი ა ნებს ხეს და შე სა ბა მი სად არც ხის ნა ყოფს, ამი ტომ „უდაბნოს“ სურს 
ფებ რი ცი დე ბი სრუ ლად ამო ი როს ხმა რე ბი დან და ცხვრე ბის დახ მა რე ბით 
აკონ ტ რო ლოს სა რე ვე ლას რა ო დე ნო ბა ბა ღებ ში,  მო მა ვალ ში კი ეს გა მოც
დი ლე ბა სხვა კომ პა ნი ებს გა უ ზი ა როს.   

საქართველოს ბანკი 
ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბა/ ქა ღალ დის  

შემ ცი რე ბის პრო ექ ტი

სს “საქართველოს ბან კის თ ვის” მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია საქ მი ა ნო ბას თან და კავ
ში რე ბუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი ას პექ ტე ბის ეფექ ტურ მარ თ ვა, რა თა შე ამ ცი
როს ზე მოქ მე დე ბა გა რე მო სა და სა ზო გა დო ე ბა ზე და ხე ლი შე უწყოს ქვეყ ნის 
მდგრად გან ვი თა რე ბას. ბან კი ცდი ლობს და ნერ გოს „შემცირების, ხე ლა ხა
ლი გა მო ყე ნე ბი სა და რე ციკ ლი რე ბის“ მიდ გო მა. 

ერ თ ერ თი ასე თი მი მარ თუ ლე ბა ა, ქა ღალ დის მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბა.  გარ
და  სპე ცი ფი უ რი ტრან ზაქ ცი ე ბი სა, ხდე ბა ციფ რუ ლი ჩა ნა წე რე ბის წარ მო ე ბა 
და შე ნახ ვა. ბან კი ამ ცი რებს ქა ღალ დის მოხ მა რე ბას ციფ რუ ლი მე დი ის აქ ტი
უ რად გა მო ყე ნე ბის და უფ რო ეფექ ტუ რი ბეჭ დ ვის გზით.

2020 წელს ახა ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ბან კ მა და ნერ გა ქა ღალ დის მოხ
მა რე ბის კონ ტ რო ლის ახა ლი პრო ცე დუ რა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 
კომ პა ნი ას, უკე თე სად გა ა კონ ტ რო ლოს ქა ღალ დის მოხ მა რე ბა და შე ამ ცი
როს ქა ღალ დის ხარ ჯი. გარ და ამი სა, ყვე ლა სერ ვის ცენ ტ რ ზე ინ დი ვი დუ ა
ლუ რა დაა გან საზღ ვ რუ ლი ქა ღალ დის მოხ მა რე ბის მკაც რი ლი მი ტი. 

ბო ლო წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე დე გად, მნიშ ვ ნე ლოვ
ნად (37%ით)  შემ ცირ და ქა ღალ დის მოხ მა რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი: 2018 წე ლი 
 63კგ; 2019 წე ლი  56კგ; 2020 წე ლი  35კგ.

გარ და ამი სა, გა ი ზარ და ქა ღალ დის გა და მუ შა ვე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი: ბან კის მას
შ ტა ბით, ქა ღალ დი გროვ დე ბა, ქუც მაც დე ბა და გა და მუ შავ დე ბა ქა ღალ დის 
გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სპე ცი ა ლუ რი კომ პა ნი ის მი ერ. ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს ბან
კი აფი ნან სებს პრო ექ ტებ ს  სო ცი ა ლურ სა წარ მო ებს, რო მელ თა მი ზა ნიც არის 
ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა გა და მუ შა ვე ბა და მი ღე ბუ ლი მა სა ლი სან ეკო მე გობ
რუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა.
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ფაბერი  
მდგრადი მოდა / RESALE

„ფაბერი“ წარ მო ად გენს ცირ კუ ლა რუ ლი მო დის პლატ ფორ მას, სა დაც მომ
ხ მა რებ ლე ბი ყი დუ ლო ბენ და ყი დი ან ტან საც მელს. „ფაბერისთვის“ მთა ვა
რი მი ზა ნია ხე ლი შე უწყოს მო დის მდგრად გან ვი თა რე ბას და ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბას. 

მო დის მდგრა დო ბა მო ი ცავს სრუ ლად სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბას და შეც ვ
ლას, რომ თან და თან ეს ინ დუს ტ რია ნაკ ლებ სა ზი ა ნო გახ დეს გა რე მოს თ ვის 
და ნაკ ლე ბი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სი გა მო ი ყე ნოს. მო დის ინ დუს ტ რია მე ო რე 
ად გილ ზეა გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის კუთხით, ჭარ ბი წარ მო ე ბა ძა ლი ან აზი
ა ნებს გა რე მოს, შე სა ბა მი სად ის, რომ უკ ვე შექ მ ნილ, წარ მო ე ბულ პრო დუქ
ტ ზე მოთხოვ ნის გავ ზარ და და ახალ პრო დუქ ტ ზე მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ამ დე ნად, დღე ი სათ ვის, გავ რ ცე ლე ბუ ლი და სწრა ფად 
მზარ დი ტრენ დია ტან საც მ ლი სა და პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვა  resale, რა შიც 
„ფაბერი“ მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს. 

მდგრა დო ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად, „ფაბერი“ ახორ
ცი ე ლებს სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბას, რო გო რე ბი ცა ა: დის კუ სი ე ბი, ად გი ლობ
რი ვი მდგრა დი და ეკო მე გობ რუ ლი ბრენ დე ბის მხარ და ჭე რა, მდგრა დი 
(მრავალჯერადი გა მო ყე ნე ბის) ჩან თე ბის წარ მო ე ბა, შე ფუთ ვი სას ნარ ჩე ნე
ბის შემ ცი რე ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო ში ნა არ სი სტა ტი ე ბი და ბლო გე ბი.

