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გეოგაპი/GeoGAP-ი მესაქონლეობაში

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
პირველადი წარმოების სტანდარტი

გეოგაპი/GeoGAP-ი, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების 
ადგილობრივი სტანდარტია, მხოლოდ ხილისა და ბოსტნეულის სექტორით არ შემოიფარგლება და 
2021 წლის ზაფხულიდან ახალი სექტორი - მესაქონლეობა დაემატება. შედეგად, ფერმის დონეზე, 
პირველადი წარმოების ეტაპზე, გეოგაპი/GeoGAP-ის სტანდარტის მინიჭება იქნება შესაძლებელი. 

მესაქონლეობის სექტორში, პირველადი წარმოების დონეზე გეოგაპი/GeoGAP-ის სტანდარტის 
სისტემის შექნაზე მუშაობა დაიწყო აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) მიერ 
დაფინანსებულმა პროექტმა „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში - SQIL“, 
რომელსაც ანხორციელებს ამერიკული ორგანიზაცია Land O’Lakes Venture37-ი საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით.  გეოგაპი/GeoGAP-ის სტანდარტის სისტემა იქნება 
საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის სისტემების ადაპტირებული ვერსია, მესაქონლეობის 
სექტორში ჩართული ფერმერული მეურნეობებისთვის. 

სტანდარტის სახელმძღვანელოს შემუშავებაზე და მოთხოვნების სიის შედგენაზე მუშაობს 
ჰოლანდიური საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Q-Point-ი, რომელთან თანამშრომლობის 
შედეგადაც მანამდე შეიქმნა გეოგაპი/GeoGAP-ის სტანდარტი მეხილეობასა და მებოსტნეობაში.  
Q-Point-ს მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მსგავსი 
პროექტების განხორციელების.   

„უნდა აღინიშნოს, რომ  დღეისათვის საქართველოში სურსათის გადამუშავების ეტაპზე 
ინერგება სხვადასხვა სისტემები, მაგალითად, როგორიცაა საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული 
საკონტროლო წერტილების (HACCP) სისტემა, სურსათის უვნებლობის მართვის სიტემა ISO 22000 და 
სხვა, თუმცა პირველადი გადამუშავების დონეზე მსგავსი ხარისხისა და უვნებლობის სისტემები 
ნაკლებად არის წარმოდგენილი. არადა მნიშვნელოვანია უვნებელი და ხარისხიანი ნედლეულის, 
მათ შორის რძისა და ხორცის მიღება პირველადი წარმოების დონეზე,“ განაცხადა საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამარ თორიამ მიდიისთვის მიცემულ 
ინტერვიუში. 

პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“  დირექტორის მოადგილემ 
ლაშა ავალიანი განმარტავს, რომ პირველადი პროდუქციის მწარმოებლებს გეოგაპი/GeoGAP-ის 
დანერგვა დაეხმარებათ, ერთი მხრივ, მზად დახვდნენ სახელმწიფო კონტროლს, როლო მეორე 
მხრივ, აწარმოონ უფრო მაღალი ხარისხის და უვნებელი პროდუქცია, შესაბამისად, მოახდინონ 
საკუთარი პროდუქციის, მაგალითად, რძის უფრო მაღალ ფასად და სტაბილურ, ინდუსტრიულ 
მომწოდებლებზე რეალიზაცია.  

უახლოეს მომავალში, შეირჩევა საშუალო და მსხვილი ზომის ადგილობრივი საქონლის 
ფერმები, რომლებიც საპილოტე პროგრამაში ჩაერთვებიან და შეძლებენ დანერგონ გეოგაპი/
GeoGAP-ის სტანდარტი სრულიად უსასყიდლოდ. დაინტერესების შემთხვევაში, მესაქონლე ფერმის 
მფლობელებს შეუძლიათ მოგვმართონ და ჩაერთონ საპილოტე პროგრამაში.   

გეოგაპის/GeoGAP-ის სტანდარტი შეიქმნა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ 
პროექტ „ზრდა“-ს ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ.
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პროექტისთვის „მცენარეები განვითარების 
მხარდაჭერისათვის“ (HEGO), რომელიც სამკურნალო 
მცენარეების მოპოვებისა და დივერსიფიცირებული 
ახალი კულტურების პოპულარიზაციას ემსახურება, ასევე, 
სამკურნალო მცენარეების მიმართულებით საერთაშორისო 
სავაჭრო კავშირების დამყარებისა და ხელშეწყობისთვის 
ხორციელდება - ვებ-გვერდი და ლოგო ექნება. ციფრული 
პლატფორმის განვითარებისა და ბრენდირებისთვის სამუშაო 
ვერსიები უკვე შეიქმნა. 

