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ახალგაზრდების 
დასაქმების 
ფორუმი  

“ა
ხალგაზრდების სა მე წარ მეო უნარ - შე საძ ლებ ლო ბე ბის, და საქ მე ბი-
სა და შე მო სავ ლის მი ღე ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის“ (YES-Geor-
gia) ფარ გ ლებ ში USAID-ის პრო ექ ტებ თან G4G და ZRDA-თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბით ამა წლის 5 ივ ნისს თბი ლის ში, ახალ გაზ რ დო ბის 
ცენტრ – ფაბ რი კა ში, გა ი მარ თა ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის ფო რუ მი: 
„ახალგაზრდების და საქ მე ბა გა ნათ ლე ბი სა და მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე-
ბის გზით სა ქარ თ ვე ლო ში“.

ფო რუ მი მიზ ნად ისა ხავ და დის კუ სი ის თ ვის  პლატ ფორ მის შექ მ ნას, და საქ-
მე ბის სფე რო ში მიღ წე ვე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის შე ფა სე ბას, ასე ვე, ახალ-
გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის სტრა ტე გი ე ბის გან ხილ ვას.

15-დან 29 წლამ დე ახალ გაზ რ დე ბი წარ მო ად გე ნენ სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ-
ლე ო ბის 22.5%-ს, რო მელ თა გან თით ქ მის 1/3 უმუ შე ვა რი ა. ბო ლო დრო ის 
კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში ამ მაჩ ვე ნებ ლის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი პო ზი ტი უ რი ზრდა არ მოხ დე ბა.  შე სა ბა მი სად, ახალ გაზ რ დე ბის 
და საქ მე ბა არის აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა, რო-
მე ლიც პო ლი ტი კი სა და გან ვი თა რე ბის გან მ საზღ ვ რე ლი უწყე ბე ბის გან სა-
კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას სა ჭი რო ებს.

ფო რუ მის ჩა ტა რე ბის მი ზა ნიც სწო რედ ახალ გაზ რ დო ბის და საქ მე ბის სა-
კითხის პო ლი ტი კის დღის წეს რიგ ში მა ღალ დო ნე ზე და ყე ნე ბა იყო. ფო-
რუ მი მო ი ცავ და კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე თა გა მოს ვ ლებს და პა ნე ლებს, 
სა დაც ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე; სა უ ბა რი იყო ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
პო ლი ტი კა სა და სტრა ტე გი ებ ზე. პა ნე ლებ ზე გან ხი ლუ ლი იქ ნა არ სე ბუ ლი 
ხარ ვე ზე ბი და გა მოც დი ლე ბე ბი, ასე ვე მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბე ბი ახალ გაზ-
რ დე ბის და საქ მე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ასე ვე გან ხი ლუ ლი იქ ნა ახალ გაზ რ-
დე ბის მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის და გა ნათ ლე ბის სა კითხე ბი, რო გორც 
და საქ მე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი მე ქა ნიზ მე ბი.  ხა ზი გა ეს ვა იმას, რომ გა-
ნათ ლე ბა ზე, ფი ნან სურ და ტექ ნი კურ რე სურ სებ ზე თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვ-
დო მო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახალ გაზ რ და ქა ლე ბის და მა მა კა ცე ბის ეკო ნო-
მი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის თვალ საზ რი სით, რაც შე სა ბა მი სად, გაზ რ დის მათ 
წვლილს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის საქ მე ში.

ფო რუმ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 130-მა მო ნა წი ლემ, მთავ რო ბის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ მა პი რებ მა, ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებ მა, სა ერ თა შო-
რი სო და ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და გა ნათ ლე ბის ექ ს პერ ტებ მა. 
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კონ ფე რენ ცი ა ზე მო ნა წი ლე ებ მა გა ნი ხი ლეს მო მა ვა ლი პერ ს პექ ტი ვე ბი და 
სტრა ტე გი ე ბი ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რ დის 
მიზ ნით. ფო რუმს დი დი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყ ვა, რად გან კონ ფე რენ ცი ა ზე 
სხვა დას ხ ვა ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს ერ თ მა ნეთ თან შეხ ვედ რი-
სა და არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე იდე ე ბის გა ზი ა რე ბის სა შუ ა ლე ბა მი ე ცათ.    

ღო ნის ძი ე ბის ერ თ -ერ თი შე დე გი წი ნამ დე ბა რე ფო რუ მის ან გა რი ში ა, რო-
მელ შიც თავ მოყ რი ლია კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე თა გა მოს ვ ლე ბი, ძი-
რი თა დი დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი მთავ რო ბის თ ვის და ყვე ლა და-
ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის თ ვის, რო მე ლიც ახალ გაზ რ დუ ლი პო ლი ტი კის 
გან ვი თა რე ბა სა და მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე მუ შა ობს სა ქარ თ ვე ლო ში.  აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფო რუმ ში მო ნა წი ლე ყვე ლა მხა რემ გა მოთ ქ ვა მო მა ვალ-
ში თა ნამ შ რომ ლო ბის სურ ვი ლი. ვი მე დოვ ნებთ, რომ ფო რუ მი სა ფუძ ველს 
ჩა უყ რის ყო ველ წ ლი ურ ღო ნის ძი ე ბას, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს სა ქარ თ-
ვე ლო ში ახალ გაზ რ დო ბის და საქ მე ბის სა კითხე ბის კო ორ დი ნა ცი ას.

ან გა რი ში მო ამ ზა და ნი ნო ლაგ ვი ლა ვამ (პროგრამის ხელ ძღ ვა ნე ლი, 
Yes-Georgia); ნი ნო მა მა ი აშ ვილ მა (პროგრამის ოფი ცე რი, Yes-Georgia) 
და ნი ნო გურ გე ნი ძემ (პროექტის კო ორ დი ნა ტო რი, PH International). გან-
სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა თა მარ ჯუ ლა ხი ძეს და მაია ერის თავს (G4G), უჩა 
ვა რა მაშ ვილს (USAID ZRDA),  Yes-Georgia-ს სტა ჟი ორს - ლი ნა დო ლი ძეს 
და G4G-ის სტა ჟი ო რებს: ანი ბე როშ ვილს, ანა ქი ტი აშ ვილს და ალექ სან დ-
რე ამი რი ძეს ან გა რი შის მომ ზა დე ბა ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის. 

 

ფო რუ მის ორ გა ნი ზა ტორ თა შე სა ხებ:

„ახალგაზრდების სა მე წარ მეო უნარ - შე საძ ლებ ლო ბე ბის, და საქ მე ბი სა და 
შე მო სავ ლის გე ნე რი რე ბის მხარ და ჭე რის პრო ექ ტი სა ქარ თ ვე ლო ში“ ხორ-
ცი ელ დე ბა ფონ დი „კრისტალის“ მი ერ, ორ გა ნი ზა ცია PH International-თან 
და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია „კრისტალთან“ თა ნამ შ რომ ლო ბით, 
რო მელ საც ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას უწევს ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-
ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (USAID). პრო ექ ტის მი ზა ნია 
ხე ლი შე უწყოს ახალ გაზ რ დე ბის თვით და საქ მე ბას და და საქ მე ბას სა მე წარ-
მეო უნარ - შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბით, ახალ გაზ რ დე ბის მი ერ შექ-
მ ნი ლი მცი რე სა წარ მო ე ბის გაძ ლი ე რე ბით, ცოდ ნის და უნა რე ბის მი ღე ბის 
ინო ვა ცი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბით და თვი სობ რი ვად ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის წა-
მოწყე ბით. 

G4G – „მმართველობა გან ვი თა რე ბი სათ ვის“ USAID-ის ხუთ წ ლი ა ნი პრო-
ექ ტი ა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის დახ მა რე ბას 
ბიზ ნე სის ხელ შემ წყო ბი გა რე მოს გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად სა კა ნონ მ დებ ლო და 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი რე ფორ მე ბის სა მარ თ ლი ა ნად და გამ ჭ ვირ ვა ლედ და-
გეგ მ ვის და გან ხორ ცი ე ლე ბის მხარ და ჭე რით.

USAID-ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტი ზრდა (ZRDA) არის ასე ვე ხუთ-
წ ლი ა ნი პროგ რა მა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს მდგრა დი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის მი-
საღ წე ვად, პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლებს შემ დეგ ინი ცი ა ტი ვებს: მიკ რო, 
მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა; სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის 
შე მო სავ ლე ბის ზრდის ხელ შეწყო ბა; მე წარ მე ებ სა და მყიდ ვე ლებს შო რის 
სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და გან ვი თა რე ბა; ად გი ლობ რი-
ვი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა ბიზ ნეს კავ ში რე ბის დამ ყა რე-
ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის მეშ ვე ო ბით.
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ფო რუ მის შე სა ხებ
ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ძი რი თა დი პუნ ქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ფო რუმ ზე გა მო იკ ვე-
თა, სა დაც  ერ თხ მად აღი ნიშ ნა, რომ ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის სა კითხი 
აუცი ლე ბე ლი პი რო ბაა ახალ გაზ რ დო ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დის თვალ-
საზ რი სით და მა თი ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ ვის; მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ის, რომ ჩვენ ყვე ლამ ხში რად  ვი სა უბ როთ ამ თე მებ ზე, ვა კე თოთ ანა ლი ზი 
და დავ გეგ მოთ ვი თა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის გზე ბი. 

ფო რუ მი შედ გე ბო და ორი ძი რი თა დი პა ნე ლის გან:

პირ ველ მა პა ნელ მა თა ვი მო უ ყა რა სამ თავ რო ბო, არა სამ თავ რო ბო და 
კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს, რო მელ თაც გა ნი ხი ლეს ახალ გაზ-
რ დე ბის და საქ მე ბის სტა ტუ სი სა ქარ თ ვე ლო ში, გა მოწ ვე ვე ბი და პერ ს პექ-
ტი ვე ბი, ასე ვე ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა და 
მე ქა ნიზ მე ბი. გა ა ნა ლი ზე ბულ იქ ნა სა ხელ მ წი ფო, კერ ძო სექ ტო რი სა და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის რო ლი სა ქარ თ ვე ლო ში ახალ გაზ რ დე ბის 
ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ დებს შო რის 
და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლის გაზ რ დის მიზ ნით.  

მე ო რე პა ნე ლი მი ეძღ ვ ნა გა ნათ ლე ბის როლს ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბა ში 
და ახალ გაზ რ დო ბის და საქ მე ბას ახალ გაზ რ დუ ლი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე-
ბის მეშ ვე ო ბით. პა ნე ლის მი ზა ნი იყო ახალ გაზ რ დუ ლი მე წარ მე ო ბის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის გან ხილ ვა, ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ინ ფორ მა ცი ა ზე, ცოდ ნა ზე, ფი ნან სურ 
და ტექ ნი კურ რე სურ სებ ზე. გარ და ამი სა, გან ხი ლუ ლი იქ ნა პრო ფე სი ულ - ტექ-
ნი კუ რი და დუ ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რო გორც ახალ გაზ რ დე-
ბის კა რი ე რის გან ვი თა რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, ასე ვე ტრე ი ნინ გე ბი სა და უნა რე ბის 
გან ვი თა რე ბის რო ლი ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის გაზ რ დის მიზ ნით. 

პა ნე ლის წევ რებ მა ერ თ მა ნეთს გა უ ზი ა რეს  გა მოც დი ლე ბა და ცოდ ნა, რო-
მე ლიც ეხე ბო და და საქ მე ბის პო ლი ტი კას და პრაქ ტი კას; ისა უბ რეს ისეთ 
თე მებ ზე, რო გო რი ცაა მო ნა ცე მე ბის და კვლე ვის ანა ლი ზი; ცოდ ნის და 
რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზა ცია ახალ გაზ რ დე ბის უმუ შევ რო ბის  აღმოფხვრის  
მიზ ნით; გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა და წარ მა ტე ბუ ლი და 
ნაკ ლე ბად წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის მა გა ლი თე ბი სხვა დას ხ ვა ინ ს ტი ტუ-
ტებ სა და სფე რო ებ ში. 

ფო რუ მისან გა რი ში
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ფო რუ მის გახ ს ნა, მი სალ მე ბა
ფო რუმ ზე მი სა სალ მე ბე ლი სიტყ ვით გა მო ვიდ ნენ აშშ-ს სა ერ თა შო რი სო 
გან ვი თა რებს სა ა გენ ტოს (USAID) წარ მო მად გე ნე ლი ბრენტ ედელ მა ნი; 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის და კულ ტუ რის 
კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე მა რი ამ ჯა ში და სა ქარ თ ვე ლოს სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რ დო ბის საქ მე თა მი ნის ტ რის მო ად გი ლე რე ვაზ ჯა ვე ლი ძე.

ბრენტ  ედელ მა ნი
უფ რო სი ეკო ნო მი კუ რი მრჩე ვე ლი, აშშ-ს სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რებს  
სა ა გენ ტო (USAID)

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ახალ გაზ რ დე ბის გან გა ვი გოთ, რა გა მოწ ვე ვებს ხვდე-
ბი ან ისი ნი და საქ მე ბის კუთხით, რად გან ახალ გაზ რ დე ბის სა მე წარ მეო 
უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
სა ქარ თ ვე ლოს მოკ ლე და გრძლე ვა დი ა ნი პერ ს პექ ტი ვე ბის თ ვის ეკო ნო-
მი კუ რი გან ვი თა რე ბის კუთხით, რად გან მათ აქვთ პო ტენ ცი ა ლი, წვლი ლი 
შე ი ტა ნონ სა ხელ მ წი ფოს ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში, ამი სათ ვის, აშშ-ს 
სა ხელ მ წი ფო და სხვა პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ-
ლო ბენ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო აპა რატ თან. წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი-
თია YES-Georgia, რო მე ლიც ტრე ნინ გებს უტა რებს ახალ გაზ რ დებს მა თი 
სა მე წარ მეო უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის. შე დე გად და ფი ნან ს და 
10 სტარ ტა პი, რო მე ლიც თა ვი სი მრა ვალ ფე როვ ნე ბით მო ი ცავს რო გორც 
დო ნა ტებს, ასე ვე ჰიდ რო ფო ნი კას. პრო ექ ტე ბი G4G და ZRDA-ც მუდ მი ვად 
თა ნამ შ რომ ლო ბენ ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის პერ ს პექ ტი ვის გაზ რ დის-
თ ვის.

მი ხა რი ა, რომ თქვენ თან ერ თად ვარ დღეს ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
ამ მნიშ ვ ნე ლო ვან ფო რუმ ზე. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, იმი ტომ რომ მაქვს სა შუ-
ა ლე ბა მო ვის მი ნო თი თო ე უ ლი თქვენ გა ნის, მათ შო რის, ახალ გაზ რ და მე-
წარ მე ე ბის აზ რი,  არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის, გეგ მე ბი სა და პერ ს პექ ტი ვე ბის 
შე სა ხებ.  