CATCHUP GEORGIA 
CATCHUP BOX

CatchUp BOX  შექ მ ნი ლია მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პე ბის ყო ველ
დღი უ რო ბა ში ინ ტეგ რი რე ბი სათ ვის („think outside the box” პერ ს პექ ტი ვით). 
ყუ თი ეკო მე გობ რუ ლია და უზ რუნ ველ ყოფს რე სურ სე ბის სა სი ცოცხ ლო 
ციკ ლის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბას. ყუთ ზე გან თავ სე ბუ ლი QR კო დის მეშ ვე ო ბით, 
მომ ხ მა რე ბელს აქვს წვდო მა აპ ლი კა ცი ა ზე, რო მე ლიც მო ი ცავს ეკო მე გობ
რულ, „ჭკვიან“ კა ლენ დარს. კა ლენ და რი მომ ხ მა რე ბელს უგ ზავ ნის მარ ტივ, 
სა სარ გებ ლო მი ნიშ ნე ბებ სა და ინ ფორ მა ცი ას ამა თუ ეკო ლო გი უ რი პრო
დუქ ტის შე სა ხებ. 

ყუთ ში მო თავ სე ბუ ლი ეკო მე გობ რუ ლი პრო დუქ ტე ბი, აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო
ბით გაგ ზავ ნი ლი ეკო კა ლედ რის შეტყო ბი ნე ბე ბი, ხელს უწყობს გა რე მოს 
დაც ვის სა კითხე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას და მომ ხ მა რე ბელ თა 
ცხოვ რე ბა ში ეკო მე გობ რუ ლი პრინ ცი პე ბი სა და ჩვე ვე ბის შე მო ტა ნას. 

გარ და მდგრა დი ცხოვ რე ბის წე სის და ნერ გ ვი სა, კომ პა ნი ას ასე ვე სურს, 
სა ქარ თ ვე ლო ში მწვა ნე სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი სა და მა თი პრო დუქ ტე
ბის წა ხა ლი სე ბა. ყუთ ში მო თავ სე ბუ ლი ეკო მე გობ რუ ლი პრო დუქ ტე ბით, 
ეკო კა ლენ დ რის რჩე ვე ბი თა და აპ ლი კა ცი ის მი ერ გაგ ზავ ნი ლი შეტყო ბი
ნე ბე ბით, CatchUp Box წარ მო ად გენს ჯაჭვს, რო მე ლიც მომ ხ მა რებ ლებს 
და ეხ მა რე ბა სა სარ გებ ლო და ეკო მე გობ რუ ლი ჩვე ვე ბის ცხოვ რე ბის წე
სად ქცე ვა ში. პრო დუქ ტი ცნო ბი ე რე ბის გაზ რ და სა და გა რე მოს დაც ვი თი 
სა კითხე ბი სა და მნიშ ვ ნე ლო ბის ხაზ გას მას, ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ყვე ლა შე საძ ლო გზის და ნერ გ ვას უწყობს ხელს. 
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ჩიკატაი 
სათამაშოების ჰოსპიტალი

„სათამაშოების ჰოს პი ტა ლი” მიზ ნად ისა ხავს რბი ლი სა თა მა შო ე ბის შე კე
თე ბა/ გა ნახ ლე ბას, რაც ნარ ჩე ნე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნას გუ ლის ხ მობს 
და ხელს უწყობს მდგრად მოხ მა რე ბა სა და წარ მო ე ბას. პრო ექ ტი ნივ თებს 
უხან გ რ ძ ლი ვებს სა სა ცოცხ ლო ციკლს, რა თა არ მოხ დეს მა თი დრო ზე ად
რე გა დაყ რა და ახ ლის ყიდ ვის სა ჭი რო ე ბა (overconsumption).

პრო ექტს აქვს „როლური თა მა შის“ კომ პო ნენ ტი  ბავ შ ვებს სა შუ ა ლე ბა 
აქვთ, თა ვად მი ი ტა ნონ სა თა მა შო ე ბი შე სა კე თებ ლად, სა დაც მათ მო უყ ვე
ბი ან, თუ რას ნიშ ნავს ნივ თებ ზე ზრუნ ვა და რა ტომ არის ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გა რე მოს თ ვის, რაც გაზ რ დის მათ მო ტი ვა ცი ას და გა უ ჩენს სურ ვილს, გა უფ
რ თხილ დ ნენ და იზ რუ ნონ სა კუ თარ ნივ თებ ზე. ბავ შ ვე ბის ყო ვე ლი გან მე
ო რე ბი ვი ზი ტი წა ხა ლი სე ბუ ლი იქ ნე ბა პა ტა რა ჯილ დო თი, რაც კი დევ უფ
რო გაზ რ დის ალ ბა თო ბას, რომ ნივ თებ სა და გა რე მო ზე ზრუნ ვა გა და იქ ცეს 
ჩვე ვად ად რე უ ლი ასა კი დან ვე. პრო ექ ტი მზად დე ბა ბავ შ ვ თა ფსი ქო ლო გის 
რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სწო რად მოხ დეს ინ ფორ მა ცი
ის მი წო დე ბა და ბავ შ ვე ბის და ინ ტე რე სე ბა.

ღვინუკა 
პირველი ბიო-მეღვინეობა რაჭაში

2020 წლის შემოდგომაზე  “ღვინუკამ“ ევროკავშირთან აიღო ვალდებულება, 
რომ გახდებოდა პირველი ოფიციალურად სერტიფიცირებული მეღვინეობა 
რაჭალეჩხუმის რეგიონში. ხორციელდება სერტიფიცირების პროცესი, 
ამასთან, გარდა ყოვლწლიური ხშირი და მკაცრი მონიტორინგისა, ასევე, 
ფოთლის, მიწის და მოსავლის ნიმუშები ლაბორაროტიული შემოწმებისთვის 
გერმანიაში იგზავნება. „კავკასერტი“ გარდა ყოველწლიური ხშირი და 
მკაცრი მონიტორინგისა, ასევე ფოთლის, მიწის და მოსავლის ნიმუშებს 
ლაბორატორიული შემოწმებისთვის გერმანიაში გზავნის.  