პროექტის ფარგლებში, ტრენინგების საჭიროების 
გამოსავლენად, პარტნიორებთან ერთად პროექტის გუნდმა 
მოამზადა კვლევის სახელმძღვანელო, კითხვარი და შეიმუშავა 
ტყის არამერქნული პროდუქტების შემგროვებელთა, 
მწარმოებელთა, ასევე დარგში ჩართული სხვა მხარეების 
მათ შორის კვლევითი ინსტიტუტების სია. კვლევის მიზანია, 
შეფასდეს ტყის არამერქნული პროდუქტების შესახებ ცოდნისა 
და გამოცდილების დონე, მოდერნიზაციის მეთოდები, ტყის 
არამერქნული პროდუქტების კომერციული ღირებულება და 
სავაჭრო კავშირების დამყარების საჭიროება. 

 HEGO ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 30 თვიანი 
პროექტია, რომელიც აერთიანებს ოთხ ქვეყანას (საბერძნეთი, 
მოლდოვა, საქართველო და სომხეთი). იგი ხორციელდება 
რუმინეთის საზოგადოებრივი სამუშაოების, განვითარებისა 
და ადმინისტრაციის სამინისტროს მხარდაჭერით. მისი 
წამყვანი პარტნიორი ორგანიზაცია არის ჰალკიდიკის 
განვითარების ასოციაცია, ხოლო საქართველოში HEGO-ს 
პარტნიორი არის საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია. 

პროექტისთვის 
„მცენარეები განვითარების  მხარდაჭერისთვის“ 
ვებ-გვერდი და ლოგო იქმნება

4
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ვებ-გვერდი  Agromap.ge-ი ამოქმედდა
თუ გსურთ გაიგოთ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის მონაწილეების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია, მაშინ ეწვიეთ ვებ-გვერდს www.

agromap.ge-ს.  აგრო რუკის საშუალებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კავშირის მარტივად დამყარებას შეძლებთ.  

რუკა შეიქმნა “დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის აგროსისტემის ელექტრონული რუკის შექმნა” პროექტის ფარგლებში, რომელსაც საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაცია ახორციელებს. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) „ჭკვიანი სოფლის“ (Smart Village) პროგრამის 
ფარგლებში. პროექტის  მიზანია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის, მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სისტემის 
მონაწილეების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის შეკრება, სპეციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება და დაინტერესებული მხარეებისთვის მიწოდება. 

ასევე, პროექტის ფარგლებში, 10-11 თებერვალს, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში სამუშაო ვიზიტი შედგა. ვიზიტის მიზანი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 
არსებული აგრო მეურნეობებისა და ბიზნესების შესახებ სრული ინფორმაციის შეგროვება და არსებულის გადამოწმება იყო. მოპოვებული ინფორმაცია კი განთავსდა 
აღნიშნულ ვებ-გვერდზე https://agromap.ge/
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ფერმერთა სათათბირო - ფერმერთა მხარდასაჭერად 

ფერმერთა სათათბირო, რომელიც ადვოკატირებისა და სარეკომენდაციო საქმიანობის პლატფორმას წარმოადგენს საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციაში, საანგარიშო პერიოდში ფერმერებს გააცნო და განიხილა საქართველოს მთავრობის ორი დადგენილება, კერძოდ: 

1. „საინვესტიციო გეგმის წარდგენისა და საინვესტიციო გეგმასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების წესი“; 

ონლაინ-შეხვედრის ფარგლებში, ფერმერთა ასოციაციის თავჯდომარის მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილმა და ასოციაციის იურისტმა ირაკლი გაფრინდაშვილმა 
ფერმერთა სათათბიროს წევრებს შინაარსობრივად გააცნო აღნიშნული დოკუმენტი, ხოლო პრეზენტაციის შემდგომ ფერმერებს საშუალება ჰქონდათ, კითხვა-პასუხის 
რეჟიმში წარმოედგინათ თავიანთი კომენტარები. ამასთან, შენიშვნათა ფურცელი, რომელიც შეჯამებული სახით მიეწოდა საქართველოს ბიზნეს-ომბუცმენის ოფისს, 
რომელმაც, თავის მხრივ, წარუდგინა ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს. 