მა რი ამ ჯა ში
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის და კულ ტუ რის 
კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის სა ბო ლოო შე დე გი არის, რა თქმა უნ და, და საქ მე-
ბა. ამი სათ ვის სა ჭი რო ა, კომ პე ტენ ტუ რი კად რე ბის მომ ზა დე ბა. 2014-2015 
წლებ ში და ფიქ სირ და ახალ გაზ რ დე ბის უმუ შევ რო ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი, დღეს დღე ო ბით კი, 30 წლამ დე ასა კის ახალ გაზ რ დე ბის 1/3 არის 
და უ საქ მე ბე ლი. რა საკ ვირ ვე ლი ა, და საქ მე ბა არ უნ და ხდე ბო დეს სწავ ლის 
ხარ ჯ ზე. სა ჭი როა ამ ორი კომ პო ნენ ტის ერ თ მა ნეთ თან ჰარ მო ნი უ ლად შე-
თავ სე ბა. ამას გარ და, აუცი ლე ბე ლი ა, შრო მის ბაზ რის მოთხოვ ნებ თან მი-
სა და გე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა ახალ გაზ რ დებ ში, რა თა მათ 
უპა სუ ხონ დამ საქ მებ ლის მოთხოვ ნებს. დღეს დღე ო ბით, კურ ს დამ თავ რე-
ბულ თა მხო ლოდ 15-20% მუ შა ობს პრო ფე სი ით. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა, იმის თ ვის რომ უკეთ გა ვი გოთ, ახალ გაზ რ დე-
ბის გა მოწ ვე ვე ბი სა  და პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ და შევ თა ვა ზოთ მა თი გა-
დაჭ რის გზე ბი და ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი. მსგავ სი ფო რუ მე ბი გვაძ ლევს 
შე საძ ლებ ლო ბას ინ ფორ მა ცია მაქ სი მა ლუ რად გა ვუ ზი ა როთ ერ თ მა ნეთს, 
პი რა დად მე პრაქ ტი კუ ლად ქვეყ ნის მას შ ტა ბით დავ დი ვარ და ვეც ნო ბი 
რო გორც უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის ასე ვე კო ლე ჯე ბის საქ მი ა ნო ბას, 
რო გორც სა ჯა რო ასე ვე კერ ძო სექ ტორ ში და ვფიქ რობ, რომ სა ქარ თ ვე-
ლო ში არის ძა ლი ან ბევ რი შე საძ ლებ ლო ბა ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის-
თ ვის.

მი ვე სალ მე ბი შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რას. USAID 
სა ქარ თ ვე ლოს ბო ლო  25 წლის და მო უ კი დებ ლო ბის ის ტო რი ა ში ერ თ -
ერ თი გა მორ ჩე უ ლი სა ერ თაშ რი სო პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ა ა. ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე დე გე ბი გვაქვს ჯან დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით თუ გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მა ში თა ნამ შ რომ ლო ბის. მხო ლოდ მი ვე სალ მე ბი და მხარს 
და ვუ ჭერ ყვე ლა იმ ინი ცი ა ტი ვას, რო მე ლიც ჩვე ნი სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი-
ო რის და მე გო ბა რი ქვეყ ნის მხრი დან არის მხარ და ჭე რი ლი. მი ვე სალ მე ბი 
ჩემს კო ლე გებს სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ დო ბის სა მი ნის ტ რო დან, ყვე ლა 
სტრუქ ტუ რი დან, რომ ლე ბიც ჩარ თულ ნი არი ან ფო რუ მის მუ შა ო ბა ში. და-
ვე ლო დე ბით რე კო მენ და ცი ებს, რო გორ შე იძ ლე ბა ფო რუმ ზე წა მოჭ რი ლი 
სა კითხე ბის გა დაჭ რა და ჩვე ნი ერ თობ ლი ვი ძა ლე ბით ჩა ვერ თ ვე ბით ამ სა-
კითხე ბის მოგ ვა რე ბა ში.
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რე ვაზ ჯა ვე ლი ძე
სა ქარ თ ვე ლოს სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ დო ბის საქ მე თა მი ნის ტ რის  
მო ად გი ლე 

სა ქარ თ ვე ლო ში უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა რა ო დე ნო ბის მი უ ხე-
და ვად, მა ინც დი დია და უ საქ მე ბელ თა რიცხ ვი. პრო ფე სი ო ნა ლე ბის 75% 
იღებს გა ნათ ლე ბას უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში, ხო ლო 25% უპი რა ტე სო-
ბას ანი ჭებს პროფ. სას წავ ლებ ლებს, მა შინ რო ცა მათ არ სე ბულ რიცხ ვ სა 
და ბა ზარ ზე არ სე ბულ მოთხოვ ნას შო რის დი დი სხვა ო ბა ა. გაზ რ დი ლია 
მოთხოვ ნა უფ რო ტექ ნი კურ პრო ფე სი ებ ზე. სა მი ნის ტ რო აქ ტი უ რად ცდი-
ლობს, პო პუ ლა რი ზა ცია გა უ წი ოს პრო ფე სი ულ სას წავ ლებ ლებს, რა თა გა-
და ამ ზა დოს მე ტი პრო ფე სი ო ნა ლი და შეს თა ვა ზოს ისი ნი შრო მის ბა ზარს. 
ამას გარ და, სა მი ნის ტ რო ცდი ლობს, მე ტი ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ოს არა-
ფორ მა ლურ გა ნათ ლე ბა სა და სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას. 
ამი სათ ვის მნიშ ნე ლო ვა ნი ა, აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცია და თა ნამ შ რომ ლო ბა 
არა სამ თავ რო ბო და კერ ძო სექ ტორ თან.

ჩვე ნი სა მი ნის ტ რო რო გორც ერ თ -ერ თი სა ხელ მ წი ფო უწყე ბა უშუ ა ლოდ 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი და და კა ვე ბუ ლია იმით, რომ ჩვე ნი ახალ გაზ რ დე ბი და-
საქ მე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ, ამი ტომ ის აუცი ლებ ლად იქ ნე ბა თქვე ნი ინი ცი ა ტი-
ვის მხარ დამ ჭე რი და თქვე ნი პარ ტ ნი ო რი.  აუცი ლე ბე ლია ერ თობ ლი ვი 
ძა ლის ხ მე ვით მი ვაღ წი ოთ ჩვენს ქვე ყა ნა ში ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბას.

1-ელი პა ნე ლი

სა ქარ თ ვე ლო ში ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის მდგო მა რე ო ბა, 

გა მოწ ვე ვე ბი და პერ ს პექ ტი ვე ბი; ახალ გაზ რ დე ბის 

და საქ მე ბის სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა და მე ქა ნიზ მე ბი

მო დე რა ტო რი: არ ჩილ ბა კუ რა ძე
ფონ დი კრის ტა ლი, გამგეობის თავ მ ჯ დო მა რე 

ახალ გაზ რ დებს აქვთ ძა ლი ან კარ გი იდე ე ბი და ვფიქ რობ, მათ უნ და გა აც-
ნონ თა ვი ან თი მო საზ რე ბე ბი ახალ გაზ რ დო ბის სა მი ნის ტ როს, რა თა შემ-
დ გომ ში ამა ზე ვი მუ შა ოთ და ერ თად ვიმ ს ჯე ლოთ გარ კ ვე ულ სა კითხებ ზე 
და ხუ რულ კარს მიღ მა. ასე ვე, სა მი ნის ტ რომ შეს თა ვა ზა არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტორს, მუ შა ო ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა, რაც ასე ვე ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია იმის თ ვის, რომ მათ და ი ნა ხონ, რა გზებს უნ და მი მარ თონ, პრობ ლე-
მე ბის გა და საჭ რე ლად.

სპი კე რე ბი: სო ფო ომა ნა ძე, ანა ლე ბა ნი ძე
მკვლე ვრები, ACT –  კვლე ვის პრე ზენ ტა ცი ა, „თაობა გარ და მა ვალ პე რი-
ოდ ში, ახალ გაზ რ დო ბის კვლე ვა 2016 – სა ქარ თ ვე ლო“

ფრიდ რიხ ებერ ტის ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ოფი სის 
ინი ცი ა ტი ვით სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტარ და მას შ ტა ბუ რი კვლე ვა, რო მე ლიც 
მო ი ცავს სწო რედ ამ ფო რუმ ზე დას მულ სა კითხებს. ჩვე ნი კვლე ვის შე დე-
გე ბის თა ნახ მად 10-დან 4 ახალ გაზ რ და ჩარ თუ ლია სას წავ ლო პრო ცეს-
ში, თუმ ცა სრუ ლი ად ახალ გაზ რ დე ბის მხო ლოდ 26% არის და საქ მე ბუ ლი. 
უმუ შევ რო ბის პრო ცენ ტი ახალ გაზ რ დებ ში არის 32%.  აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, 
რომ და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა ცი ლე ბით მა ღა ლია დე და ქა ლაქ ში, 
ვიდ რე რე გი ო ნებ ში.
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ქარ თ ვე ლი და საქ მე ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის მხო ლოდ ერ თი მე სა მე დი 
(31%) მუ შა ობს სრუ ლე ბით ან გარ კ ვე ულ წი ლად სა კუ თა რი პრო ფე სი ით, 
და ახ ლო ე ბით იგი ვე რა ო დე ნო ბაა (34%) და საქ მე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი 
კვა ლი ფი კა ცი ის გა რე შე, ხო ლო ასე ვე ერ თი მე სა მე დი (35%) სა კუ თა რი 
პრო ფე სი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბულ სფე რო შია და საქ მე ბუ ლი. გა მო კითხუ ლი 
ახალ გაზ რ დე ბის უმ რავ ლე სო ბა ფიქ რობს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში სამ სა ხუ-
რის პოვ ნი სას ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან ფაქ ტორს წარ მო ად გენს მე გობ რე-
ბი/ ნაც ნო ბე ბი (75%) და რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა სწო რედ ამ ფაქ-
ტორს აყე ნებს პირ ველ ად გილ ზე (41%). მე ო რე ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ფაქ ტო რად ით ვ ლე ბა ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა (74%). 

სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რ დე ბის მხო ლოდ ერ თ მე ოთხედს 
(19%) გა აჩ ნია პრაქ ტი კულ ან სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის 
გა მოც დი ლე ბა. გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბის თ ვის (42%) და საქ მე ბის 
სა სურ ველ სექ ტორს სა ჯა რო სამ სა ხუ რი წარ მო ად გენს, მა ღა ლი ინ ტე რე-
სი არ სე ბობს კერ ძო სექ ტო რის მი მარ თაც (37%). კითხ ვა ზე, ცდი ლო ბენ 
თუ არა მარ ტო ან სხვებ თან ერ თად ახა ლი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბას, 
თვით და საქ მე ბას, ასე ვე სა ვაჭ რო ან მომ სა ხუ რე ბის სფე რო თი და კა ვე ბას, 
რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მო კითხუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის 
მხო ლოდ მცი რე ნა წილ მა (13%) გას ცა და დე ბი თი პა სუ ხი.

სპი კე რი: რა ტი ჭე იშ ვი ლი
ახალ გაზ რ დო ბის პო ლი ტი კის ექ ს პერ ტი – ახალ გაზ რ დო ბის და საქ მე ბის 
გა მოწ ვე ვე ბი, ექ ს პერ ტის ანა ლი ზი

დღეს დღე ო ბით სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ ს ტი ტუ ტი დან სამ სა ხურ ზე გა და სავ-
ლის სის ტე მა და და საქ მე ბა ახალ გაზ რ დე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მწვა ვე 
პრობ ლე მა ა. ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი ახალ გაზ რ დე ბის (ანუ ახალ გაზ რ-
დე ბის, რომ ლე ბიც ეძე ბენ სა მუ შა ოს) მე ოთხედ ზე მე ტი (25.8%) უმუ შე ვა რია 
და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი და ახლ. 2.5-ჯერ აღე მა ტე ბა მო სახ ლე ო ბის სხვა ასა-
კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბელს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბო ლო წლებ ში, უმ ნიშ ვ ნე ლოდ მაგ რამ მა ინც შემ-
ცირ და უმუ შევ რო ბის დო ნე, სხვა ო ბა ახალ გაზ რ დე ბის და მო სახ ლე ო ბის 
და ნარ ჩე ნი ნა წი ლის უმუ შევ რო ბის დო ნე ებს შო რის მა ინც იგი ვე რჩე ბა, რაც 
ადას ტუ რებს, რომ ახალ გაზ რ დებს მე ტი მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბათ გა ნათ ლე-

ბი სა და და საქ მე ბის კუთხით. ასე ვე სა ყუ რადღე ო ბო ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 
გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია ე.წ. NEET ახალ გაზ რ დე ბის რიცხ ვი, ანუ ახალ გაზ-
რ დე ბის, რომ ლე ბიც არ სწავ ლო ბენ, არ მუ შა ო ბენ და არ გა დი ან ტრე ნინგს. 
ასე თი ახალ გაზ რ დე ბის რა ო დე ნო ბა თით ქ მის მე სა მე დია (32.4%) და ეს მაჩ-
ვე ნე ბე ლი გა ცი ლე ბით მა ღა ლია ევ რო პის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით.

ახალ გაზ რ დე ბი მრა ვალ გა მოწ ვე ვა სა და სირ თუ ლეს ხვდე ბი ან ცხოვ რე-
ბის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში. ასეთ პი რო ბებ ში კომ პე ტენ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც 
ახალ გაზ რ დებს სჭირ დე ბათ ღირ სე უ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი ცხოვ რე ბის თ ვის 
გახ და უფ რო კომ პ ლექ სუ რი და უფ რო მეტს მო ითხოვს ახალ გაზ რ დე ბი სა-
გან, ვიდ რე გარ კ ვე უ ლი ვიწ რო სპე ცი ფი კის პრო ფე სი ის ფლო ბა ა. გა მომ-
დი ნა რე აქე დან, ტრა დი ცი უ ლი მიდ გო მე ბი გა ნათ ლე ბი სა და და საქ მე ბის 
სფე რო ში აღარ არის საკ მა რი სი და აუცი ლე ბე ლია სი ახ ლე ე ბის და ნერ გ ვა.

ცხოვ რე ბა ში წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად და ღირ სე უ ლი და საქ მე ბის თ ვის 
ახალ გაზ რ დებს ბევ რად უფ რო მე ტი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და გა მოც დი ლე-
ბა სჭირ დე ბათ, ვიდ რე ფორ მა ლურ სა გა ნ მა ნათ ლებ ლო ინ ს ტი ტუ ტებ ში 
იღე ბენ. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ახალ გაზ რ დე ბის გან ვი თა რე ბა ში გან სა-
კუთ რე ბულ როლს თა მა შობს ახალ გაზ რ დუ ლი საქ მი ა ნო ბა და არა ფორ-
მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა და ავ სებს იმ ნაპ რა ლებს, რომ ლე ბიც ფორ მა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბის პი რო ბებ ში ჩნდე ბა.