კომპანიის მიერ შექმნილი პროდუქციის ეტიკეტზე დატანილი იქნება 
ბიონიშანი, რაც  ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე გაზრდის, 
როგორც მის რეპუტაციას, ასევე პროდუქციის ხარისხს და კომპანიის 
კონკურენტუნარიანობას. გარდა ამისა, რამდენადაც ბიო  ვენახი და 
ბიოღვინო რეგიონში პირველი იქნება და მას ექნება ევროკავშირის 
სტანდარტებთან მიახლოებული აკრედიტაცია, კომპანია მნიშვნელოვან 
ცოდნასა და გამოცდილებას შექმნის თანამშრომლებისთვის. 
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ხელოვან ქალთა ციფრული
გამოფენის kvireuli  *

მეწარმე ქალთა საბჭო 
საქართველოში 
ვირტუალური გამოფენა - ქალები ხელოვნებაში

„მეწარმე ქალ თა საბ ჭომ სა ქარ თ ვე ლო ში“ Art Caucasus Founda
tionთან თა ნამ შ რომ ლო ბით გა ნა ხორ ცი ე ლა „ვირტუალური გა მო ფე ნა 
ქა ლე ბი ხე ლოვ ნე ბა ში“. პრო ექ ტის მი ზა ნი ა, ქა ლი ხე ლო ვა ნე ბი სათ ვის 
შექ მ ნას გლო ბა ლუ რი პლატ ფორ მა და შე საძ ლებ ლო ბე ბი მა თი ნა მუ
შევ რე ბის ფარ თო აუდი ტო რი ი სათ ვის წარ სად გე ნად, ასე ვე ხე ლი შე
უწყოს იდე ე ბის გა ზი ა რე ბას. პრო ექ ტ მა შექ მ ნა ვირ ტუ ა ლუ რი სივ რ ცე, 
რო მე ლიც მო ნა წი ლე ებს შე საძ ლებ ლო ბას უქ მ ნის, გა მო აქ ვეყ ნონ და გა
ყი დონ სა კუ თა რი ნა მუ შევ რე ბი. პრო ექ ტი მხარს უჭერს პრო ფე სი ო ნალ, 
მოყ ვა რულ და დამ წყებ ქალ მხატ ვ რებს. ვირ ტუ ა ლურ გა მო ფე ნა ში 180
მა პრო ფე სი ო ნალ მა და 100მა დამ წყებ მა მხატ ვარ მა მი ი ღეს მო ნა წი
ლე ო ბა, მათ შო რის, მხატ ვ რე ბი 12 სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან. 

ამას გარ და, მომ ზად და სა მი ვი დეო მას ტერ კ ლა სი ცნო ბი ლი ქარ თ ვე
ლი ქა ლი მხატ ვ რე ბის მო ნა წი ლე ო ბი და გავ ც რელ და ტე ლე ვი ზი ი თა და 
სო ცი ა ლუ რი მე დი ით. 
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პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, მო ნა წი ლე მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის წარ მო
მად გენ ლებს აქვთ სა შუ ა ლე ბა, ონ ლა ინ რე ჟიმ ში პრო ფე სი ო ნალ თა გუნ დი
სა გან სხვა დას ხ ვა სა კითხ ზე უფა სო სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა, ხო ლო 
გრძელ ვა დი ა ნი თა ნამ შ რომ ლო ბის სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში, კონ სულ ტა ცი
ე ბის შე ღა ვა თი ა ნი ტა რი ფით ისარ გებ ლონ.  

კონ სულ ტა ცი ის მი მარ თუ ლე ბე ბი კრი ზი სის დროს კომ პა ნი ის თ ვის აუცი ლე
ბელ, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან ისეთ სა კითხებს მო ი ცავს, რო გო რე ბი ცა ა, 
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა; ზო გა დი და კრი ზი სის მე ნეჯ მენ ტი; ლი
დე რო ბა და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი გან ვი თა რე ბა; იური დი უ ლი და ფი ნან სუ რი 
კონ სულ ტა ცი ა; ბიზ ნეს  ქო უ ჩინ გი; კრი ზი სუ ლი კო მუ ნი კა ცი ა; სტრა ტე გი უ ლი 
HR და მო ტი ვა ცი ა; სტრა ტე გი უ ლი მარ კე ტინ გი და კო მუ ნი კა ცი ე ბი; IT ინ ფ
რას ტ რუქ ტუ რის გა მარ თ ვა/ კი ბე რუ საფ რ თხო ე ბა.

პროექტის ფარგლებში, ონლაინ პლატფორმით ისარგებლა 71მა 
კომპანიამ. 

ეისითი (ACT) 
ACT STRATEGIST

ACT STRATEGIST კვლე ვი სა და სტრა ტე გი უ ლი კონ სულ ტა ცი ის კომ პა
ნია ACTის ვებ  სა კონ სულ ტა ციო პლატ ფორ მა ა. ACTის გუნ დ მა პრო ექ
ტი COVID19 პან დე მი ის გა მო მსოფ ლი ო სა და სა ქარ თ ვე ლო ში შექ მ ნი
ლი რთუ ლი მდო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის 
მხარ და ჭე რის მიზ ნით შექ მ ნა. პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავ და კრი ზი სის ფონ ზე, 
მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი სათ ვის სხვა დას ხ ვა სა ჭი რო მი მარ თუ ლე ბით 
კონ სულ ტა ცი ის გა წე ვა სა და მხა და ჭე რას.