2. ,,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში გადასვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების, მიწის ღირებულების 
დადგენისა და ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ’’. 

2021 წლის 5 თებერვალს, ფერმერთა სათათბირომ, „მიწის მიზნობრივი დანიშნულების განსაზღვრისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მდგრადი 
მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის დადგენილება - „საინვესტიციო გეგმის წარდგენისა და საინვესტიციო 
გეგმასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების წესი“ განიხილა. ონლაინ-შეხვედრის ფარგლებში, ფერმერთა ასოციაციის თავჯდომარის მოადგილე რატი 
კოჭლამაზაშვილმა და ასოციაციის იურისტმა ირაკლი გაფრინდაშვილმა ფერმერთა სათათბიროს წევრებს შინაარსობრივად გააცნო აღნიშნული დოკუმენტი, ხოლო 
პრეზენტაციის შემდგომ ფერმერებს საშუალება ჰქონდათ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარმოედგინათ თავიანთი კომენტარები და ამასთან, დეტალურად გაცნობოდნენ 
დადგენილებას. დასასრულს შემუშავდა შენიშვნათა ფურცელი, რომელიც შეჯამებული სახით მიეწოდა საქართველოს ბიზნეს-ომბუცმენის ოფისს, რომელმაც, თავის 
მხრივ, წარუდგინა ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს. შედეგად, სათათბიროს წევრების შენიშვნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გათვალისწინებულ იქნა. 

ფერმერთა სათათბირომ მეცხვარეობის სექტორულ ჯგუფთან 
- საძოვრების გასხვისების პოლიტიკის ჩარჩო პირობები 
შეიმუშავეს 
2021 წლის 2 მარტს, ფერმერთა სათათბიროს ფარგლებში, მეცხვარეობის სექტორულ ჯგუფთან გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის 
მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილი უძღვებოდა, საძოვრების გასხვისების პოლიტიკის ჩარჩო პირობები შემუშავდა. შეხვედრისას განისაზღვრა საძოვრების გასხვისების 
კრიტერიუმები. საბოლოო დოკუმენტი კი შესაბამის ორგანოთა წარმომადგენლებს მიეწოდა განსახილველად, კერძოდ: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის მინისტრ ლევან დავითაშვილს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ნათია თურნავას და საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა 
კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო წილოსანს.



7

საქართველოს, სომხეთის და 
აზერბაიჯანის 100 აგროტურისტული 
ობიექტი Agrogate.world-ზე

აგროტურისტული ობიექტების მხარდაჭერის მიზნით სამხრეთ კავკასიაში, შემუშავების პროცესშია 
ვებ-პორტალი Agrogate.world-ი, რომელზეც პირველ ეტაპზე განთავსდება მინიმუმ 100 აგროტურისტული 
ობიექტის მონაცემები  საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. ერთი მხრივ, ვებ-გვერდი 
მოგზაურებს დაეხმარება აღნიშნული ქვეყნების აგროტურისტული ობიექტების იდენტიფიცირებაში, 
მოგზაურობის დაგეგმვასა და უზრუნველყოფაში, ხოლო მეორე მხრივ, აგროტურიზმის სფეროში 
ჩართულ მეწარმეებს გაზარდონ გაყიდვები.  

 ვებ-გვერდის შექმნისას, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ პარტნიორობა დაამყარა 
გადახდების ინდუსტრიის გლობალურ ტექნოლოგიურ კომპანიასთან, Mastercard-თან, რომელმაც ვებ-
გვერდის შექმნაში დიდი ფინანსური და ინტელექტუალური რესურსი გაიღო. Agrogate.world შეიქმნება 
Geopay–ის მიერ, რომელიც სპეციალიზდება IT და ელექტრონული კომერციის სისტემის განვითარებაზე 
და MacCann ბრენდინგის სტრატეგიასა და რეკლამირებაზე. 

ასევე, მიმდინარე წლის იანვარში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში ჩატარდა შერჩეული აგროტურისტული 
ობიექტების ტრეინინგი სტუმართმასპინძლობის, ციფრულ მარკეტინგსა და სურსათის უვნებლობის 
საკითხებში, რომლებსაც დაესწრო 20 მონაწილე სომხეთიდან და 15 აზერბაიჯანიდან. მომდევნო 
კვარტალში დაგეგმილია ამ ბენეფიციართა ტურისტული ობიექტების პროფილების მომზადება და 
განთავსება Agrogate.world-ზე.   