ახალ გაზ რ დუ ლი საქ მი ა ნო ბა წარ მო ად გენს სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო-
ბას, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის, ოჯა ხუ რი და სამ სა-
ხუ რებ რი ვი კონ ტექ ს ტის მიღ მა და შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ახალ გაზ რ დებს, 
გა ნუ ვი თარ დეთ კომ პე ტენ ცი ე ბი (ცოდნა, უნა რე ბი და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი), 
რომ ლე ბიც აუცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში სრულ ფა სოვ ნად 
მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის, სა კუ თა რი პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ რად რე ა ლი ზე ბის-
თ ვის და და საქ მე ბის თ ვის. ახალ გაზ რ დულ საქ მი ა ნო ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა არა ფორ მა ლურ გა ნათ ლე ბას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
დღეს ახალ გაზ რ დუ ლი სფე რო არ არის აღი ა რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 
და შე სა ბა მი სად, აკ ლია მხარ და ჭე რა. შე სა ბა მი სად, აუცი ლე ბე ლი ა, ამ სფე-
როს გან ვი თა რე ბის თ ვის გა და იდ გას გარ კ ვე უ ლი ნა ბი ჯე ბი.

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ 2014 წელს და ამ ტ კი ცა სა ხელ მ წი ფო ახალ-
გაზ რ დუ ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი, სა დაც გა ნი საზღ ვ რა მიზ ნე ბი და ამო-
ცა ნე ბი, რომ ლე ბიც უნ და შე ას რუ ლონ სა ხელმ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებ მა ცენ ტ-
რა ლურ დო ნე ზე და ისი ნი მო ი ცა ვენ ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
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ყვე ლა სა კითხებს: ახალ გაზ რ დულ საქ მი ა ნო ბას, გა ნათ ლე ბას, და სა ქა მე-
ბას და სხვა. ასე ვე შე იქ მ ნა პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მა, თუმ ცა მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ა, რომ პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის და მი სი სა მოქ მე დო გეგ მის იმ პ-
ლე მენ ტა ცია უფ რო ეფექ ტი ა ნი გახ დეს. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის რო ლი ამ პრო ცეს ში, ვი ნა და ინ 
ისი ნი არი ან ახალ გაზ რ დებ თან ყვე ლა ზე მე ტად და ახ ლო ე ბუ ლი სა ხელ მ წი-
ფო ინ სი ტუ ტე ბი, რომ ლებ საც უშუ ა ლო კონ ტაქ ტი აქვთ ახალ გაზ რ დე ბთან 
და სთა ვა ზო ბენ ან შე უძ ლი ათ შეს თა ვა ზონ მათ მრა ვა ლი პროგ რა მა და 
სერ ვი სი. თუმ ცა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის მუ შა ო ბა ახალ-
გაზ რ დო ბის სფე რო ში ვე რა ნა ირ კრი ტი კას ვერ უძ ლებს. აუცი ლე ბე ლი ა, 
რომ გა ი ზარ დოს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი 
და შე საძ ლებ ლო ბე ბი რო გორც ზო გა დად ად გი ლობ რი ვი (მუნიციპალური) 
ახალ გაზ რ დუ ლი პო ლი ტი კის გან ვი თა რე ბა ში, ასე ვე ად გი ლობ რივ დო ნე-
ზე ახალ გაზ რ დუ ლი საქ მი ა ნო ბის მხარ და ჭე რა ში.

სპი კე რი: რე ვაზ ჯა ვე ლი ძე
სა ქარ თ ვე ლოს სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ დო ბის საქ მე თა მი ნის ტ რის  
მო ად გი ლე 

კი დევ ერ თხელ მო გე სალ მე ბით მე გობ რე ბო, არ მინ და გავ მე ორ დე იმა ზე, 
რა ზეც ჩემს შე სა ვალ სიტყ ვა ში გე სა უბ რეთ,  წი ნა გა მომ ს ვ ლელ მაც ძა ლი ან 
სწო რად მი მო ი ხი ლა და აღ ნიშ ნა ის უმ თავ რე სი პრობ ლე მე ბი, რაც გვაქვს. 

სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ დო ბის სა მი ნის ტ რო უკ ვე არა ერ თი წე ლია ავი თა-
რებს პორ ტალს myprofession.gov.ge, თუმ ცა აღ ნიშ ნულ ვებ - გ ვერდს ბევ რი 
ახალ გაზ რ და ჯე რაც არ იც ნობს, ამი სათ ვის სა ჭი როა უცხო ელ პარ ტ ნი ო-
რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა, რომ ლე ბიც დაგ ვეხ მა რე ბი ან გან ვა ვი თა როთ 
ჩვე ნი სერ ვი სე ბი და უფ რო მეტ ახალ გაზ რ დას მი ვაწ ვ დი ნოთ ხმა, რა თა 
მათ, თა ვის მხრივ, რე გი ო ნებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა და სხვა დას ხ ვა ქა-
ლა ქებ ში მი ა წო დონ თა ნა ტო ლებს ინ ფორ მა ცია იმ ყვე ლაფ რის შე სა ხებ, 
რაც გან თავ ს დე ბა ამ პორ ტალ ზე. ასე ვე არ სე ბობს ამა ვე სა მი ნის ტ როს მი-
ერ შექ მ ნი ლი კი დევ ერ თი ვებ - გ ვერ დი – youth.gov.ge, სა დაც გან თავ სე ბუ-
ლია ის ძი რი თა დი კვლე ვე ბი და ანა ლი ზი, რაც ახალ გაზ რ დო ბას ეხე ბა.

მე ძა ლი ან დი დი სურ ვი ლი მაქვს და გთა ვა ზობთ, რომ მო მა ვალ წელს ჩა ვა-
ტა როთ და საქ მე ბის სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მი. თუ იქ ნე ბა ჯგუ ფი, რო მე ლიც 

წარ ს დ გე ბა ამ ფო რუმ ზე სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე ლით და გა აჟ ღე რებს არ სე ბულ 
პრობ ლე მებ სა და გა მოწ ვე ვებს, მე დი დი სი ა მოვ ნე ბით მხარს და ვუ ჭერ მათ. 
ასე ვე მე ძა ლი ან მინ და, ამ ფო რუმ ზე მო ვიწ ვი ოთ კო ლე გე ბი პარ ტ ნი ო რი სა-
ხელ მ წი ფო ე ბის სხვა დას ხ ვა უწყე ბე ბი დან და სა ინ ტე რე სო ფო რუ მი ჩა ვა ტა-
როთ, რო მელ ზეც არა ნაკ ლებ სა ინ ტე რე სო თე მებ ზე იქ ნე ბა სა უ ბა რი.

აქ ვე მინ და შე მოგ თა ვა ზოთ თა ნამ შ რომ ლო ბის კი დევ ერ თი გზა. მსურს, 
შე ა ფა სოთ სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ დო ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ და ფი ნან-
სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი, რამ დე ნად ეფექ ტუ რია ისი ნი იმი სათ ვის, რომ ჩვენ 
და ვი ნა ხოთ არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და გა მო ვას წო როთ ისი ნი.

სპი კე რი: თეო ბა ბუ ნაშ ვი ლი
სა ა გენ ტო „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“-ს პროგ რა მის მე ნე ჯე რი (წარადგინა 
„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში“ პროგ რა მა)

პროგ რა მა 2015 წელს და იწყო. ეს არის ინიციატივა, რომელიც ხელს 
უწყობს მიკ რო მე წარ მე ო ბას, სა დაც ახალ გაზ რ დე ბის მო ნა წი ლე ო ბა  პრი-
ო რი ტე ტი ა. მი სი მი ზა ნია რე გი ო ნებ ში მოხ დეს მცი რე და მიკ რო მე წარ მე-
ო ბის გან ვი თა რე ბა. რე გი ო ნი დან ახალ გაზ რ დე ბი მო ე შუ რე ბი ან თბი ლის-
ში, ამი ტომ გა დაწყ და, რომ ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბა მოხ დეს რე გი ო ნებ ში ვე, 
რათა შემცირდეს ახალგაზრდების გადინება რეგიონებიდან. პროგ რა მის 
ფარ გ ლებ ში არ არის ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში შეზღუდ ვა. 18 წელ ზე 
ზე ვით ახალ გაზ რ დას  შე უძ ლია მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს და წარ მა ტე ბუ-
ლი მი ი ღებს 5000 ლარს გრან ტის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 2 მე წარ მის გა-
ერ თი ა ნე ბი სას მათ გა და ე ცე მათ 10 ათა სი, სამი მეწარმის გაერთიანების 
შემთხვევაში - 15 ათასი. ასე ვე ხდე ბა ბიზ ნეს კონ სულ ტა ცი ე ბის გა წე ვა, 
რო მე ლიც მორ გე ბუ ლია კონ კ რე ტულ ბიზ ნეს ზე: ტარ დე ბა მო ნი ტო რინ გი 
და უწყ ვე ტი კონ სულ ტა ცი ე ბი. პროგ რა მის მი ზა ნია გრძელ ვა დი ა ნი შე დე-
გე ბის მი ღე ბა და მი სი შემ დ გო მი გა ფარ თო ვე ბა. რაც შე ე ხე ბა სტა ტის ტი-
კას, 2 წლის შე დე გე ბის მო ნა ცე მე ბით და ფი ნან ს და 3205 ბიზ ნესს პრო ექ ტი; 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 4009-მა ბე ნე ფი ცი არ მა. სა ერ თო ჯამ ში გა დამ ზად და  
8000-ზე მე ტი, თუმ ცა ისი ნი ვინც ვერ და ფი ნან ს დ ნენ, გა ი ა რეს ტრე ნინ გე ბი, 
მა შა სა და მე მი ი ღეს გა ნათ ლე ბა. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ამ პროგ რა მის-
თ ვის გა მო ი ყო 15 მი ლი ო ნი ლა რი. 20 ათა სი გან მ ცხა დებ ლი დან 11 ათა სი 
იყო ახალ გაზ რ და, რაც სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 47 პრო ცენ ტ ზე მე ტი ა. კი დევ 
იგე გე მე ბა ამ პროგ რა მის გა ნახ ლე ბა რა თა უზ რუნ ველ ყოს მე ტი ახალ გაზ-



ფორუმისანგარიშიახალგაზრდების  დასაქმების  ფორუმი  2017

[18] [19]

რ დის ჩარ თ ვა.

სპი კე რი:  ავ თან დილ კას რა ძე
სა ქარ თ ვე ლოს ინო ვა ცი ე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტოს თავ მ ჯ დო მა რის 
მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი

მინ და შე ვე ხო იმ თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებს, რომ-
ლე ბიც ახალ გაზ რ დებს აქვთ. თქვენ ცხოვ რობთ უნი კა ლურ დრო ში. ასე-
თი კარ გი დრო და ეპო ქა არას დ როს არც ერთ ახალ გაზ რ დას არ ჰქო ნია 
გან ვი თა რე ბის თ ვის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რო გორც დღეს ვი სა უბ რეთ, 
არის და საქ მე ბის პრობ ლე მა, წარ სულ ში უფ რო მე ტი პრობ ლე მა ჰქონ დათ 
ახალ გაზ რ დებს გან ვი თა რე ბის კუთხით. ბევ რი თქვენ გა ნი, რო მელ საც 
სურ და მუ შა ო ბის დაწყე ბა, შე სუ ლა და საქ მე ბის პლატ ფორ მებ ზე და უნა-
ხავს, რომ დამ საქ მებ ლე ბი მუდ მი ვად ითხო ვენ გა მოც დი ლე ბას, თქვენ კი 
გიჩ ნ დე ბათ კითხ ვა: თუ არ მო გე ცათ სა შუ ა ლე ბა, რომ და საქ მ დეთ, სა ი დან 
უნ და და აგ რო ვოთ გა მოც დი ლე ბა, რომ პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი გა დად გათ? მე 
გეტყ ვით, რომ 21ე სა უ კუ ნე ში ეს თქვენ თ ვის პრობ ლე მა კი არ არის, არა-
მედ შე საძ ლებ ლო ბა ა. შე საძ ლებ ლო ბა იმი სა, რომ არატ რა დი ცი უ ლი გზით 
იპო ვოთ შე მო სა ვა ლი, არატ რა დი ცი უ ლი გზით გა ნა ვი თა როთ სა კუ თა რი 
თა ვი. ეს არის სწო რედ ინო ვა ცი უ რი მე წარ მე ო ბა, რო მე ლიც დღეს ძა ლი ან 
სჭირ დე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას. ამის გა რე შე ჩვენს ეკო ნო მი კას ვერ გან ვა-
ვი თა რებთ, რად გან ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რო მე ლიც თი-
თო ე ულ ქარ თ ველს გა აჩ ნი ა, არის მაქ სი მა ლუ რად გა მო სა ყე ნე ბე ლი. სუ-
ლაც შე იძ ლე ბო და, თქვენ არ შეგ ხ ვედ რო დათ გა მოც დი ლე ბის მოთხოვ ნა 
და საქ მე ბის ვებ - სა იტ ზე, გა გეგ ზავ ნათ რე ზი უ მე, და გეწყოთ მუ შა ო ბა, ნელ - 
ნე ლა მი ყო ლო დით დი ნე ბას და კა რი ე რულ სა ფე ხუ რებ ზე ნელ - ნე ლა ზე-
მოთ ასუ ლი ყა ვით დრო თა გა ნავ ლო ბა ში, მაგ რამ დღეს ჩვენ ინო ვა ცი უ რი 
ტექ ნო ლო გი ე ბი, ინ ტერ ნე ტი გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, რომ უფ რო ფარ თოდ 
შევ ხე დოთ სამ ყა როს. მე არ მაქვს სა უ ბა რი მხო ლოდ სა მეც ნი ე რო ინო-
ვა ცი ებ ზე. საქ მე ეხე ბა არა სა მეც ნი ე რო ინო ვა ცი ებ საც, თუნ დაც ინ ტერ ნეტ 
- ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით. აქ მთა ვა რია გლო ბა ლუ რი აზ როვ ნე ბა. 
თქვენ უნ და გათ ვა ლოთ, რომ ის პრო დუქ ცია ან სერ ვი სი, რა საც შექ მ ნით, 
უნ და წყვეტ დეს გლო ბა ლურ პრობ ლე მებს. ეს არ არის ძა ლი ან რთუ ლი, 
თუმ ცა არც ად ვი ლი ა. მა გა ლი თად, ცუ კერ ბერ გ მა, რო მელ მაც შექ მ ნა ფე-
ის ბუ ქი, და ი ნა ხა, რომ მსოფ ლი ოს რა ღაც აკ ლ და და გა დაწყ ვი ტა შე ექ მ-
ნა პლატ ფორ მა, რო მე ლიც ადა მი ა ნებს გა უ ად ვი ლებ და ურ თი ერ თო ბას. 
ან თუნ დაც ნაკ ლე ბად გლო ბა ლუ რი მა გა ლი თი რომ ავი ღოთ, ორ მა ბე-
ლო რუს მა ახალ გაზ რ და ბიჭ მა, რომ ლე ბიც 18-19 წლის არი ან, შექ მ ნეს 

მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცია სა ხელ წო დე ბით „მასკარადი“, რო მე ლიც კა მე რის 
მეშ ვე ო ბით უც ვ ლის ადა მი ანს სა ხეს. ეს აპ ლი კა ცია ფე ის ბუქ მა ას მი ლი ონ 
დო ლა რად შე ი ძი ნა და 18-19 წლის ახალ გაზ რ დებს მო უ ტა ნა უზარ მა ზა რი 
შე მო სა ვა ლი. თქვენ, ახალ გაზ რ დებს გაქვთ უდი დე სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 
რო დე საც ჩვენ ვსა უბ რობთ თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ზე, ამ სფე რო-
ში საზღ ვ რე ბი არ არის. თქვე ნი კლი ენ ტი არის აბ სო ლუ ტუ რად მთე ლი 
მსოფ ლი ო. რო გორც კი თქვენ შე ი მუ შა ვებთ რა ი მე მო ბი ლურ აპ ლი კა ცი ას, 
თქვე ნი მომ ხ მა რე ბე ლი გახ დე ბა მთე ლი მსოფ ლი ო, ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი 
მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში, რო მე ლიც ფლობს სმარ ტ ფონს. ამი-
ტომ ნუ და ე ლო დე ბით რო დის გა დად გამს რა ი მე ნა ბი ჯებს მთავ რო ბა, რო-
დის შე იქ მ ნე ბა და საქ მე ბის რა ი მე პლატ ფორ მა და ა.შ. თქვენ ხართ უფ რო 
რის კი ა ნე ბი, უფ რო გა ბე დუ ლე ბი, გო ნე ბა გახ ს ნი ლე ბი და უნ და იფიქ როთ 
თქვე ნი ინ ტე ლექ ტი სა და ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ზე.