პრო ექ ტის იდეა ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა ა, ამი ტომ პრო ექ
ტის ირ გ ვ ლივ გა ერ თი ან დ ნენ მრა ვალ წ ლი ა ნი სა მუ შაო და სა კონ სულ ტა
ციო გა მოც დი ლე ბის მქო ნე პრო ფე სი ო ნა ლე ბი. პრო ექ ტ ში ასე ვე მო ნა წი
ლე ობ დ ნენ და მო უ კი დე ბე ლი ექ ს პერ ტე ბი და სფე როს თან ასო ცი რე ბუ ლი 
ბიზ ნეს კომ პა ნი ის წარ მო მად გენ ლე ბი. შე დე გად, პლატ ფორ მამ არა მარ ტო 
მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რის, არა მედ სა ერ თო მიზ ნის თ ვის  
ბიზ ნე სებს შო რის მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრე ცე დენ ტი შექ მ ნა.
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ელემენტ კონსტრაქშენი 
ცოდნის კაფესთან თანამშრომლობა

„ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნი” ხელს უწყობს სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის  ახა
ლი, მაგ რამ ეფექ ტუ რი სექ ტო რის გან ვი თა რე ბას. სამ შე ნებ ლო კომ პა ნია 
კა ხეთ ში მოქ მე დი სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს „ცოდნის კა ფე“ სტრა ტე გი უ ლი 
პარ ტ ნი ო რი ა. „ელემენტ კონ ს ტ რაქ შე ნი“ აქ ტი უ რად უჭერს მხარს რო გორც 
„ცოდნის კა ფეს“ მშე ნებ ლო ბას და ისე სხვა დას ხ ვა დროს, მის მნიშ ვ ნე ლო
ვან წა მოწყე ბებს. სამ შე ნებ ლო კომ პა ნია მი იჩ ნევს, რომ აუცი ლე ბე ლია 
რე გი ო ნულ დო ნე ზე არ სე ბობ დეს მოქ მე დი ცენ ტ რი, რო მე ლიც სა კუ თა რი 
თე მის ჩარ თუ ლო ბით შეძ ლებს რე გი ო ნის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვის 
შექ მ ნას.

თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში  ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა იც ნობს „ელემენტ 
კონ ს ტ რაქ შე ნი სა“ და „ცოდნის კა ფეს“ წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
პრო ექ ტებს. პრო ექ ტე ბის მი ზა ნი ახალ გაზ რ დე ბის გა ნათ ლე ბის, მა თი სა
მე წარ მეო უნარ  ჩ ვე ვე ბი სა და სტარ ტა პე ბის მხარ და ჭე რა ა. ერ თობ ლივ მა 
პრო ექ ტებ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე დე გე ბიც მო ი ტა ნა, რამ დე ნა დაც შე იქ მ ნა 
კერ ძო სექ ტო რი სა და სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს თა ნამ შ რომ ლო ბის წარ მა ტე
ბუ ლი მა გა ლი თი: სტუ დენ ტებ მა სო ფელ ქი ზი ყი დან მი ი ღეს დის ტან ცი უ რი 
სწავ ლე ბის თ ვის სა ჭი რო მოწყო ბი ლო ბე ბი და წვდო მა ინ ტერ ნეტ ზე,  და
ფი ნან ს და სტარ ტაპ იდე ე ბი 13 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან, 160ზე მეტ მა ახალ
გაზ რ დამ გა ი ა რა მე წარ მე ო ბის უნარ  ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, 
გა ი ზარ და სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბი კა ხეთ ში და ამაღ ლ და ცნო ბი ე რე ბა 
სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ. 

აჭა რა ბე თი 
პლატ ფორ მა ინიციატივა

კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში, „აჭარაბეთმა“ შექ მ ნა 
სპე ცი ა ლუ რი პლატ ფორ მა „ინიციატივა“, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს კომ პა ნი ის 
მი ერ ამ მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ ყვე ლა პრო ექ ტ სა თუ ინი ცი ა
ტი ვას. პლატ ფორ მა ორი ენ ტი რე ბუ ლია სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო
ვან სა კითხებ ზე, მათ შო რის, პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი თა მა ში, ინო ვა ცი ე ბი სა და 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა, ქარ თ ველ სპორ ტ ს მენ თა და სხვა ბე ნე ფი
ცი არ თა ხელ შეწყო ბა. 

 „აჭარაბეთი“ თა ნამ შ რომ ლობს სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ას თან. ერ თ ერ
თი ასე თი პრო ექ ტია „აქტიური ცხოვ რე ბა ჩე მი სტი ქი ა ა“, რომ ლის მი ზა ნიც 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სრულ ფა სო ვა ნი ინ ტეგ რა ცი ის 
ხელ შეწყო ბა, სპორ ტულ  შე მოქ მე დე ბით და სო ცი ა ლურ პრო ექ ტებ ში ჩარ
თუ ლო ბით. 

„ინიციატივასა“ და ფონდ „ფემინას“ თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში, 
„აჭარაბეთის“ მხრა და ჭე რით ფონ დის ბე ნე ფი ცი ა რი 22 ქა ლი ჩა ერ თო 
პრო ექ ტ ში, რომ ლე ბიც გა დამ ზად დ ნენ 6თვიანი კურ სის ფარ გ ლებ ში ინ გ
ლი სურ ენა სა და სა ო ფი სე პროგ რა მებ ში, 4 სტუ დენტ ქალს კი აქვს შე საძ
ლებ ლო ბა და ას რუ ლოს უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში სწავ ლა.  

2020 წელს, ფონდ „1ანობის“ მხარ და ჭე რი თა და ფონ დის ბე ნე ფი ცი არ თა 
და სახ მა რებ ლად ჩა ტარ და კონ ცერ ტი მა რა თო ნი. შე მო სულ თან ხას თან 
ერ თად, კომ პა ნი ამ და მა ტე ბი თი რე სურ სით მხა რი და უ ჭი რა ფონ დის ბე ნე
ფი ცი ა რებს.