პროექტი “აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში”, მიზნად ისახავს 
აგროტურიზმის განვითარებას სამხრეთ კავკასიაში, და საქართველოს, აზერბაიჯანსა და სომხეთს 
შორის რეგიონული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის გაუმჯობესებას. 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს, ეკონომიკური განვითრების, 
მმართველობისა და საწარმოთა ზრდის (EDGE) პროქტის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში. 
პროექტი სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში, ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით 
– სომხეთში აგრობიზნესისა და სოფლის განვითარების ცენტრის (CARD) დახმარებით, ხოლო 
აზერბაიჯანში შპს “სავორ თრეველთან” თანამშომლობით ხორციელდება. 
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ექვსი ქართული ტრადიციული 
აგრო-სასურსათო პროდუქტის  
ადგილობრივი შესყიდვების 
გაუმჯობესება მოხდება

ექვსი ქართული ტრადიციული აგრო-სასურსათო პროდუქტის - მეგრული სულგუნის, თუშური 
გუდას, ტენილი ყველის, წითელი დოლის, კახური ზეთისა და მეგრული აჯიკის ადგილობრივი 
შესყიდვის გაუმჯობესება მოხდება. პროდუქციის შერჩევა მწარმოებლების, HoReCa (სასტუმრო/
რესტორანი/კაფე) სექტორის და შეფმზარეულების კვლევის შედეგად განხორციელდა. 

მიმდინარეობს აღნიშნული პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, რომელიც 
განსაზღვრავს პროცესში არსებულ სუსტ წერტილებს, რომელთა დაძლევის შედეგად გაიზრდება 
ამ პროდუქტების მიწოდება HoReCa სექტორისა და ტურისტული ობიექტებისათვის. ანალიზის 
შედეგად, ასევე, შეირჩევა სამი პროდუქტი, რომელთა დაკავშირებაც უფრო მჭიდროდ მოხდება 
ტურისტულ სექტორთან.  

პროექტის ფარგლებში ასევე მიმდინარეობს აგროტურიზმით დაინტერესებული მხარეების 
შესაძლებლობების გაძლიერების ტრეინინგები, რომლებსაც ახორციელებს გაეროს 
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია აგროტურიზმის იტალიურ ასოციაციებთან 
ერთად. 2021 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 12 ტრეინინგი. 

პროექტს „ქართული ტრადიციული აგრო-სასურსათო პროდუქტების ადგილობრივი 
შესყიდვების გაუმჯობესება“ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით, 
საქართველოს აგროტურიზმის რეგიონული ასოციაცია და ბიოლოგიურ მეურნეობათა 
ასოციაცია ელკანა ახორციელებს. პროექტი  გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაციისა (FAO) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)  
მიერ არის მხარდაჭერილი, რომელიც მიზნად ისახავს ტურიზმსა და სოფლის მეურნეობას 
შორის კავშირების დამყარებას, რათა ხელი შეეწყოს ტრადიციული ადგილობრივი 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებასა და რეალიზაციას. 
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დილა უნდა იწყებოდეს
 ჩათი და გურიაში

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია კანადის საგარეო საქმეთა, ვაჭრობის და განვითარების დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით “საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონში მცხოვრები აგროტურიზმის მიმართულებით ჩართული ქალი მეწარმეების გაძლიერების მიზნით” პროექტს ახორციელებს. პროექტის მიზანი, საქართველოში 
აგროტურისტული ობიექტების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობაა -  პროექტში ჩართული აგროტურისტული ობიექტების შესახებ საიმიჯო ვიდეო 
რგოლების გადაღებითა და გავრცელებით. პროექტის ფარგლებში შვიდი მეწარმე ქალის ისტორია უკვე ხელმისაწვდომია „აგროსტოპი/AGROSTOP-ის“ პლატფორმასა და 
სხვა საინფორმაციო წყაროებზე.  