სპი კე რი: გო გი ჩი ქო ვა ნი
გა ნათ ლე ბის, სპორ ტი სი სა და ახალ გაზ რ დულ საქ მე თა სა ქა ლა ქო სამ სა ხუ-
რის გა ნათ ლე ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი, ქ.თბი ლი სის მე რია 

ახალ გაზ რე ბის და საქ მე ბის ფო რუ მი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ე-
ბა ა. ქა ლაქ თბილი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე-
ბით მუშაობს ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის მიზნით. პირ ვე ლი ეს არის სტუ-
დენ ტე ბის ხელ შეწყო ბა გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ში. კერ ძოდ,  2015 წლი დან, 
ყო ველ წ ლი უ რად 2000-ზე მე ტი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ახალ გაზ რ და 
იღებს ფი ნან სურ დახ მა რე ბას სა ბა კა ლავ რო გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად; უკ-
ვე და ფი ნან ს და 600 ახალ გაზ რ და და და ი ხარ ჯა 6 მი ლი ო ნი ლა რი. მნივ ნე-
ლო ვა ნია ახალ გაზ რ დებ ში მო ტი ვა ცი ის ამაღ ლე ბა: მე რი ამ შექ მ ნა სტი პენ-
დი ე ბის პროგ რა მა სა მა გის ტ რო სწავ ლე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, მათ თ ვის 
ვი საც აქვს მა ღა ლი აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბა. ორ ჯერ გა ი ზარ და და ფი ნან სე-
ბულ თა რა ო დე ნო ბა ბო ლო წლებ ში. მე ო რე მი მარ თუ ლე ბაა და საქ მე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ქა ლა ქო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბა. კერ ძოდ, ერ თია 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა: მე რი ამ გახ ს ნა მოკ ლე ვა დი ა ნი სას წავ ლო  
კურ სე ბი დე და ქა ლაქ ში არ სე ბუ ლი მოთხოვ ნა დი სპე ცი ა ლო ბე ბის სა ფუძ-
ველ ზე, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბენ ახალ გაზ რ დე ბი შემ დ გო მი და საქ მე ბის 
პერ ს პექ ტი ვით. ქ.თბი ლი სის გზავ ნი ლი ა, რომ პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა 
ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის გახ დეს და მა ტე ბი თი ფი ნან სე ბის წყა რო, რომ პრო-
ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა გახ დეს პრეს ტი ჟუ ლი. ზო გა დი გა ნათ ლე-
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ბის მი მარ თუ ლე ბით ასე ვე ხდე ბა უფ რო სი თა ო ბის გა დამ ზა დე ბა, ახა ლი 
პრო ფე სი ე ბის შე სა ძე ნად რომ წარ მა ტე ბით და საქ მ დ ნენ. რაც შე ე ხე ბა სტა-
ჟი რე ბის სა კითხს: რად გან დამ საქ მე ბელ თა უმე ტე სო ბა ითხოვს გა მოც დი-
ლე ბას, ამი ტომ, მე რი ამ, ააიპ -ე ბის ბა ზა ზე გახ ს ნა სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა 
სა დაც სტუ დენ ტე ბი გა დი ან სტა ჟი რე ბას. მა გა ლი თად ასე თია უფა სო სტა-
ჟი რე ბის პროგ რა მა  სა მარ თ ლის სტუ დენ ტე ბი სათ ვის.  

მე სა მე მი მარ თუ ლე ბა არის ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა:  ფი ნან ს დე ბა 
პროგ რა მე ბი, სა დაც ახალ გაზ რ დებს დახ მა რე ბა გა ე წე ვა სხვა დას ხ ვა თე-
მა ტი კის ბიზ ნეს გეგ მე ბის შედ გე ნა ში შემ დ გო მი და ფი ნან სე ბის პერ ს პექ ტი-
ვით.

სპი კე რი: სერ გო ნო ზა ძე
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ექ ს პერ ტი, ადა მი ა ნუ რი და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი  
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი, აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი  

ახა ლი თა ო ბის ძი რი თა დი მო ტი ვა ცია არის გან ვი თა რე ბა, სი ახ ლე ე ბის 
წვდო მა, მუდ მი ვი ინ ტე რე სი და ცვლი ლე ბა. ახა ლი თა ო ბა მე ტად პროგ რე-
სუ ლი და ამ ბი ცი უ რი ა; ამ ჟა მად მწვა ვედ დგას ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
სა კითხი.  თუმ ცა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რას სთა ვა ზობს კერ ძო სექ ტო რი ახალ-
გაზ რ დებს; უნ და მო ვუს მი ნოთ ამ ახალ გაზ რ დებს თუ რო გორ და ვა საქ მოთ 
ისი ნი. სამ სა ხურ ში აყ ვა ნის პრო ცე სი უნ და იყოს გამ ჭ ვირ ვე ლე და თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბის რო ლი ამა ში მა ღა ლი ა. 

მაქვს შემ დე გი სა ხის რე კო მენ და ცი ე ბი:

შრო მის ბაზ რის კვლე ვა – მა ღა ლი დო ნის შრო მის ბაზ რის კვლე ვის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა, დამ საქ მებ ლებ თან რე ა ლუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი თა და მა თი 
აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით. შრო მის ბაზ რის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და ტენ დენ ცი ე-
ბის შეს წავ ლა და ანა ლი ზი, რო გორც უმაღ ლეს სას წავ ლე ბე ბის კურ ს დამ-
თავ რე ბუ ლე ბის და საქ მე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბის, ასე ვე პრო ფე სი უ ლი სა გან-
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა დამ თავ რე ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით. ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი სა-
ჭი რო ე ბე ბის ანა ლი ზის, ბა ზარ ზე სა ჭი რო კვა ლი ფი კა ცი ე ბის, კომ პე ტენ ცი-
ე ბი სა და მოთხოვ ნა დი პრო ფე სი ე ბის შეს წავ ლის, კერ ძო და სა ხელ მ წი ფო 
სექ ტო რებ ში მო სა ლოდ ნე ლი დასა ქ მე ბის პო ტენ ცი ა ლის / მო ლო დი ნე ბის 

შე საწ ვ ლა და ანა ლი ზი;

ახალ გაზ რ დებ ში და საქ მე ბის ტენ დენ ცი ე ბის (მოლოდინების) კვლე ვა – 
ახალ გაზ რ დებ ში და საქ მე ბის მი მარ თუ ლე ბით მო ლო დი ნე ბის, სტიგ მე ბი სა 
და მათ გან და ნა ხუ ლი და საქ მე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი სა და 
გა მოწ ვე ვე ბის კვლე ვა. კვლე ვის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე დე გე ბის 
დამ საქ მებ ლებ თან პრე ზენ ტა ცია და სპე ცი ა ლუ რი რე კო მენ და ცი ის პა კე ტე-
ბის შე მუ შა ვე ბა ამ სირ თუ ლე ე ბის ერ თობ ლი ვად დაძ ლე ვის მიზ ნით;

ახალ გაზ რ დე ბის სა მო ტი ვა ციო პრო ექ ტის გა ხორ ცი ე ლე ბა სა ბა ზი სო 
კომ პე ტენ ცი ე ბის და უფ ლე ბის წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით – ახალ გაზ რ დებ ში 
(განსაკუთრებით რე გი ო ნებ ში) და საქ მე ბის უან რე ბის გან ვი თა რე ბის, სა ბა-
ზი სო შრო მი თი კომ პე ტენ ცი ე ბი სა და პრო ფე სი ე ბის შეს წავ ლა – და უფ ლე-
ბის მი მარ თუ ლე ბით სა მო ტი ვა ციო პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც სა შუ-
ა ლე ბას მის ცემს ახალ გაზ რ დებს 

ა) მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია შრო მის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა და სა-
ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ; 

ბ) მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია ამ გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ მა თი მხრი დან სა-
ჭი რო კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის გზებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, მათ 
შო რის სა ხელ მ წი ფოს დახ მა რე ბით სხვა დას ხ ვა სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო-
გარ მებ სა და პრო ექ ტებ ში, ისე ვე რო გორც და მო უ კი დებ ლად;

გ) ჩა ერ თონ მიზ ნობ რივ მოკ ლე ვა დი ან და საქ მე ბის პრო ექ ტებ ში, და საქ-
მე ბის ად გი ლებ ზე ში და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რე ბის გაც ნო ბის, პრო ფე-
სი ე ბი სა და დარ გე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის, ასე ვე ახალ გაზ რ დე ბის და მა თი 
შე საძ ლო პო ტენ ცი უ რი გრძელ ვა დი ა ნი დამ საქ მებ ლებს შო რის პირ ვე ლა-
დი თა ნამ შ რომ ლო ბის ინი ცი რე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის გან ვი თა რე ბის 
მხარ და ჭე რის მიზ ნით.

სახ ლემ წი ფო სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ხელ შეწყო ბა 
– რე გი ო ნებ ში ახალ გაზ რ დებ ში ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
მიზ ნობ რი ვი სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის, პრე ზენ ტა ცი ე ბის, სა მუ შაო შეხ-
ვედ რე ბი სა და ტრე ი ნინ გე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა; შრო მის ბაზ რის კვლე ვე-
ბის შე დე გე ბის პრე ზენ ტა ცი ის, და საქ მე ბის უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბებ ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
აქ ცენ ტ ი რე ბა: ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, 
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რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს და ინ ტე რე სე ბულ ახალ გაზ რ დებს:

ა) ჩა ერ თონ სპე ცი ა ლურ სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მებ ში;
ბ) გა ი ა რონ მოკ ლე ვა დი ა ნი და საქ მე ბის პროგ რა მე ბი;
გ) ჩა ერ თონ პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მებ ში;
დ) ისარ გებ ლონ ჯობ ქო უ ჩინ გი სა და კა რი ე რის და გეგ მ ვის სერ ვი სე ბით.

ნეთ ვორ ქინ გის მხარ და ჭე რა – დამ საქ მებ ლე ბის, ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სე ბის მარ თ ვის სპე ცი ა ლის ტე ბის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ბა 
ახალ გაზ რ დულ პრო ექ ტ ში, მათ შო რის აქ ტი უ რი კო ნულ ტა ცი ე ბი სა და 
პირ ვე ლა დი გაც ნო ბი თი შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბის, ნეთ ვორ ქინ გის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით.

დის კუ სი ა/ შე კითხ ვე ბი პა ნე ლის მო ნა წი ლე ებს:

ირაკ ლი გი ორ ბე ლი ძე
ახალ გაზ რ დუ ლი პროგ რა მე ბის ტექ ნი კუ რი კო ორ დი ნა ტო რი, World Vision 
სა ქარ თ ვე ლო

„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლოს“ ფარ გ ლებ ში წარ მოდ გე ნი ლი პრო ექ ტე ბის 37 
პრო ცენ ტი მო დი ო და ახალ გაზ რ დებ ზე, მაგ რამ და ფი ნან სე ბუ ლებს შო რის 
ახალ გაზ რ დე ბის მხო ლოდ ერ თი მე სა მე დი ა, მე სა მედ ზე ნაკ ლე ბია ახალ-
გაზ დე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი. რა არის ამის მი ზე ზი? იქ ნებ 
სა ჭი როა ახალ გაზ რ დებს მე ტი ყუ რადღე ბა მი ექ ცეს? რა ტომ ჩა მორ ჩე ბი ან 
უფ როს თა ო ბას? World Vision არა ერთ პრო ექტს ახორ ცი ე ლებს მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტებ ში, მაგ რამ არ არ სე ბობს ერ თი ა ნი სტრა ტე გია ახალ გაზ რ დე ბის 
საქ მე ებ ზე. სა ხელ მ წი ფო უნ და იყოს მე ტად მონ დო მე ბე ლი და მო ტი ვი რე-
ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის მი მართ, რომ გა მო ი ყე ნოს ახალ გაზ რ დე ბის რე-
სურ სე ბი. ახალ გაზ რ და საქ მე ე ბის მა კორ დი ნი რე ბე ლი არის გა ნათ ლე ბის 
მი ნიტ რი, მაგ რამ ის არა სო დეს გა მო სუ ლა მსგავ სი შეხ ვედ რის ჩა ნიშ ვ ნით; 
პარ ლა მენ ტიც ამ მხრივ პა სი უ რობს.  ახალ გაზ რ დო ბის სამ სა ხუ რი კარ გად 
მუ შა ობს, მაგ რამ არ არის ერ თი ა ნი სტრა ტე გია ახალ გაზ რე ბის და საქ მე ბის 
კუთხით. სა სურ ვე ლია ახალ გაზ რ დე ბის სა კით ზებ ზე სა მუ შა ოდ სა კა ნონ მ-
დებ ლო ორ გა ნო ში იყოს წარ მო მად გე ნე ლი ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
თე მა ტი კა ზე; სა სურ ვე ლია მოხ დეს ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა მთავ რო ბა სა და 
ახალ გაზ რ დებს შო რის.

პა სუ ხობს თეა ბა ბუ ნაშ ვი ლი 

ნამ დ ვი ლად საკ მა ოდ მცი რეა ახალ გაზ რ დე ბის გა ნაცხა დე ბი და მა თი კონ-
კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბა. ბევ რ მა ვერ შეძ ლო გა მარ თუ ლი დო კუ მენ ტე ბის 
წარ მოდ გე ნა. პირ ვე ლი და მე ო რე წე ლი ახა ლი იყო პროგ რა მის თ ვის, 
თუმ ცა მა ღა ლი იყო არა სამ თავ რო ბო ე ბის მუ შა ო ბა ახალ გაზ რ დე ბის ინი-
ცი ა ტი ვე ბის და ფი ნან სე ბას თან მი მარ თე ბა ში. ვი მე დოვ ნებთ, მო მა ვა ლი 
წლე ბი უფ რო ნა ყო ფი ე რი იქ ნე ბა.

პა სუ ხობს რე ვაზ ჯა ვე ლი ძე

კო მუ ნი კა ცი ას თან და კავ ში რე ბით შე ნიშ ვ ნა მი ღე ბუ ლი ა, თუმ ცა ეს და ამ გ-
ვა რი ფო რუ მე ბი კარ გი სა შუ ა ლე ბაა მო მა ვალ შიც გა ვაგ რ ძე ლოთ ამ თე მა-
ზე სა უ ბა რი, რომ პრაქ ტი კუ ლი შე დე გე ბი და ვი ნა ხოთ.