„აჭარაბეთი“ ქარ თ ველ სპორ ტ ს მე ნებს და მათ მო ნა წი ლე ო ბას მნიშ ვ ნე ლო
ვან შე ჯიბ რებ სა თუ ტურ ნი რებ ში, ასე ვე მხარს უჭერს რამ დე ნი მე სპორ ტულ 
ფე დე რა ცი ა სა და გა ერ თი ა ნე ბას. ამ დრო ი სათ ვის, კომ პა ნი ას 20მდე სა პა
ტიო ელ ჩი ჰყავს სპორ ტის სხვა დას ხ ვა სა ხე ო ბი დან. 
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თიბისი ბანკი 
გრეის ჰოპერის ჯილდო

„თიბისი“ ბან კი სათ ვის ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში ქალ თა მხარ და ჭე რა გან
სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. „თიბისიმ“ გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა
მას თან (UNDP), „მაშავის ცენ ტ რ თან“ და გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ას
თან (UN Women) თა ნამ შ რომ ლო ბით და ა ფუძ ნა „გრეის ჰო პე რის ჯილ დო“. 

„გრეის ფო პე რის ჯილ დოს“ მი ზა ნი ა, გა მო ავ ლი ნოს და აღი ა როს და სა
კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ში ჩარ თულ ქა ლე ბი და ის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
თუ პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც ICT სფე რო ში ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა ზე არი ან 
ორი ენ ტი რე ბულ ნი.  

ჯილ დო მო ი ცავს 6 კა ტე გო რი ას. გარ და აღი ა რე ბი სა, თი თო ე ულ კა ტე გო
რი ა ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი, მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღე ბენ სას წავ ლო ვი ზიტ ში ის
რა ელ ში( რო მე ლიც  ხორ ცი ელ დე ბა „მაშავის ცენ ტ რ სა“ და სა ქარ თ ვე ლო
ში ის რა ე ლის სა ელ ჩოს თან თა ნამ შ რომ ლო ბით). ამას გარ და, „თიბისიმ“ 
და გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ამ რამ დე ნი მე კა ტე გო რი ის თ ვის შე საძ ლებ
ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ო ბის და პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის მი მარ თუ ლე ბით, სპე ცი ა ლუ რი პრო ზე ბი და
ა წე სეს.

თიბისი ბანკი 
SOCIAL IMPACT AWARD

Impact Hub Tbilisiმა „თიბისი“ ბან კი სა და გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ
რა მის მხარ და ჭე რით და ა არ სა Social Impact Award  სა ერ თა შო რი სო 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა, რო მე ლიც ახალ გაზ რ დებ ში სო ცი ა ლუ
რი მე წარ მე ო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას ისა ხავს მიზ ნად. პროგ რა მა მო ი ცავს 
პრო ცესს იდე ი დან ბიზ ნეს გეგ მის შექ მ ნამ დე.

პროგ რა მა სა ქარ თ ვე ლო ში 2017 წლი დან ხორ ცი ელ დე ბა. ამ პე რი ოდ ში, 
სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნი დან 1000ზე მეტ მა სტუ დენ ტ მა მი ი
ღო მო ნა წი ლე ო ბა, შე ირ ჩა 14 გა მარ ჯ ვე ბუ ლი გუნ დი. 

2021 წელს, Social Impact Award შედ გე ბა რამ დე ნი მე ეტა პი სა გან და 
მო ი ცავს სა მუ შაო შეხ ვედ რებს რე გი ო ნებ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რ დე ბის
თ ვის. მე ო რე ეტაპ ზე შერ ჩე უ ლი გუნ დე ბი ორი თვის გან მავ ლო ბა ში მენ
ტო რებ თან იმუ შა ვე ბენ ბიზ ნეს გეგ მის შედ გე ნა ზე და წა რუდ გე ნენ ჟი უ რის. 
მე სა მე ეტაპ ზე კი ჟი უ რი გა მო ავ ლენს გა მარ ჯ ვე ბულ გუნ დებს. 2021 წელს 
პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა „თიბისი“ ბან კის პროგ რა მის  „სტარტაპერი“ 
ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც სტარ ტა პებს სხვა დას ხ ვა სა ხის მხარ და ჭე რას 
სთა ვა ზობს, მათ შო რის, ფი ნან სუ რი და სა გან მა ნათ ლებ ლო მი მარ თუ
ლე ბე ბით.
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თრეველ გაიდი 
მდგრადი მოდის პლატფორმა გარაჟი

„გარაჟი“ სო ცი ა ლურ ქსელ ში არ სე ბუ ლი ჯგუ ფი ა, რო მე ლიც მდგრა დი 
მო დის პლატ ფორ მას წარ მო ად გენს. ჯგუფ შია ვირ ტუ ა ლუ რი მა ღა ზი ა, 
სა დაც მომ ხ მა რე ბე ლებს შე უძ ლი ათ გა ყი დონ და შე ი ძი ნონ, რო გორც 
ახა ლი, ისე მე ო რე უ ლი ტან საც მე ლი, შეს ძი ნონ ტან საც მელს „მეორე“ სი
ცოცხ ლე „გარაჟულ“ ფა სად. 

ყო ველ დღი უ რად, ჯგუფს 30 000მდე აქ ტი უ რი მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს, 
1000მდე ქა ლი აწარ მო ებს მცი რე ბიზ ნესს. „გარაჟი“ ხელს უწყობს 
მდგრა დი მო დის გან ვი თა რე ბას  ამ გ ვა რად შე ძე ნი ლი ტან საც მე ლი 
40%70%ით უფ რო იაფია და ასე ვე, გან ს ხ ვა ვე ბულ სტილს ქმნის. 
ჯგუფს მარ თავს კომ პა ნი ის გუნ დი და მომ ხ მა რებ ლებს სთა ვა ზო ბენ სპე
ცი ა ლურ შე თა ვა ზე ბებს, რომ უფ რო სწრა ფად და მარ ტი ვად გა ყი დონ 
პრო დუქ ცი ა. 