საინფორმაციო ბიულეტენში ერთ-ერთ ასეთ მეწარმე ქალზე, ლიკა მეგრელაძეზე მოგიყვებით, რომელიც საოჯახო სასტუმრო სახლ „კომლს“ ფლობს.  „კომლი“ 
ოზურგეთის რაიონის სოფელ წითელმთაში მდებარეობს, რომელიც იქ ჩასულ ტურისტს ჩაის ბაღში ჩაის კრეფას, ეზოში მდინარე კიკვატაზე ნავით გასეირნებას, ხოლო 
ღამით მოსვენებას კასრსა და ნალიაში სთავაზობს. ამასთან, სტუმრებს შეუძლიათ გომის მთისკენ, ურეკსა და შეკვეთილში გასეირნება და კომლში დაბრუნებულები 
საკუთარი ხელით მოგრეხილ ჩაის დააგემოვნებენ. სახლი 150 წელს ითვლის და აქ გურული ყოფისთვის დამახასიათებელ არაერთ ელემენტს შეხვდებით.

საოჯახო მეურნეობის განვითარებაში ლიკას ოჯახის წევრები ეხმარებიან. ის არც ექსპერიმენტებს გაურბის. ეზოს განაპირას “ჰობიტების სახლი” შენდება და, 
სამომავლოდ, კომლის სივრცეს ეკო სოფელის დინამიკა მიეცემა. მზის ენერგიისა და მდინარე კიკვატას სარწყავად გამოყენება იგეგმება. ყველაფერის გაკეთებას ისე 
გეგმავს, როგორც ორი საუკუნის წინ იყო, მაგრამ თანამედროვე ცოდნითა და მიდგომით.

ვიდეო: https://bit.ly/3fRHict 
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„აგროსტოპი/AGROSTOP-ი ფერმერის კარზე   
აგროტურიზმი, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ტურისტული შეთავაზებაა საქართველოში, თუმცა კოვიდ-19-ის პანდემიამ სერიოზული დარტყმა მიაყენა ამ სექტორს. 

საერთაშორისო ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პოსტ-კოვიდურ პერიოდში შესაძლებელი იქნება ტურიზმის სწრაფი აღდგენა, უახლოეს ორ წელიწადში 
ქვეყნები ორიენტირებულნი იქნებიან შიდა და რეგიონალური ტურიზმის განვითარებაზე. ამიტომ, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პროექტი აგროსტოპი / AGROTOP-ი 
ფერმერების კარზე მიდის და მათ განვითარებაში ეხმარება.  

პროექტი ხელს უწყობს ტრადიციული ქართული ცხოვრების წესის, კულტურული ლანდშაფტის, ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონისთვის დამახასიათებელ უნიკალური პროდუქტისა 
და კერძების პოპულარიზაციას. საანგარიშო პერიოდში, აგროსტოპი/AGROSTOP– მა გადაიღო  ხუთი აგროტურისტული ობიექტი ქვეყნის მასშტაბით და უცხოელ ელჩებთან 
ერთად შეისწავლა სტუმართმოყვარეობის პრინციპი, როგორიცაა “ფერმიდან სუფრამდე” ან “ბაღიდან სუფრამდე”. ქვემოთ მოცემულია მოკლე ინფორმაცია იმ აგროტურისტული 
ობიექტების შესახებ, რომლებიც ტურისტებს თავიანთი დამსახურებული შვებულების ფერმაში გატარების სურვილს გაუჩენს.  

პანკისი - ტაბლა  აგროსტოპი / AGROSTOP ერთი წლის თავზე 
მეორედ გაემგზავრა პანკისში, ნატოსა და მედიკოს ჩასაწერად, რომლებიც 
ატარებენ ქისტური სამზარეულოს მასტერკლასებს. მათ შესახებ ინფორმაცია 
აღწერილია წიგნში “ქისტური ტაბლა”, რომელიც გამოიცა საქართველოში 
პროექტი “ზრდას” ხელშეწყობით. ვიდეოში გიყვებით, როგორ მზადდება ჩეჩნური 
ტრადიციული კერძები. ვიდეოში ასე საუბარია უალკოჰოლო ლუდზე, რომელიც 
მზადდება პანკისის ხეობაში და შეტანილია წიგნში “ქისტური ტაბლა”. 

ვიდეო:  https://bit.ly/3auqkO0 

თბილი სახლი ზუგდიდში, საოჯახო სასტუმრო “თბილი სახლის” 
მფლობელი მაკა კორკელია მეხუთე წელია ეწევა მცირე ბიზნესს. ქალაქის ცენტრში 
კომფორტული სასტუმრო სახლი სტუმრებს სთავაზობს ტრადიციულ მეგრულ 
სამზარეულოს და განთავსებას. სტუმარს შეუძლია შეუერთდეს მასტერკლასს და 
დააგემოვნოს მის მიერვე მომზადებული სადილი. ოთახის ღირებულებაში საუზმე 
შედის, რომელიც მზადდება ნატურალური პროდუქტებისგან. 