თუ ამ შეხ ვედ რის შე დე გი იქ ნე ბა, რომ შე იქ მ ნას სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი და 
იმუ შა ოს ამ სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა ზე, მე ვიქ ნე ბი ინი ცი ა ტო რი ამ სტრა-
ტე გი ის გან ვი თა რე ბა ში. მი ვაწ ვ დით ინ ფორ მა ცი ას გა ნათ ლე ბის მი ნისტრს 
ალ. ჯე ჯე ლა ვა საც. 

ეკა გე გე ში ძე
ჯუ ნი ორ ეჩივ მენ ტი

რო გორც ვი ცით გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა 2-3 პრო ცენ ტის ფარ გ ლებ ში მერ-
ყე ობს და ასე ვე თი თო ე ულ ადა მი ა ნის გა ნათ ლე ბა ზე და ხარ ჯუ ლი თან ხა მცი-
რეა სხვა ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბა ში. არ სე ბობს სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა, რაც   
არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბას უშ ლის ხელს, ის 
რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სახა დო კო დექ სის მი ხედ ვით არა ფორ მ ლუ რი გა-
ნათ ლე ბა დღგ-თი იბეგ რე ბა. გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი მუხ ლე ბი ჩა მოთ ვ ლი ლია 
და წე რია გარ კ ვე ვით: „საგანმანათლებლო და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ მი წო დე ბუ-
ლი გა ნათ ლე ბა“, თუმ ცა გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს ასე თი აკ რე დი ტა ცია არა 
აქვს, აქვს უნი ვერ სი ტე ტი, პრო ფე სი ო უ ლი სას წავ ლე ბე ლი და ა.შ. რო დე საც 
კონ კ რე ტულ დე პარ ტა მენტს შე კითხ ვით მი მარ თეს, რით ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბენ 
აუდი ტის შემ თხ ვე ვა ში, უპა სუ ხეს, რომ თუ მათ აქვთ აკ რე დი ტა ცია არ ბეგ რა-
ვენ, თუ არ აქვთ – აჯა რი მე ბენ კი დე ვაც. ეს არის ერ თ -ერ თი მწვა ვე სა კითხი, 
რომ არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ბა ზა რი არ იყოს და ბეგ ვ რა დი.
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გი ორ გი აგირ ბა ი ა
ად გი ლობ რი ვი ახალ გაზ რ დუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი:

ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მა ა. ეს თე მა არ უნ და ვი-
თარ დე ბო დეს ცალ კე უ ლი ტრე ნინ გე ბის და პრო ექ ტე ბის ხარ ჯ ზე და უფ რო 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პო ლი ტი კის  შე მუ შა ვე ბის სა კითხი.

პა სუ ხობს ავ თან დილ კას რა ძე

რო ცა ვსა უბ რობ ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, იდე ე ბის გან ვი თა რე ბის 
გა რე შე არ მი იღ წე ვა პროგ რე სი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 
ბევრ ადა მი ანს აქვს სურ ვი ლი და საქ მ დეს, სა ინ ტე რე სეო იდე ე ე ბი მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ა, რომ რა მეს მი აღ წი ოს. სკო ლი დან ვე უნ და ის წავ ლე ბო დეს შე-
მოქ მე დე ბით აზ როვ ნე ბა, მი სი გან ვი თა რე ბა. აუცი ლე ბე ლია სტარ ტა პებს 
ხე ლი  შე ვუწყოთ; ახალ გაზ რ დებ მა უნ და იცოდ ნენ ინო ვა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო-
ბა, ამა ვე დროს, უნ და ხდე ბო დეს ახალ გაზ რ დე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის და ინ ტე-
რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა.

სტუ დენ ტის რეპ ლი კა

უნ და გა ნი საზღ ვ როს დამ საქ მებ ლე ბის პრი ო რი ტე ტე ბი და სწავ ლის პროგ-
რა მე ბიც უნ და იყოს ადექ ვა ტუ რი.

პა სუ ხობს წარ მო მად გე ნე ლი გა ნათ ლე ბის სა მინ სიტ რო დან

მოხ და მე წარ მე ო ბის კომ პ ო ნენ ტის გან საზღ ვ რა და მი სი შე ტა ნა სას წავ ლო 
პროგ რა მებ ში. მე წარ მე ო ბა უკ ვე შე ვი და გამ ჭოლ კომ პე ტენ ცი ად ეროვ ნულ 
სას წავ ლო გეგ მა ში. USAID  მხარს უჭერს მე წარ მე ო ბის სწავ ლე ბას პა ტა რა 
ასა კის მოს წავ ლე ებ ში, ხო ლო პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სა ფე ხურ ზე მე-
წარ მე ო ბა არის სა ვალ დე ბუ ლო მო დუ ლი, თუმ ცა ბევ რი კითხ ვა არის მე-
წარ მე ო ბის მო დუ ლის ში ნა არ ს ზე, თუ ვინ ას წავ ლის ამ სა განს პრო ფე სი ულ 
სას წავ ლებ ლებ ში.

მე-2 პა ნე ლი
გა ნათ ლე ბის რო ლი და საქ მე ბა ში და ახალ გაზ რ დე ბის  

და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი მე წარ მე ო ბის სფე რო ში

პა ნე ლის მო დე რა ტო რი: ბერ დია ნაც ვ ლიშ ვი ლი 
დირექტორი, PH International

მე ო რე პა ნე ლის თე მა ტი კა გახ ლავთ გა ნათ ლე ბის რო ლი ახალ გაზ რ დე-
ბის და საქ მე ბის მი მარ თუ ლე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი პა ნე ლის ნა წი ლი და ეთ მო ბა 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის როლს, რო მე ლიც აგ რეთ ვე ძა ლი ან მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ნა წი ლია ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბი სა. ამას გარ და ჩვენ ვი სა უბ-
რებთ სტა ჟი რე ბის პროგ რა მებ ზე, რო გორც და საქ მე ბი სა და კა რი ე რუ ლი 
წინ ს ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. გარ და ამი სა, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა 
სა მე წარ მეო უნა რებ სა და სტარ ტა პებ ზე სა უ ბა რი და სხვა დას ხ ვა სექ ტო რე-
ბის რო ლი, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა ხე ლი შე ვუწყოთ მე წარ მე ო ბას, რო გორც 
თვით და საქ მე ბი სა და სხვე ბის და საქ მე ბის ინ ს ტ რუ მენტს.

სპი კე რი: არ ჩილ ბა კუ რა ძე
ფონ დი კრის ტა ლის თავ მ ჯ დო მა რე

ფონ დი „კრისტალი“, PH International-თან ერ თად, USAD-ის და მი სო კრის-
ტა ლის და ფი ნან სე ბით ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს YES-Georgia. ამ პრო ექ ტ-
ში გან სა კუთ რე ბუ ლად ყუ რად სა ღე ბია სწავ ლე ბის მე თო დი: მეტი აქცენტი 
კეთდება სა მე წარ მეო უნა რებ ზე და პრაქ ტი კულ სა მუ შა ო ებ ზე, რომ ლე ბიც 
აღ ვი ვებს ახალ გაზ რ დებ ში მე წარ მე ო ბის სურ ვილს. ჩვენ ვას წავ ლით მათ, 
თუ რო გორ ჩა მო ა ყა ლი ბონ თა ვი ან თი იდე ე ბი ბიზ ნეს - გეგ მე ბად და წა რად-
გი ნონ ისი ნი ინ ვეს ტო რე ბის წი ნა შე. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მა ხორ ცი ელ-
დე ბა თბი ლის სა და სა ქარ თ ვე ლოს 15 ქა ლაქ ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
რე გი ო ნებ ში შე და რე ბით უფ რო და ბა ლი აქ ტი ვო ბა ა, იმ ქა ლა ქებ ში, სა დაც 
არის უნი ვერ სი ტე ტე ბი, ეს პროგ რა მა უფ რო ეფექ ტუ რად ხორ ცი ელ დე ბა. 
შარ შან 600 მო ნა წი ლი დან სა ბო ლოო ჯამ ში მი ვი ღეთ 40-მდე გა ნაცხა დი 
და აქე დან და ფი ნან ს და 10 მათ გა ნი. წელს, ვეც დე ბით მე ტი ახალ გარ დის 
სტარ ტა პი და ვა ფი ნან სოთ.
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სპი კე რი: ირი ნა წე რო ძე
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სი,  
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო

ჩვენ ჩა ვა ტა რეთ კვლე ვა, რომ ლის შე დე გა დაც გა მო იკ ვე თა გარ კ ვე უ ლი 
პრობ ლე მე ბი სწავ ლე ბის კუთხით. მა გა ლი თად, პრაქ ტი კუ ლი კომ პო ნენ-
ტის ნაკ ლე ბო ბა, რა თა მათ მი ე ცეთ მე ტი ინ ს პი რა ცია სა მე წარ მეო საქ მი-
ა ნო ბის გან ვი თა რე ბი სა. ამას გარ და, დიდ პრობ ლე მას წარ მო ად გე ნენ 
მას წავ ლებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ას წავ ლი ან მე წარ მე ო ბას. სწო რედ ამ პრობ-
ლე მებს ვაწყ დე ბით დღეს დღე ო ბით, რაც უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს, გაძ ლი ერ-
დეს მას წავ ლებ ლე ბის კომ პე ტენ ცია და შე სა ბა მი სად, სწავ ლე ბის ხა რის ხი. 
აქ ტი ვო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხით ჩვენ აქ ტი უ რად ვთა ნამ შ რომ ლობთ 
ტექ ნო პარ კ თან და ინო ვა ცი ე ბის სა ა გენ ტოს თან ერ თობ ლი ვი შე დე გე ბის 
მი საღ წე ვად და ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბის და სამ კ ვიდ რებ ლად. 

დღეს თქვენ ვერ ნა ხავთ პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მას, სა დაც 
არ არის სა მე წარ მეო გან ვი თა რე ბის მო დუ ლი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი, თუმ ცა 
პრობ ლე მა ჯერ კი დევ ბევ რი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ის ფორ მა ლუ რად 
არ სე ბობს და მიმ დი ნა რე ობს მას ზე სწავ ლე ბა ჩვენ იგი შე ვა ფა სეთ, რა შიც 
დაგ ვეხ მა რა აისე ტი. გვაქვს შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც არ სე ბულ ხარ ვე ზებ ზეც 
მი უ თი თებს და გარ კ ვე უ ლი რე კო მენ და ცი ე ბიც აქვს.

აღ ნიშ ნუ ლი სწავ ლე ბის პრობ ლე მა გახ ლავთ ის, რომ მო დუ ლი შე იძ ლე ბა 
იყოს მი სა ღე ბი, თუმ ცა მას ში არის ნაკ ლე ბო ბა პრაქ ტი კუ ლი კომ პო ნენ ტე-
ბის. ჩვენ შე იძ ლე ბა ვას წავ ლოთ მე წარ მე ო ბა, გა მო ვუ მუ შა ვოთ სა მე წარ-
მეო უნარ - ჩ ვე ვე ბი, თუმ ცა ამ ყვე ლა ფერს თან უნ და ახ ლ დეს გარ კ ვე უ ლი 
ინ ს პი რა ცი ა, თუ კი ჩვენ გვინ და გა და ვიყ ვა ნოთ ადა მი ა ნი მე წარ მე ო ბის 
რელ სებ ზე. ასე ვე ერ თ -ერ თი და ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა არის მას წავ-
ლებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ას წავ ლი ან მე წარ მე ო ბას. ეს არის პრობ ლე მე ბი, 
რომ ლებ საც დღეს ვაწყ დე ბით და შე ფა სე ბი სას სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი შე დე-
გე ბი მი ვი ღეთ. აუცი ლე ბე ლია გა უმ ჯო ბეს დეს სწავ ლე ბის ხა რის ხი სწო რედ 
მას წავ ლებ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ის გაძ ლი ე რე ბით და რა თქმა უნ და, ჩვენ არ 
გა მოვ რიცხავთ, რომ გარ კ ვე ულ ეტა პებ ზე დაგ ვ ჭირ დეს პო ლი ტი კის და 
თვი თონ ში ნა არ სის გა და ხედ ვა. 

სპი კე რი: თამ თა მა რი დაშ ვი ლი
თსუ-ს ეკო ნო მი კის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის 
მკვლე ვა რი (ISET)

წარ მო გიდ გენთ კვლე ვას, რო მე ლიც და ახ ლო ე ბით ერ თი წლის წინ გან ხორ-
ცი ელ და აისე ტის კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ. სულ რა მო დე ნი მე დღის წინ, 
აისეტ ში ფო კუს ჯგუ ფე ბი გავ მარ თეთ პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯე ბის სტუ დენ ტებ-
თან და მათ მა ნა ხე ვარ მა კითხ ვა ზე „რას გეგ მავთ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში“, გვი-
პა სუ ხა, რომ ძა ლი ან უნ დათ სა კუ თა რი მცი რე ბიზ ნე სის წა მოწყე ბა.  მი უ ხე-
და ვად მა თი ამ გ ვა რი იმე დის მომ ცე მი პა სუ ხი სა, სტა ტის ტი კუ რი სუ რა თი არც 
ისე ოპ ტი მის ტუ რი ა: 2015 პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯე ბის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის 
მხო ლოდ 5% მო ა ხერ ხა თვით და საქ მე ბა, ეს მა შინ რო ცა 35% და უ საქ მე ბე ლი 
დარ ჩა 2016 წლის გა მო კითხ ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით. 

რა შე იძ ლე ბა იყოს ამ გ ვა რი და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლის მი ზე ზე ბი? რა თქმა უნ-
და, მი ზე ზი ბევ რი ა, თუმ ცა ამ ჯე რად ორ ფაქ ტორ ზე გა ვა მახ ვი ლებ თქვენს 
ყუ რადღე ბას. ერ თის მხრივ, და ბა ლი თვით და საქ მე ბა დო ბა იმით შე იძ ლე ბა 
აიხ ნას, რომ სტუ დენ ტე ბის საკ მა ოდ და ბა ლი წი ლი სწავ ლობს იმ პრო ფე-
სი ებ ზე, რომ ლე ბიც შე და რე ბით უფ რო თვით და საქ მე ბა დია (მაგალითად, 
ხე ლოვ ნე ბი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გებ ში ჯამ ში 18% სწავ ლობს, 
მა შინ რო ცა ინ ჟი ნე რი ა ზე სტუ დენ ტე ბის 32% მო დის). მე ო რეს მხრივ კი და-
ბალ თვით და საქ მე ბა დო ბას სა ვა რა უ დოდ გა ნა პი რო ბებს ის, რომ მე წარ-
მე ო ბის მო დუ ლის ინ ტეგ რი რე ბა სულ ახ ლა ხან მოხ და პრო ფე სი ულ პროგ-
რა მებ ში და ჯერ ჯე რო ბით საკ მა რი სად ხა რის ხი ა ნად არ ის წავ ლე ბა. 