ეფეს სა ქარ თ ვე ლო 
პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტე ბი 

„ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ პარ ტ ნი ო რულ პრო ექ ტებს სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე
ბით ახორ ცი ე ლებს. 2011 წელს 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 გაძ ლი ე
რე ბა და მომ ზა დე ბა და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის თ ვის. დღემ დე ფონ დი 
600ზე მეტ ბე ნე ფი ცი არს და ეხ მა რა, მათ გან 300ზე მე ტი და საქ მ და, ხო ლო 
270ზე მეტ მა ახალ გაზ რ დამ პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა მი ი ღო.

„ეფეს სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის“ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ხე ლო ვა ნე ბი სა და კულ ტუ
რის სფე როს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და პლატ ფორ მე ბის მხარ და ჭე რა. ხე ლოვ
ნე ბის სფე რო სი მხარ და სა ჭე რად, ბრენ დ მა „ქარვამ“ სხავ დას ხ ვა პრო ექ ტი 
გა ნა ხორ ცი ე ლა., მათ შო რის, „ქარვის“ მუ სი კა ლუ რი კონ კურ სი, რო მელ მაც 
მთე ლი სა ქარ თ ვე ლო მო იც ვა. „ქარვა“ ეხ მა რე ბა დამ წყებ მუ სი კო სებს პო
პუ ლა რო ბის მო პო ვე ბა სა და პირ ვე ლი მუ სი კა ლუ რი კლი პის გა მოშ ვე ბა ში. 
გა მარ ჯ ვე ბულ მა დამ წყებ მა მუ სი კო სებ მა, სა ჩუქ რად მუ სი კა ლუ რი ვი დეო 
კლი პის ჩა წე რის შე საძ ლებ ლო ბა მი ი ღეს, მი სი პო პუ ლა რი ზა ცია კომ პა ნი ის 
სხვა დას ხ ვა სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბის მოხ და.

ამას გარ და, კამ პა ნია „განიქარვე შინ “ ის ფარ გ ლებ ში მიმ დი ნა რე ობ და 
„ლენო რე ქორ დ სის“ ლა ივ  კონ ცერ ტე ბი დამ წყე ბი თუ უკ ვე შემ დ გა რი არ
ტის ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით და გა და ი ცე მო და. „ქარვა“ მხარს უჭერს სხვა
დას ხ ვა მუ სი კა ლურ პლატ ფორ მას.  

პან დე მი ის პე რი ოდ ში, „ეფეს სა ქარ თ ვე ლომ“ პარ ტ ნი ო რებ თან და არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან კონ სულ ტა ცი ე ბის შე დე გად გა დაწყ ვი ტა 
სა სურ სა თო ვა უ ჩე რე ბით დახ მა რე ბო და უმუ შევ რად დარ ჩე ნილ 500მდე 
ბარ მენს. პრო ექ ტი პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცია „საქართველოს ბარ მენ თა 
ასო ცი ა ცი ას თან“ თა ნამ შ რომ ლო ბით გან ხორ ცი ელ და.
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SERVIER-ის წარმომადგენლობა 
საქართველოში 
გაიზომე წნევა - ამას შენთვის გეუბნები

ფრან გუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ის „სერვიესა“ და „ჰიპერტენზიის სა ერ
თა შო რი სო ასო ცი ა ცი ის“ ერ თობ ლივ პრო ექტს „გაიზომე წნე ვა ა მას შენ თ
ვის გე უბ ნე ბი“, სა ქარ თ ვე ლო მე სა მე წე ლია უერ თ დე ბა. კამ პა ნია გან სა კუთ
რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი COVID19 პან დე მი ის პი რო ბებ ში გახ და. 

პრო ექ ტი ფო კუ სი რე ბუ ლია გა ზომ ვის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე, ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის გაზ რ და ზე, სახ
ლის პი რო ბებ ში წნე ვის გა ზომ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბი სათ ვის ხაზ გას მა ზე, და ა ვა
დე ბის დრო ულ გა მოვ ლე ნა სა და მკურ ნა ლო ბას თან და კავ ში რე ბით ექი მის 
მი თი თე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ექი მე ბის ჩარ თუ ლო
ბით, არა ერ თი სა ინ ფორ მა ციო რგო ლი ჩა ი წე რა და გავ რ ცელ და სხვა დას
ხ ვა სა ინ ფორ მა ციო არ ხით (ტელევიზია, რა დი ო, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი). 

კამ პა ნია ემ სა ხუ რე ბა გულ  სის ხ ლ ძარ ღ ვ თა და ა ვა დე ბე ბის (ჰიპერტენზიის) 
პრე ვენ ცი ას,  რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, ასე ვე მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა
ბით. ამ დე ნად, გარ და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბი სა, კამ პა ნი
ის ფარ გ ლებ ში, კარ დი ო ლო გი ურ ასო ცი ა ცი ე ბის და „სერვიეს“ პარ ტ ნი ო
რო ბით მო სახ ლე ო ბის თ ვის ჩა ტარ და მას შ ტა ბუ რი სკრი ნინ გი. სხვა დას ხ ვა 
კლი ნი კის ბა ზა ზე, უფა სო კონ სულ ტა ცია და  კვლე ვე ბი ჩა უ ტარ და 3000მდე 
პა ცი ენტს. 

კომ პა ნია Oki Post აქ ტი უ რა დაა ჩარ თუ ლი მდგრა დი მოხ მა რე ბი სა და წარ
მო ე ბის ხელ შ წყო ბის, ასე ვე გა რე მოს დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით. კომ პა ნი ამ  
და იწყო პრო ექ ტი „იმპორტირებული მუ ყა ოს ყუ თე ბის გა და მუ შა ვე ბა”. ამ 
პრო ექ ტით, კომ პა ნია უზ რუნ ველ ვ ყოფს მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სას არ სე ბუ
ლი ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბას  მომ ხ მა რებ ლებ თან ერ თად. მომ ხ მა რებ
ლე ბი ოფის ში, ამა ნა თის მი ღე ბის შემ დ გომ სპე ცი ა ლურ გა და მა მუ შა ვე ბელ 
კონ ტე ი ნერ ში ათავ სე ბენ მუ ყა ოს შე ფუთ ვებს, მას შემ დეგ რაც ამა ნათს მი
ი ღე ბენ. 

პრო ექ ტი “აჩუქე მუ ყა ოს ყუთს ახა ლი სი ცოცხ ლე, გა და ა მუ შა ვე Oki Post
თან ერ თად” და კომ პა ნი ის გუნ დი გეგ მავს, რომ პრო ექ ტი პარ ტ ნი ორ ქვეყ
ნებ შიც  უკ რა ი ნა, მოლ დო ვა და ყა ზა ხე თი  და ნერ გოს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
Oki Postმა უარი თქვა და არ აწამ რო ებს და მა ტე ბით შე ფუთ ვას  ბრენ დი
რე ბულ პო ლი ე თი ლე ბის პარ კებს.  და მა ტე ბით, კომ პა ნი ამ პრო ექ ტ ში ჩარ
თო ბლო გე რე ბი ამ ინ ფორ მა ცი ის სა ზო გა დო ე ბის თ ვის გა საც ნო ბად, რა თა 
უფ რო მეტ მა ადა მი ან მა იცო დეს ინი ცი ა ტი ვის შე სა ხებ და ხე ლი შე უწყოს 
ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის 3Rდან ორი მი მარ თუ ლე ბის (Reduce და Re
cycle) და ნერ გ ვას სა ქარ თ ვე ლო ში.  

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კომ პა ნი ის თ ვის, რამ დე ნა დაც ცდი
ლობს გა რე მო ზე უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის შემ ცი რე ბას, ამას თან, ზრდის 
თა ნამ შო მელ თა მო ტი ვა ცი ა სა და მომ ხ მა რე ბელ თა ნდო ბას კომ პა ნი ის მი
მართ. 

OK INTERNATIONAL POST (OKI POST)  
აჩუქე მუყაოს ყუთს ახალი სიცოცხლე
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საქართველოს ადვოკატები 
დამოუკიდებელი 
პროფესიისათვის (GLIP)
ქართველი ადვოკატები ევროკავშირის 
მართლმსაჯულების სასამართლოში

ორ გა ნი ზა ცი ამ „საქართველოს ად ვო კა ტე ბი და მო უ კი დე ბე ლი პრო ფე
სი ის თ ვის“ (GLIP) და შპს “ლეგალ სო ლუ შენს თიმ მა” (LST) 2019 წლის 
სექ ტემ ბერ ში ერ თობ ლი ვად გა ნა ხორ ცი ე ლეს სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტი 
“ქართველი ად ვო კა ტე ბი ევ რო კავ ში რის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ
ლო ში (ECJ)”.

პრო ექ ტი მო ი ცავ და 5დღიან სა ვალ დე ბუ ლო სას წავ ლო სე მი ნარს ად ვო
კა ტე ბის თ ვის სა მარ თ ლის შემ დეგ სფე რო ებ ში: სა სა მარ თ ლოს კომ პე ტენ
ცი ე ბი კონ კუ რენ ცი ის სა მარ თა ლი; ევ რო კავ ში რის მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე
ბე ბის შე სა ხებ სა მარ თა ლი; ევ რო კავ ში რის შრო მის სა მარ თა ლი.

პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბის შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კა ტებ მა აქ ტი უ
რი მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ სის ცვლი ლე ბე ბის 
მომ ზა დე ბი სა და იმ პ ლე მენ ტა ცი ის პრო ცეს ში.

აღ ნიშ ნულ მა ცვლი ლე ბებ მა ახ ლე ბუ რად და ა რე გუ ლი რა შრო მის სა მარ
თ ლის სფე რო, უფ რო ფარ თო კომ პე ტენ ცია მი ა ნი ჭა შრო მის ინ ს პექ ცი ის 
სამ სა ხურს და არა ერ თი სა სარ გებ ლო რე გუ ლა ცია შექ მ ნა აღ ნიშ ნულ სფე
რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ახ ლე ბუ რად მო წეს რი გე ბის თ ვის.

საქართველოს ბანკი 
პროექტი სუპერგმირთან

2020 წლის გა ზაფხულ ზე „საქართველოს ბან კი” გახ და საქ ველ მოქ მე დო 
პლატ ფორ მა supergmiri.geს მთა ვა რი პარ ტ ნი ო რი. პარ ტ ნი ო რო ბა გუ
ლის ხ მობს, რო გორც პლატ ფორ მის ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას, ასე ვე პრო
ექ ტის პო პუ ლა რი ზა ცი ას. 

„სუპერგმირი“ არის საქ ველ მოქ მე დო პლატ ფორ მა, რო მე ლიც აკავ ში რებს 
დო ნო რებ სა და ბე ნე ფი ცი ა რებს. სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით , ხ დე ბა სო ცი ა
ლუ რად და უც ვე ლი ბავ შ ვე ბის შერ ჩე ვა და შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის გან
თავ სე ბა „სუპერგმირის“ პლატ ფორ მა ზე.  „სუპერგმირი“ თა ვი სი სურ ვი ლით 
ირ ჩევს ბავშვს და იწყებს მის ყო ველ თ ვი ურ დახ მა რე ბას. „სუპერგმირის“ 
ყო ველ თ ვი უ რი დო ნა ცია  100% ით ხმარ დე ბა ბე ნე ფი ცი არს. 