ჩვენ, პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 12 კო ლეჯს ვეს ტუმ რეთ სა ქარ თ ვე ლოს მას-
შ ტა ბით და კო ლე ჯის წარ მო მად გენ ლებს გა ვე სა უბ რეთ. რო გორც გა მო-
ვარ კ ვი ეთ, პრობ ლე მე ბია რო გორც მას წავ ლებ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის, 
სას წავ ლო მე თო დო ლო გი ის, ლი ტე რა ტუ რის, ასე ვე კერ ძო სექ ტო რის 
ჩარ თუ ლო ბის მხრივ. მე წარ მე ო ბის მას წავ ლებ ლებს არ აქვთ ბიზ ნეს - გა-
მოც დი ლე ბა, ასე ვე ხში რად არა ფე რი იცი ან მა თი სტუ დენ ტე ბის პრო ფე-
სი ე ბის (მაგ: სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის) შე სა ხებ; რაც შე ე ხე ბა მა თი სწავ ლე ბის 
მე თო დებს, სას წავ ლო პრო ცე სი ძი რი თა დად მას წავ ლებ ლის ლექ ცი ით 
შე მო ი ფარ გ ლე ბა. სტუ დენ ტე ბი პა სი უ რი მსმე ნე ლე ბის მდგო მა რე ო ბა ში 
არი ან: შეზღუ დუ ლია ინ ტე რაქ ცი ა, პრაქ ტი კუ ლი და ჯგუ ფუ რი მე ცა დი ნე ო-
ბე ბი, რაც თა ვის თა ვად სტუ დენ ტე ბის დე მო ტი ვა ცი ას ახ დენს და ზღუ დავს 
მათ შე მოქ მე დე ბი თო ბას; ასე ვე კერ ძო სექ ტო რი არ არის ჩარ თუ ლი სა მე-
წარ მეო გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბა ში: პრაქ ტი კე ბი, რომ ლებ საც სტუ დენ ტე ბი 
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სა ხით, მაგ რამ სამ წუ ხა როდ ახალ გაზ რ დე ბი არ ფლო ბენ შე სა ბა მის კომ-
პე ტენ ცი ებს იყ ვ ნენ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ნი კონ კურ სებ ში.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ორი ვე მი მარ თუ ლე ბით სა ჭი როა თან მიმ დევ რუ ლი, 
კროს სექ ტო რუ ლი მუ შა ო ბა და შე სა ბა მი სი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვა. ვი მე-
დოვ ნებ, დღე ვან დე ლი შეხ ვედ რა იქ ნე ბა ერ თერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მე ქა-
ნიზ მი ამ გ ვა რი მიდ გო მის და სა ნერ გად.

USAID-ის Zrda პრო ექ ტის სა ხე ლით მინ და მად ლო ბა ვუთხა ორ გა ნი ზა ტო-
რებ სა და  სტუმ რებს. Zrda პრო ექ ტი მუ დამ მზად გახ ლავთ მხა რი და უ ჭი-
როს ჩვენს სა მიზ ნე ლო კა ცი ებ ში ახა ლაგ ზ რ დო ბის კე თილ დღე ო ბი სა და 
ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის კენ მი მარ თულ ინ ტერ ვენ ცი ებს.

სპი კე რი: მაია ერის თა ვი 
USAID G4G – ის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბის კომ პო ნენ ტის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი

სტა ჟი რე ბა ერ თი წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯია და საქ მე ბის კენ. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
გა ვაც ნო ბი ე როთ სტა ჟი რე ბის არ სი და რო ლი სტუ დენ ტის კა რი ე რულ გან ვი თა-
რე ბა ში. სტა ჟი რე ბა სტუ დენტს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს პრაქ ტი კუ ლი კორ პო რა ტი-
უ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბით მი ი ღოს გა მოც დი ლე ბა მუდ მი ვი სამ სა ხუ-
რის პოვ ნამ დე. სტა ჟი რე ბა სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის ტოლ ფა სია და შე სა ბა მის 
ად გილს იკა ვებს რე ზი უ მეს შედ გე ნი სას. ასე ვე, მი ღე ბულ მა სა რე კო მენ და ციო 
წე რილ მა შე იძ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლოს სამ სა ხუ რის მო ძებ-
ნა ში. უნი ვერ სი ტე ტე ბის ნა წი ლი სტა ჟი რე ბას აკა დე მი ურ კრე დი ტად თვლის, 
რაც ასე ვე ხელს უწყობს სტუ დენ ტე ბის სტა ჟი რე ბის პროგ რა მებ ში ჩარ თ ვას. 

USAID G4G-ის პრო ექ ტის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა სტა-
ჟი რე ბის პროგ რა მა ა, სა დაც სტა ჟი რე ბა გავ ლი ლი სტუ დენ ტე ბის და საქ მე-
ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 47%-ია. G4G სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს სხვა-
დას ხ ვა აკა დე მი უ რი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე, და მამ თავ რე ბე ლი კურ სის 
გა მორ ჩე ულ სტუ დენ ტებს შეიქმნან უშუ ა ლო წარ მოდ გე ნა  USAID -ის პრო-
ექ ტის მუ შა ო ბა ზე, მის მიზ ნებ ზე, პრინ ცი პებ სა და საქ მი ა ნო ბა ზე. 

საქ მი ა ნო ბის სფე რო ე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა.  სტა ჟი ო რე ბი 
G4G-ის მხარ და ჭე რი ლი პროგ რა მე ბი სა და პრო ექ ტე ბის ყვე ლა ნა წილ ში 
არი ან ჩარ თუ ლი. G4G-ის მი ზა ნი ა, სტუ დენ ტებს მის ცეს სა მუ შაო გა მოც დი ლე-

გა დი ან, ძი რი თა დად ორი ენ ტი რე ბუ ლია პრო ფე სი ის ათ ვი სე ბა ზე. ამ ყვე-
ლა ფერს კი თან ერ თ ვის ისიც, რომ კლას გა რე შე აქ ტი ვო ბე ბით არ ხდე ბა 
სა მე წარ მეო გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა კო ლე ჯებ ში.

სპი კე რი:  უჩა ვა რა მაშ ვი ლი
მრჩე ვე ლი ახალ გაზ რ დე ბის ჩარ თუ ლო ბის სა კითხებ ში, USAID ZRDA 

მაქვს პა ტი ვი მო გე სალ მოთ USAID-ის ზრდა პრო ექ ტის სა ხე ლით. მო ხა-
რუ ლი ვარ , რომ მეძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბა ვი ყო დღე ვან დე ლი ფო რუ მის მო-
ნა წი ლე, ვი ნა ი დან იგი შე ე ხე ბა ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს, რო გო რიც 
ახალ გაზ რ დო ბის და საქ მე ბის სა კითხი ა. სხვა დას ხ ვა კვლე ვებ ზე დაყ რ დ-
ნო ბით უნ და ით ქ ვას, რომ უმუ შევ რო ბის პრობ ლე ბა ნო მე რი პირ ვე ლი ა, 
გას ნა კუთ რე ბით ახალ გაზ რ დებ ში. და ახ ლე ბით ახალ გაზ რ დო ბის მე სა მე-
დი და უ საქ მე ბე ლი გახ ლავთ და ეს მო ნა ცე მი ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა-
ში არ იც ვ ლე ბა. ცხა დია სა ჭი რო კროს სექ ტო რუ ლი, კონ სო ლი დი რე ბუ ლი 
ინ ტერ ვენ ცი ე ბი და ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა.

მო ხა რუ ლი ვარ რომ პირ ვე ლი პა ნე ლის სპი კე რებ მა ისა უბ რეს რო გორც 
სტრუქ ტუ რულ უმუ შევ რო ბა ზე და მას თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებ სა 
და გა დაჭ რის გზებ ზე, ასე ვე თვით და საქ მე ბის თე მა ტი კა ზე. სხვა დას ხ ვა ევ-
რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კით, თვით და საქ მე ბა რო გორც მე წარ მე ო ბის 
ასე ვე სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გზით, ერ თერ თი ეფექ ტუ რი იარა ღია 
უმუშ ვ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ საბ რ ძოლ ვე ლად. 

მე წარ მე ო ბა თა ვი სი ში ნა არ სით მო ი აზ რებს არა მხო ლოდ ბიზ ნე სის წარ-
მო ე ბას, არა მედ ინი ცი ა ტო რო ბას, კრე ა ტი უ ლო ბას, იდე ის ფორ მი რე ბას 
და ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რის კე ბის შე ფა სე ბა სა და პრე ვენ ცი ას,  დრო ის მმარ-
თ ვას და აქ ტი უ რო ბას. ამ ყო ვე ლი ვეს მე წარ მე ო ბის კომ პე ტენ ცია აერ თი-
ა ნებს. აღ ნიშ ნუ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის ქო ნა უამ რავ გზას უხ ს ნის ახა ლაგ ზ რ-
დას რო გორც შრო მის ბა ზარ ზე, ასე ვე თვით და საქ მე ბის კუთხით.

თვით და საქ მე ბის თე მა ზე სა უბ რი სას, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ხში რია შემ-
თხ ვე ვა, რო დე საც რთუ ლია შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
სიმ ცი რე და ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დომ ლო ბის პრობ ლე მა დგას ახალ-
გაზ რ დე ბის წი ნა შე. თუმ ცა ასე ვე ხში რია შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც სხვა დას ხ-
ვა სამ თავ რო ბო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი, არა სამ თავ რო ბო თუ სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი აძ ლე ვენ ახალ გაზ რ დებს კარგ შე საძ ლებ ლო ბას გრან ტე ბის 
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ბა, რო მელ საც ისი ნი შემ დ გომ და საქ მე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბენ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ სტა ჟი რე ბის პროგ რა მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ G4G-ის გუნ დი არ წყვეტს 
კავ შირს გა დამ ზა დე ბულ სტუ დენ ტებ თან და მათ რე კო მენ და ცი ას უწევს პატ რ-
ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა თუ კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბის თ ვის. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ჩარ თუ ლი არი ან სხვა კერ ძო და არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბიც, რაც სტუ დენ ტებ ში სტა ჟი რე ბის წა ხა ლი სე ბა საც ემ სა ხუ რე ბა. სტა ჟი-
რე ბა დამ საქ მებ ლი სა და სტა ჟი ო რის თ ვის ორ მ ხ რი ვად სარ გე ბე ლის მომ ტა ნი ა. 
გვსურს, ჩვენს ქვე ყა ნა ში უფ რო მე ტი ორ გა ნი ზა ცია ჩა ერ თოს სტუ დენ ტე ბის და-
საქ მე ბის, წა ხა ლი სე ბი სა და გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. სწო რად წარ მარ თუ ლი სტა-
ჟი რე ბის პროგ რა მით ახალ გაზ რ დე ბის უმუ შევ რო ბის დაძ ლე ვა შე საძ ლე ბე ლი ა.  

სპი კე რი: ანი ნავ და რაშ ვი ლი 
Studentjob.ge დამ ფუძ ნე ბე ლი

ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის 
და შე საძ ლებ ლო ბე ბის თე მას თან მი მარ თე ბა ში აუცი ლე ბე ლია სხავ დას ხ ვა 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის / კომ პა ნი ე ბის /უ ნი ვერ სი ტე ტე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხ მე-
ვა, რაც ხელს შე უწყობს და საქ მე ბის პრობ ლე მის გა დაჭ რას. 

ჩე მი რე კო მენ და ცი ე ბი ასე თი ა:
1. უნი ვერ სი ტე ტე ბის მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბა პო ტენ ცი ურ დამ საქ მებ-

ლებ თან 
2. კვლე ვა: პროგ რა მე ბი სა და დამ საქ მებ ლის მოთხოვ ნე ბის / ბაზ რის ანა ლი-

ზი – მე ტი პრაქ ტი კუ ლი პროგ რა მა და HR მე ნე ჯე რე ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბა
3. მოს წავ ლე ე ბის მი ერ პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის სწო რად შერ ჩე ვა ში 

დახ მა რე ბა. 
4. ჯერ კი დევ პრობ ლე მაა CV და სა მო ტი ვა ციო წე რი ლის შედ გე ნა და 

ახალ გაზ რ დე ბის გა სა უბ რე ბის თ ვის მომ ზა დე ბა. სა ჭი როა ამ მი მარ თუ ლე-
ბით მუ შა ო ბაც.

5. სას წავ ლო პროგ რა მე ბის შე სა ბა მი სო ბა დამ საქ მებ ლე ბის მოთხოვ ნებ თან. 

სპი კე რი: თამ თა ყი ფი ა ნი
სტუდენტი 

რო ცა უნი ვერ სი ტეტ ში ვა ბა რებთ, მა ლე ვე ვხვდე ბით, რომ ჩვენს პრო ფე სი-
ა ზე ძი რი თა დად თე ო რი ულ ცოდ ნას ვი ღებთ. იმა საც მა ლე ვა ა ა ნა ლი ზებთ, 

რომ უნი ვერ სი ტე ტი ჩვენს პრაქ ტი კულ უნა რებ ზე არ ზრუ ნავს და თუ გვინ-
და სიტყ ვა საქ მედ ვაქ ცი ოთ, სამ სა ხუ რი თა ვად უნ და მოვ ძებ ნოთ. 

ნე ტავ ვინ მე თუ იწყებს სამ სა ხურს „ზემოდან და რეკ ვის„ გა რე შე – კითხუ-
ლობს ჩე მი უნი ვერ სი ტე ტის მე გო ბა რი და აგ რ ძე ლებს ვა კან სი ე ბის თვა ლი-
ე რე ბას. უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა, 4 წლი ა ნი სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა, გა მო-
საც დე ლი ვა და და ა.შ. მე რე ფიქ რობ სა ი დან უნ და და აგ რო ვო მე ო რე ან 
მე სა მე კურ სის სტუ დენ ტ მა ამ ხე ლა გა მოც დი ლე ბა, სა ი დან ღაც ხომ უნ და 
და იწყო?!

სტა ჟი რე ბა – სტა ჟი რე ბა თით ქოს კარ გი გა მო სა ვა ლია გა მოც დი ლე ბის და-
საგ რო ვებ ლად, თუმ ცა რო გორც წე სი სტა ჟი რე ბა ან იშ ვი ა თად ცხად დე ბა 
ან იქაც გარ კ ვე უ ლი სა ხის გა მოც დი ლე ბას გთხო ვენ. სამ წუ ხა რო ა, მაგ რამ 
სტა ჟი რე ბა ძი რი თა დად ისეთ კომ პა ნი ებ ში ცხად დე ბა, სა დაც თა ნამ შ რო-
მელ თა და სა ქი რა ვე ბე ლი ფუ ლი არ აქვთ და  ხშირ შემ თხ ვე ვა ში რა მო-
დე ნი მე თვე ში იხუ რე ბი ან. ასეთ წა რუ მა ტე ბელ კომ პა ნი ებ ში მი ღე ბუ ლი გა-
მოც დი ლე ბა კი სტუ დენტს არა ფერ ში ეხ მა რე ბა. 

სტუ დენ ტე ბი – სტუ დენ ტ მა მუდ მი ვად უნ და იზ რუ ნოს გან ვი თა რე ბა ზე, ამი-
ტომ სამ სა ხურც და სტა ჟი რე ბის პროგ რა მაც იმ სფე რო ში უნ და ეძე ბონ, სა-
დაც ცოდ ნას და აგ რო ვე ბენ და წინ ს ვ ლის სა შუ ა ლე ბა მი ე ცე მათ. მხო ლოდ 
ანაზღა უ რე ბი სათ ვის მუ შა ო ბა ისეთ ად გი ლას, რო მე ლიც პრო ფე სი უ ლად 
არა ფერს გაძ ლევს, ჩე მი აზ რით, არას წო რი ა.

სახ ლემ წი ფო – სა ხელ მ წი ფო თით ქ მის არა ფერს აკე თებს სტუ დენ ტე ბის და-
საქ მე ბი სათ ვის. რამ დენ ჯერ მე გა მოცხა დე ბუ ლი სა ზაფხუ ლო და საქ მე ბის 
პროგ რა მე ბი შე იძ ლე ბა კარ გი ა, თუმ ცა სტუ დენტს პრო ფე სი ულ ზრდა ში ვერ 
ეხ მა რე ბა. ხში რად ვერც სა ხელ მ წი ფო სტა ჟი რე ბის პროგ რა მით და საქ მე ბუ-
ლებს უმარ თ ლებთ და სხვა სფე რო ში უწევთ გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბა.

იმის თ ვის, რომ ქვე ყა ნა ში აღარ იყოს პრო ფე სი ო ნალ კად რებ ზე დე ფი-
ცი ტი და სამ სა ხუ რის მა ძი ე ბე ლი სტუ დენ ტე ბი დამ საქ მებ ლის მოთხოვ ნას 
აკ მა ყო ფი ლებ დ ნენ, აუცი ლე ბე ლია კომ პა ნი ებ მაც და სა ხელ მ წი ფო მაც 
მის ცენ მათ შან სი. სტა ჟი რე ბა პირ ველ ეტაპ ზე სა უ კე თე სო გა მო სა ვა ლია – 
რე ა ლუ რი სტა ჟი რე ბა, რო მე ლიც სტუ დენტს სა ჭი რო ცოდ ნა სა და უნა რებს 
მის ცემს, უნარ ჩ ვე ვე ვებს, რო მე ლიც მას და საქ მე ბის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ანს გახ დის. ასე, რომ გა მო სა ვა ლი ერ თი შან სი ა, შან სი რო მე ლიც 
დამ საქ მებ ლებ მა სტუ დენტს უნ და მის ცეს.
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ფო რუმ ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი 
რე კო მენ და ცი ე ბი და 

ძი რი თა დი დას კ ვ ნე ბი

1-ელი და მე-2 პა ნე ლე ბის  

შე მა ჯა მე ბე ლი დას კ ვ ნე ბი:

პირ ვე ლი პა ნე ლის შე მა ჯა მე ბე ლი დას კ ვ ნა:

1. კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და ამ თა ნამ შ რომ ლო-
ბი სა და კო ორ დი ნა ცი ის ყვე ლა ას პექ ტი უნ და იქ ნას შეს წავ ლი ლი და 
შემ დ გომ გან ვი თა რე ბუ ლი; ახალ გაზ რ დო ბი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ-
რო მზად არის სა კო ორ დი ნა ცი ო საქ მეს სა თა ვე ში ჩა უდ გეს;

2. და საქ მე ბის სტრა ტე გია უახ ლო ეს მო მა ვალ ში უნ და შე მუ შავ დეს, რა-
თა ახალ გაზ რ დე ბის უმუ შევ რო ბის სა კითხე ბი თან მიმ დევ რუ ლად და 
სრულ ყო ფი ლად გა დაწყ დეს.

მე ო რე პა ნე ლის შე მა ჯა მე ბე ლი დას კ ვ ნა:

3. გა ნათ ლე ბის რო ლი ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მა ღა ლი ხა რის ხი აისა-
ხე ბა ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბელ ზე;

4. სტა ჟი რე ბა მი იშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბაა ახალ გაზ რ დე ბის კა რი ე რის 
და გეგ მ ვის და გან ვი თა რე ბის თ ვის.



ფორუმისანგარიშიახალგაზრდების  დასაქმების  ფორუმი  2017

[34] [35]

ფ
ო რუ მის მო ნა წი ლე ე ბი ერ თხ მად შე თან ხ მ დ ნენ, რომ დაწყე ბუ ლია სა-
ჭი რო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ცე სი, რო მე ლიც აუცი ლებ ლად უნ და 
გაგ რ ძელ დეს და შე დე გებ ზე რე გუ ლა რუ ლად მოხ დეს ინ ფო რა ცი ის 

გაც ვ ლა და ან გა რიშ გე ბა.

სფე რო ე ბი, რომ ლებ ზეც უნ და გა მახ ვილ დეს ყუ რადღე ბა:

-    სა ჭი როა სის ტე მუ რი მიდ გო მე ბი  ახალ გაზ რ დო ბის და საქ მე ბის სტა ტუს 
- ქ ვოს შე საც ვ ლე ლად;

- ახალ გაზ რ დუ ლი და საქ მე ბის წარ მა ტე ბი სათ ვის სა ჭი როა შე სა ბა მი სი პო-
ლი ტი კი სა და სტრა ტე გი ის დო კუ მენ ტის შექ მ ნა, რა საც  გა დამ წყ ვე ტი მნიშ-
ვ ნე ლო ბა ექ ნე ბა ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის გაზ რ დის თვალ საზ რი სით;

- მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კო ორ დი ნი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა და გეგ მ ვი სა და იმ პ ლე-
მენ ტა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით, სა დაც ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე იქ ნე ბა 
ჩარ თუ ლი;

- სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა უკ ვე შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე ფა სე ბა, რა თა 
მოხ დეს ხარ ვე ზის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა, რაც 
ხელს შე უწყობს უკე თეს და გეგ მ ვას;

- სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა იმის ცოდ ნა, თუ ვინ რას აკე თებს ამ მი მარ თუ ლე-
ბით, რომ არ მოხ დეს გა და ფარ ვა და პი რი ქით, მოხ დეს საქ მი ა ნო ბე ბის 
სწო რად და თა ნაბ რად გა და ნა წი ლე ბა.

ფო რუმ ზე გა მო იკ ვე თა შემ დე გი ტი პის რე კო მენ და ცი ე ბი და 

მო მა ვალ ში აუცი ლებ ლად გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი საქ მი ა ნო ბე ბი:

1. და საქ მე ბის სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მის ჩა ტა რე ბა ყო ველ წ ლი უ რი გახ-
დეს. შე იქ მ ნას ჯგუ ფი, რო მე ლიც გა აჟ ღე რებს არ სე ბულ პრობ ლე მებ სა 
და გა მოწ ვე ვებს. ასე ვე, ამ ფო რუმ ზე მო ვიწ ვი ოთ კო ლე გე ბი პარ ტ ნი ო-
რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის სხვა დას ხ ვა უწყე ბე ბი დან და ვი სა უბ როთ ახალ-
გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის სა ჭირ ბო რო ტო თე მებ ზე.

2. შე იქ მ ნას ერ თი ა ნი სტრა ტე გია ახალ გაზ რ დე ბის საქ მე ებ ზე, რაც უნ და 
გახ დეს სა ხელ მ წი ფოს პრე რო გა ტი ვ ა, რა თა ეფექ ტუ რად გა მო ი ყე ნოს  
ახალ გაზ რ დე ბის რე სურ სე ბი. 

3.  გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო, რო მე ლიც ახალ გაზ რ დე ბის საქ მე ე ბის მა-
კო ორ დი ნი რე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო უწყე ბა ა, გახ დეს მე ტად აქ ტი უ რი და 
მონ დო მე ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის სა კითხებ თან მი მარ თე-
ბა ში. გა ნათ ლე ბის მი ნისტრს მი ვა წო დოთ ინ ფორ მა ცია ახალ გაზ რედ-
ბის სა კითხებ ზე ერ თი ა ნი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით, რად გან 
ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მაა და ეს თე მა არ უნ-
და ვი თარ დე ბო დეს ცალ კე უ ლი ტრე ნინ გე ბის და პრო ექ ტე ბის ხარ ჯ ზე, 
არა მედ უნ და იდ გეს სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის დო ნე ზე .

4. აუცი ლე ბე ლია ახალ გაზ რ დებ ში (განსაკუთრებით რე გი ო ნებ ში) და საქ-
მე ბის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის, სა ბა ზი სო შრო მი თი კომ პე ტენ ცი ე ბი სა 
და პრო ფე სი ე ბის შეს წავ ლა- და უფ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით სა მო ტი-
ვა ციო პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ახალ-
გაზ რ დებს მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია შრო მის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი გა მოწ-
ვე ვე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ; ასე ვე მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია ამ 
გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ მა თი მხრი დან სა ჭი რო კომ პე ტენ ცი ე ბის 
გან ვი თა რე ბის გზებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, მათ შო რის, რო გორც 
სა ხელ მ წი ფოს  სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სა და პრო ექ ტე ბის 
მეშ ვე ო ბით, ასე ვე და მო უ კი დებ ლად.

5. ახალ გაზ რ დე ბი უნ და ჩა ერ თონ მიზ ნობ რივ მოკ ლე ვა დი ან და საქ მე-
ბის პრო ექ ტებ ში და საქ მე ბის ად გილ ზე ში და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ-
რის გაც ნო ბის, პრო ფე სი ე ბი სა და დარ გე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის, ასე ვე 
ახალ გაზ რ დე ბის და მა თი შე საძ ლო პო ტენ ცი უ რი გრძელ ვა დი ა ნი დამ-
საქ მებ ლებს შო რის პირ ვე ლა დი თა ნამ შ რომ ლო ბის ინი ცი რე ბი სა და 
თა ნამ შ რომ ლო ბის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის მიზ ნით.

6. უნ და მოხ დეს რე გი ო ნებ ში ახალ გაზ რ დებ ში ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით მიზ ნობ რი ვი სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის, პრე ზენ-
ტა ცი ე ბის, სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი სა და ტრე ი ნინ გე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბა შრო მის ბაზ რის კვლე ვე ბის შე დე გე ბის პრე ზენ ტა ცი ის, და საქ მე ბის 
უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ-
ლე ბის მიზ ნით. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ცენ ტი რე ბა უნ და მოხ დეს ინ ფორ მა-
ცი ის მი წო დე ბა ზე სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც სა შუ ა-
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ლე ბას აძ ლევს და ინ ტე რე სე ბულ ახალ გაზ რ დებს ჩა ერ თონ სპე ცი ა ლურ 
სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მებ ში; გა ი ა რონ მოკ ლე ვა დი ა ნი და საქ მე ბის 
პროგ რა მე ბი; ჩა ერ თონ პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მებ ში; 
ისარ გებ ლონ ჯობ ქო უ ჩინ გი სა და კა რი ე რის და გეგ მ ვის სერ ვი სე ბით.

7. ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე-
ვე ბის და შე საძ ლებ ლო ბე ბის თე მას თან მი მარ თე ბა ში აუცი ლე ბე ლია 
სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის / კომ პა ნი ე ბის /უ ნი ვერ სი ტე ტე ბის ერ თობ-
ლი ვი ძა ლის ხ მე ვა, რაც ხელს შე უწყობს და საქ მე ბის პრობ ლე მის 
გა დაჭ რას. კერ ძოდ,  სა ჭი როა უნი ვერ სი ტე ტე ბის მჭიდ რო თა ნამ შ-
რომ ლო ბა პო ტენ ცი ურ დამ საქ მებ ლებ თან; პროგ რა მე ბი სა და დამ საქ-
მებ ლის მოთხოვ ნე ბის / ბაზ რის ანა ლი ზი – მე ტი პრაქ ტი კუ ლი პროგ-
რა მა და HR მე ნე ჯე რე ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბა; მოს წავ ლე ე ბის მი ერ 
პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის სწო რად შერ ჩე ვა ში დახ მა რე ბა; ჯერ კი-
დევ პრობ ლე მაა CV და სა მო ტი ვა ციო წე რი ლის შედ გე ნა და ახალ გაზ-
რ დე ბის გა სა უბ რე ბის თ ვის მომ ზა დე ბა. სა ჭი როა ამ მი მარ თუ ლე ბით 
მუ შა ო ბაც; სა ჭი როა სას წავ ლო პროგ რა მე ბი შე ე სა ბა მე ბო დეს დამ საქ-
მებ ლე ბის მოთხოვ ნებს. 

8. ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ-
შა ო ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის თ ვის, რომ 
მათ და ი ნა ხონ პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად რა გზებს უნ და მი მარ-
თონ.

9. სა ჭი როა თან მიმ დევ რუ ლი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბა სექ ტო-
რებს შო რის და შე სა ბა მი სი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვა ახალ გაზ რ დე ბის 
და საქ მე ბის სფე რო ში. 

10. სა მე წარ მეო უნა რე ბი სა და სტარ ტა პე ბის სა კითხე ბის გან ხილ ვი სას 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უნ და გახ დეს სხვა დას ხ ვა სექ ტო რე ბის რო ლი, თუ 
რო გორ შე იძ ლე ბა მათ ხე ლი შე უწყონ მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას, 
რო გორც თვით და საქ მე ბი სა და სხვე ბის და საქ მე ბის ინ ს ტ რუ მენტს. 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო-
ბე ბის რო ლი ამ პრო ცეს ში, ვი ნა და ინ ისი ნი არი ან ახალ გაზ რ დებ თან 
ყვე ლა ზე მე ტად და ახ ლო ე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო ინ სი ტუ ტე ბი, რომ ლებ-
საც უშუ ა ლო კონ ტაქ ტი აქვთ ახალ გაზ რ დებ თან და სთა ვა ზო ბენ ან შე-
უძ ლი ათ შეს თა ვა ზონ მათ მრა ვა ლი პროგ რა მა და სერ ვი სი.

11. და ი გეგ მოს პროგ რა მის „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში“ ფარ გ ლებ ში 
ახალ გაზ რე დე ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბა წი ნა წლებ თან შე და რე ბით რო ცა 
მა თი რა ო დე ნო ბა სა ერ თო გან მ ცხა დებ ლე ბის 47 პრო ცენტს შე ად გენ-
და.

12. უნ და მო ვუს მი ნოთ ამ ახალ გაზ რ დებს თუ რო გორ და ვა საქ მოთ ისი ნი; 
სამ სა ხურ ში აყ ვა ნის პრო ცე სი უნ და იყოს მაქ სი მა ლუ რად გამ ჭ ვირ ვე-
ლე.

13. ახალ გაზ რ დე ბის გან ვი თა რე ბა ში გან სა კუთ რე ბულ როლს თა მა შობს 
ახალ გაზ რ დუ ლი საქ მი ა ნო ბა და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა, რო-
მე ლიც ავ სებს იმ ნაპ რა ლებს, რომ ლე ბიც ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის 
პი რო ბებ ში ჩნდე ბა.

14. ზო გა დად მოხ დეს არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სექ ტო რის გან ვი თა-
რე ბის ხელ შემ შ ლე ლი სა კითხე ბის და რე გუ ლი რე ბა. მა გა ლი თად, მოხ-
დეს არა ფორ მ ლუ რი გა ნათ ლე ბის სექ ტო რის დღგ-თი და ბეგ ვ რის გან 
გან თა ვი სუფ ლე ბა.