„სუპერგმირის“ დო ნა ცია არ არის ერ თ ჯე რა დი, არა მედ გრძელ დე ბა ყო
ველ თ ვი უ რად. ბე ნე ფი ცი ა რი (ბავშვი) ყო ველ თ ვი უ რად იღებს გზავ ნილს, 
სა დაც მო თავ სე ბუ ლია მი სი ასა კის, სურ ვი ლე ბის და მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სი 
აუცი ლე ბე ლი პრო დუქ ტე ბი და მომ სა ხუ რე ბის ვა უ ჩე რე ბი. გზავ ნი ლის შიგ
თავსს პერ სო ნი ზე ბუ ლად ად გენს „სუპერგმირის“ პლატ ფორ მის გუნ დი. 
ფუ ლა დი დახ მა რე ბის გარ და, „სუპერგმირს“ შე უძ ლია გახ დეს ბავ შ ვის მე
გო ბა რი, პე რი ო დუ ლად გა ა ტა როს მას თან დრო, ეთა მა შოს და ერ თად შე
ას რუ ლონ სა ინ ტე რე სო მი სი ე ბი.

პლატ ფორ მის არ სე ბო ბი დან დღემ დე (14 თვე) პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 263 
ბავშვს ჰყავს „სუპერგმირი“, სულ პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში დღემ დე შეგ როვ
და 315,522 ლა რი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის და სახ მა რებ ლად.
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პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისათვის

სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად სა ერ თო სა მუ შაო სივ რ ცე ე ბის მი მარ თუ ლე ბა 
“ტერმინალმა“ შექ მ ნა. კომ პა ნია ამ მი მარ თუ ლე ბით სწრა ფად მზარ დია  4 
წელ ში გახ ს ნა „ტერმინალის“ 5 ფი ლი ა ლი. „ტერმინალი“ მო ი ცავს სრუ ლად 
აღ ჭურ ვილ 800 ინ დი ვი დუ ა ლურ სა მუ შაო სივ რ ცეს, 52 ოფი სით, ინ ტერ ნე
ტით, 24/7 ხელ მი საწ ვ დო მო ბით, 28 შეხ ვედ რე ბი სა და სა კონ ფე რენ ციო 
ოთა ხე ბით. მყუდ რო სა მუ შაო გა რე მოს ქმნის სა მუ შაო სივ რ ცე ე ბის დი ზა ი ნი. 

„ტერმინალის“ ხედ ვაა მე ტი სა ერ თო სივ რ ცის  ბიზ ნე სის, სტარ ტა პე ბი სა 
და კერ ძო პი რე ბი სათ ვის სა მუ შაო პლატ ფორ მის  შექ მ ნა, რაც მე წარ მე ო
ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ქმნის. გარ და ამი სა, კომ პა ნი ას სჯე რა, 
რომ „ტერმინალი“ სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სო ცი ა ლურ როლ საც ას რუ ლებს 
 ერ თი ა ნებს სხვა დას ხ ვა ადა მი ანს, ქმნის გა მოც დი ლე ბის, ცოდ ნი სა და მო
ტი ვა ცი ის გა ზი ა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ „ტერმინალი“ ქარ თუ ლი ბრენ დი ა, ის ბა ზარ ზე 
ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ევ რო პუ ლი სტან და ტე ბით და კონ კუ რენ ცი ას უწევს მსოფ
ლი ოს უდი დეს ბრენ დებს ამ მი მარ თუ ლე ბით. ამას მოწ მობს ის ფაქ ტი, რომ 
2020 წელს ტერ მი ნა ლი გახ და „EuroAsian Startup Awards”  გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 
სა უ კე თე სო სა ერ თო სა მუ შაო სივ რ ცე ე ბის (coworking სივ რ ცე ე ბის) კა ტე გო
რი ა ში. 

საქართველოს ქალ აუდიტორთა 
და იურისტთა ასოციაცია 
პროექტი 100 მეწარმე ქალის მხარდასაჭერად

„საქართველოს ქალ აუდი ტორ თა და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა“, რო მე ლიც 
მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით 85 ქალს აერ თი ა ნებს, მე წარ მე ქალ
თა მხარ და სა ჭე რად სხვა დას ხ ვა პრო ექტს ახორ ცი ე ლებს. 

ასო ცი ა ცი ამ, ორ პარ ტ ნი ორ კომ პა ნი ას თან  “საქართველოს აუდი ტო
რუ ლი კომ პა ნია (GAC)” და „ტრანსპორტის მარ თ ვის ასა ერ თა შო რი სო 
კომ პა ნია  (ITMC)“, გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი „100 მე წარ მე ქა ლის მხარ
და სა ჭე რად“. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სერ ვი სე ბი 
მო ი ცავ და: მცი რე და სა შუ ა ლო ქა ლი მე წარ მე ე ბი სათ ვის ყოვ ლეწ ლი უ
რი სა შე მო სავ ლო დეკ ლა რა ცი ის მომ ზა დე ბას, იური დი ულ კონ სულ ტა
ცი ას და IT მომ სა ხუ რე ბას. პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბა  მი ი ღო 80მა მე
წარ მე ქალ მა. 

ტერმინალი 
საერთო სამუშაო სივრცეები
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ფუდმარტი 
ფრენჩაიზის მოდელი

„ფუდმარტი“ ადგილობრივი მეწარმეებისათვის ქმნის შესაძლებლობას, 

ფრენჩაიზის მოდელით გამოიყენონ ორი ბრენდი  „იოლი“ და „სპარი“. 

ამ მოდელით, „ფუდმარტი“ უბნის ყველა იმ მაღაზიას, რომელსაც 

ლიკვიდურობის პრობლემა აქვს და გაკოტრების პირასაა, სთავაზობს 

მოქნილ პირობებს მომწოდებლებთან. 

„ფუდმარტის“ პროექტი მასშტაბურია და მასში ჩართული პარტნიორებს 

„ფურდმარტი“ უქმნის კარგ პირობებსა და სხვადასხა სახის მხარდამჭერ 

სერვისებს. აღნიშნული პროექტი აძლიერებს მცირე ბიზნესებს, სათანდო 

კომერციული პირობებით მათ გადარჩენისა და ბიზნესის სასიცოცლო 

ციკლის გახანგრძლივების შესაძლებლობას უქმნის. 
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