15. სკო ლი დან ვე უნ და ის წავ ლე ბო დეს შე მოქ მე დე ბით აზ როვ ნე ბა, მი სი 
გან ვი თა რე ბა.  ახალ გაზ რ დებ მა უნ და იცოდ ნენ ინო ვა ცი ის მნიშ ვ ნე-
ლო ბა და შე სა ბა მი სად მათ სტარ ტა პებს ხე ლი უნ და შე ვუწყოთ; 

16. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ  მე წარ მე ო ბა შე ვი და გამ ჭოლ კომ პე ცენ ცი-
ად ეროვ ნულ სას წავ ლო გეგ მა ში, კერ ძოდ, პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე-
ბის სა ფე ხურ ზე მე წარ მე ო ბა არის სა ვალ დე ბუ ლო მო დუ ლი, ბევ რი 
სა კითხი გა სა უმ ჯო ბე სე ბე ლი ა, რო გო რი ცაა მე წარ მე ო ბის მო დუ ლის 
ში ნა არ სი, მას წავ ლებ ლის ცოდ ნის ხა რის ხი პრო ფე სი ულ სას წავ ლებ-
ლებ ში და ა.შ.  გა მო იკ ვე თა პრობ ლე მე ბი მე წარ მე ო ბის სწავ ლე ბის 
კუთხით. მა გა ლი თად, პრაქ ტი კუ ლი კომ პო ნენ ტის ნაკ ლე ბო ბა, რა თა 
ახალ გაზ რ დებს მი ე ცეთ მე ტი სტი მუ ლი სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის გან-
ვი თა რე ბი სა; დიდ პრობ ლე მას წარ მო ად გე ნენ მას წავ ლებ ლე ბი, რომ-
ლე ბიც ას წავ ლი ან მე წარ მე ო ბას. უნ და გაძ ლი ერ დეს მას წავ ლებ ლე ბის 
კომ პე ტენ ცია და შე სა ბა მი სად, სწავ ლე ბის ხა რის ხი. მე წარ მე ო ბის მო-
დუ ლის სწავ ლე ბა ში უნ და ჩა ერ თონ სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი უ ლი პროგ-
რა მე ბის მას წავ ლებ ლე ბიც, რად გან მე წარ მე ო ბის მას წავ ლებ ლებს 
არა აქვთ ამა თუ იმ პრო ფე სი ის ცოდ ნა; სა ჭი როა ახა ლი, ახალ გაზ რ-
და მას წავ ლებ ლე ბის მო ზიდ ვა, რო მელ თაც აქვთ ბიზ ნეს- გა მოც დი ლე-
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და ნარ თი 
ფო რუ მის დღის წეს რი გი

ბა; სა ჭი როა სას წავ ლო პროგ რა მა ში შე ვი ტა ნოთ და ვა ლე ბე ბი, რომ-
ლე ბიც მო ითხოვს სა ვე ლე სა მუ შა ო ებს, რე ა ლუ რი ბაზ რის კვლე ვას, 
ჯგუ ფურ და ვა ლე ბებ სა და პრო ექ ტებს. 

17. სა ჭი როა მი ნი- კომ პა ნი ე ბის და ფუძ ნე ბა და კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა: მი ნი- 
კომ პა ნი ე ბი რა მე ნი მე კო ლეჯ ში უკ ვე ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, თუმ ცა არას-
რულ ფა სოვ ნად, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ მი ნი- კომ პა ნი ებ ში 
წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა/ მომ სა ხუ რე ბა არ გა დის ბა ზარ ზე გა სა ყი-
დად. შე დე გი კი ის არის, რომ სტუ დენ ტე ბი ვერ ით ვი სე ბენ მე წარ მე-
ო ბი სათ ვის ისეთ სა ჭი რო ცოდ ნა სა და უნა რებს, რო გო რი ცაა ბაზ რის 
ანა ლი ზი, ფას წარ მოქ მ ნის პრინ ცი პე ბი, ბრენ დი რე ბა, პრო დუქ ცი ის 
დი ფე რენ ცი რე ბა ბა ზარ ზე და.შ. ასე ვე, არ ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას, თუ 
რამ დე ნად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნე ბი არი ან ბა ზარ ზე და შე სა ბა მი სად 
ვერ სწავ ლო ბენ სა კუ თარ შეც დო მებ ზე. 

18. სა ჭი როა კო ლეჯ თა შო რი სი კონ კურ სე ბი, ჰო რი ზონ ტა ლუ რი სწავ ლე-
ბის ხელ შეწყო ბა, ახა ლი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვა, სი ახ ლე ე ბის აქ ტი უ რი 
წა ხა ლი სე ბა და მხარ და ჭე რა.  დღეს ქარ თუ ლი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მა ში არ გვაქვს და ინ ტე რე სე ბუ ლი და ნი ჭი ე რი მო მა ვა ლი 
მე წარ მე ე ბის აღ მო ჩე ნის მე ქა ნიზ მი. ასეთ მე ქა ნიზ მად სავ სე ბით შე საძ-
ლე ბე ლია გა მოდ გეს კო ლე ჯე ბის და კო ლეჯ თა შო რის დო ნე ზე ბიზ ნეს 
- პ რო ექ ტე ბის კონ კურ სე ბის ორ გა ნი ზე ბა რა თა წა ვა ხა ლი სოთ პრო ფე-
სი უ ლი კო ლე ჯის სტუ დენ ტე ბი და მა თი პე და გო გე ბი. 
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დღის წეს რი გი
ად გი ლი: ფაბ რი კა, ეგ ნა ტე ნი ნოშ ვი ლის N8, თბი ლი სი
სა მუ შაო ენა: ქარ თუ ლი 
თა რი ღი: 5 ივ ნი სი, 2017
დრო: 09:30-15:30

ფა სი ლი ტა ტო რი: მაია  ქო ბა ლია

09:30 – 10:00 რე გის ტ რა ცია და გა მო ფე ნის გახ ს ნა

მი სალ მე ბა

10:00 – 10:05       ბრენტ ედელ მა ნი – სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის 
სა ა გენ ტო (USAID)

10:05 – 10:10      მა რი ამ ჯა ში – გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის და კულ ტუ-
რის კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე, სა ქარ თ ვე ლოს პარ-
ლა მენ ტი 

10:10 – 10:15      რე ვაზ ჯა ვე ლი ძე – სა ქარ თ ვე ლოს სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რ დო ბის საქ მე თა მი ნის ტ რის მო ად გი ლე

10:15 – 10:20    ირაკ ლი გვი ლა ვა – გა ნათ ლე ბის, სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რ დულ საქ მე თა სა ქა ლა ქო სამ სა ხუ რის     
უფ რო სი, ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია 

 

პა ნე ლი I   

სა ქარ თ ვე ლო ში ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის მდგო მა რე ო ბა, 
გა მოწ ვე ვე ბი და პერ ს პექ ტი ვე ბი; ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა და მე ქა ნიზ მე ბი

პა ნე ლის მი ზა ნი: სა კითხის ირ გ ვ ლივ სამ თავ რო ბო, არა სამ თავ რო ბო და 
კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი გა ნი ხი ლა ვენ ახალ გაზ რ დე ბის და-
საქ მე ბის სტა ტუსს, გა მოწ ვე ვებს, პერ ს პექ ტი ვებ სა და და საქ მე ბის პო ლი-
ტი კის სა კითხებს და იმ ს ჯე ლე ბენ  სა ხელ მ წი ფო, კერ ძო სექ ტო რი სა და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის როლ ზე ახალ გაზ რ დე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ-
ლი ე რე ბის და სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ დებს შო რის და საქ მე ბის მაჩ ვე-
ნებ ლის გაზ რ დის თა ო ბა ზე.

პა ნე ლის მო დე რა ტო რი: არ ჩილ ბა კუ რა ძე –  თავ მ ჯ დო მა რე, ფონ დი  
კრის ტა ლი

მო ნა წი ლე ე ბი:

10:20-10:30 ანა ლე ბა ნი ძე – პრო ექ ტის 
მე ნე ჯე რი/ მ კ ვ ლე ვა რი,  ACT

ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
კვლე ვა და ანა ლი ზი; მო ნა ცე-
მე ბის პრე ზენ ტა ცია კვლე ვი დან 
„თაობა გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში“ 

10:30-10:40 რა ტი ჭე იშ ვი ლი – ახალ-
გაზ რ დო ბის პო ლი ტი კის 
ექ ს პერ ტი

ექ ს პერ ტის ანა ლი ზი, გა მოწ ვე ვე-
ბი  ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
სფე რო ში

10:40-10:50 რე ვაზ ჯა ვე ლი ძე – სა ქარ-
თ ვე ლოს სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რ დო ბის საქ მე თა 
მი ნის ტ რის მო ად გი ლე 

სა ხელ მ წი ფო ახალ გაზ რ დუ ლი 
პო ლი ტი კა და ახალ გაზ რ დე ბის 
და საქ მე ბის სა კითხე ბი

10:50-11:00 თეო ბა ბუ ნაშ ვი ლი – სა ა-
გენ ტო „აწარმოე სა ქარ-
თ ვე ლო“-ს პროგ რა მის 
მე ნე ჯე რი

სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბი ახალ-
გაზ რ დე ბის სა მე წარ მეო საქ მი ა-
ნო ბის წა ხა ლი სე ბის თ ვის

11:00-11:10 ავ თან დილ კას რა ძე – სა-
ქარ თ ვე ლოს ინო ვა ცი ე ბის 
და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ-
ტოს თავ მ ჯ დო მა რის მო ვა-
ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი

სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბი ახალ-
გაზ რ დე ბის ინო ვა ცი უ რი და 
ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ექ ტე ბის 
მხარ და ჭე რის თ ვის
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პა ნე ლი II 

გა ნათ ლე ბის რო ლი და საქ მე ბა ში და ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის  
შე საძ ლებ ლო ბე ბი მე წარ მე ო ბის სფე რო ში

პა ნე ლის მი ზა ნი: სა კითხის ირ გ ვ ლივ სამ თავ რო ბო, არა სამ თავ რო ბო და 
კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი გა ნი ხი ლა ვენ ახალ გაზ რ დე ბის მე-
წარ მე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბებს, ფი ნან სურ და ტექ ნი კურ რე სურ სებ ზე წვდო-
მას. ასე ვე, მსჯე ლო ბა იქ ნე ბა გა ნათ ლე ბის და ტრე ნინ გე ბი სა და უნა რე ბის 
გან ვი თა რე ბის როლ ზე მე წარ მე ო ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის  
სა კითხ ში; ასე ვე სტა ჟი რე ბის, პრო ფე სი ულ - ტექ ნი კუ რი და დუ ა ლუ რი გა-
ნათ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, რო გორც ახალ გაზ რ დე ბის კა რი ე რის გან-
ვი თა რე ბის მე ქა ნიზ მებ ზე. 

პა ნე ლის მო დე რა ტო რი: ბერ დია  ნაც ვ ლიშ ვი ლი,  დი რექ ტო რი,   
PH International

მო ნა წი ლე ე ბი:

11:10-11:20 ელ ზა ჯგე რე ნაია – შრო-
მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა 
და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა მი ნის ტ როს, შრო მი სა და 
და საქ მე ბის პო ლი ტი კის 
დე პარ ტა მენ ტი

სა ხელ მ წი ფო შრო მი სა და და საქ-
მე ბის პო ლი ტი კა ახალ გაზ რ დე-
ბის თ ვის

11:20-11:30 ირაკ ლი გვი ლა ვა – 
 გა ნათ ლე ბის, სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რ დულ საქ მე თა 
სა ქა ლა ქო სამ სა ხუ რის 
უფ რო სი, ქ. თბი ლი სის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია

ქა ლაქ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის მე რი ის ახალ გაზ რ დუ ლი 
პო ლი ტი კა და პროგ რა მე ბი

11:30-11:40 სერ გო ნო ზა ძე – ადა მი ა ნუ-
რი რე სურ სე ბის ექ ს პერ ტი, 
ადა მი ა ნუ რი და ინ ს ტი ტუ-
ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი, 
აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-
ტო რი  

ექ ს პერ ტის ანა ლი ზი, გა მოწ ვე ვე-
ბი  ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბის 
სფე რო ში  

11:40-12:00 დის კუ სი ა/ პ რობ ლე მის ანა ლი ზი

12:00-12:30 შეს ვე ნე ბა ყა ვა ზე
ახალ გაზ რ და მე წარ მე ე ბის პრო დუქ ცი ის გა მო ფე ნა

12:30-12:40 არ ჩილ ბა კუ რა ძე – ფონ დი 
„კრისტალი“-ს თავ მ ჯ დო-
მა რე

ახალ გაზ რ დე ბის მე წარ მე ო-
ბის მხარ და ჭე რა მიკ რო- და-
ფი ნან სე ბის გზით, პროგ რა-
მა Yes-Georgia-ს სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კა

12:40-12:50 თამ თა მა რი დაშ ვი ლი – 
თსუ-ს ეკო ნო მი კის სა ერ თა-
შო რი სო სკო ლის კვლე ვი თი 
ინ ს ტი ტუ ტის მკვლე ვა რი 
(ISET)

სა მე წარ მეო გა ნათ ლე ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში, არ-
სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა და 
სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბი

12:50-13:00 ირი ნა წე რო ძე –  პრო ფე სი-
უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი-
თა რე ბის დე პარ ტა მენ ტის 
უფ რო სი, გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა 
და დუ ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის 
პერ ს პექ ტი ვე ბი  სა ქარ თ ვე-
ლო ში

13:00-13:10 უჩა ვა რა მაშ ვი ლი – მრჩე ვე-
ლი ახალ გაზ რ დე ბის ჩარ თუ-
ლო ბის სა კითხებ ში, USAID 
ZRDA

პროგ რა მა ZRDA-ს ახალ-
გაზ რ დუ ლი პროგ რა მე ბის 
პრე ზენ ტა ცია
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ფოტოები

14:30-15:30  სა დი ლი

13:10-13:20 მაია ერის თა ვი – USAID 
G4G – ის სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბის 
კომ პო ნენ ტის ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლი

ახალ გაზ რ დე ბის სტა ჟი რე-
ბის უპი რა ტე სო ბა და G4G-ს 
სტა ჟი რე ბის სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კე ბი

13:20-13:30 ანი ნავ და რაშ ვი ლი – Stu-
dentjob.ge დამ ფუძ ნე ბე ლი

ექ ს პერ ტის ანა ლი ზი, სტა-
ჟი რე ბა და პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბა – გზა კა რი ე რუ-
ლი გან ვი თა რე ბის თ ვის

13:30-13:40 თამ თა ყი ფი ა ნი – სტუ დენ ტი სტა ჟი რე ბის რო ლი კა რი ე-
რის გან ვი თა რე ბა ში – სტუ-
დენ ტის თვალ საზ რი სი

13:40-13:50 ანა სა ბახ ტა რაშ ვი ლი – ინ ფ-
რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნე ბელ-
თა ასო ცი ა ცი ის აღ მას რუ-
ლე ბე ლი დი რექ ტო რი

სტა ჟი რე ბის წარ მა ტე ბუ ლი 
მა გა ლი თე ბი – სტა ჟი რე ბი-
დან  და საქ მე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბამ დე 

13:50-14:20 დის კუ სია /პრობლემის ანა ლი ზი
14:20-14:30 შე ჯა მე ბა / შეხ ვედ რის და სას რუ ლი
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