ვიდეო: https://bit.ly/3sI6yES 
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 ცუკატები
ეკა ფარულავამ, პროფესიით ექიმმა და აფხაზეთიდან 

დევნილმა, ოცნება აისრულა და უკვე ერთი წელია 
ბოსტნეულის ცუკატებს ამზადებს. ეკას ბოსტნეულის 
საწარმო აქვს ზუგდიდში, რომელიც დღემდე 
ერთადერთია საქართველოში. ბოსტნეულის ცუკატების 
შეძენა სხვადასხვა მაღაზიაში და soplidan.ge-ზეა 
შესაძლებელი. აგროსტოპი/AGROSTOP-ის ვიდეოში 
გესაუბრებით ეკა ფარულავას ისტორიაზე. სტუმრებთან 
ერთად ვაკეთებთ გოგრის ცუკატს და აღვწერთ, როგორ 
და სად მზადდება ყაბაყი. 

ვიდეო: https://bit.ly/3awWKHC 

ტენილი ყველი
ინასარიძეების ოჯახი აწარმოებს ტენილის ყველს 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანდრიაწმინდაში. 
ტენილის ყველს, არამატერიალური კულტურული 
მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს მინიჭებული და დღეს 
ამ უნიკალურ პროდუქტს ინასარიძეები ამზადებენ. 
აგროსტოპი / AGROSTOP- მა გადაიღო ამ ოჯახის 
ისტორია, რომელმაც ყველის დამზადება ბიზნესად 
აქცია და მალე ტენილის ყველის ქარხანაც გახსნიან. 
აქ ნებისმიერ სტუმარს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა 
ტენილი ყველის დამზადების მასტერკლასში.

ვიდეო: https://bit.ly/3ncM31N

მარლეტა
რამდენიმე წლის წინ, სოფიმ და ლეომ ამერიკული 

ცხოვება, ევროპული არქიტექტურა, მხატვრობა და 
თბილისური კომფორტი სოფლის ცხოვრებაში გაცვალეს. 
სოფელ შალაურში, ერთი ძროხით დაწყებული საოჯახო 
ფერმერობა ბიზნესად იქცა და ბრენდ “მარლეტად” 
ჩამოყალიბდა. თხის ფერმასა და ყველის ქარხნის 
განვითარება დაისახეს მიზნად. დღიური წარმადობა 10-15 
კილოგრამ ყველს შეადგენს. მზადდება არატრადიციული 
ტექნოლოგიით და მოითხოვს სპეციალურ კლიმატურ 
პირობებს. მომზადებას დაახლოებით 1-3 თვე სჭირდება. 
სტუმრებს მალე აქ დახვდებათ ბიბლიოთეკა და ახალი 
შეფ-მზარეულები მასტერ კლასების ჩატარებას შეძლებენ.

ვიდეო: https://bit.ly/3dHmPWj
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პროექტის „კომპეტენციები დასაქმებისთვის“ შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა, სადაც მხარეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები 
პროექტის ფარგლებში მიღწეულ შედეგებსა და გამოწვევებზე. 15 თებერვალს გამართულ ღონისძიებას ესწრებოდნენ გერმანიის, 
საქართველოს და სომხეთის “World Vision”-ის,  საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და ასოციაცია „ანიკა“-ს წარმომადგენლები. პროექტი 
ორიენტირებული იყო სოფლად მყოფი ახალგაზრდებისთვის, მათ შორის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის განათლების უზრუნველყოფასა და მათი დასაქმების 
ხელშეწყობაზე. პროექტი, ასევე ითვალისწინებდა დაბალი შემოსავლის მქონე  ახალგაზრდების, მათი ოჯახის წევრების შრომისუნარიანობის 
გაზრდას და საკუთარი ბიზნესის წამოწყების მხარდაჭერას. 

პროექტი „SAY YES“ (Strategic Actions for Youth – A Programme for Youth Employability and Skill Development/„კომპეტენციები დასაქმებისთვის“ 
– სტრატეგიული აქტივობები ახალგაზრდებისთვის – ახალგაზრდების დასაქმების და უნარ-ჩვევების განვითარების პროგრამა  შეიქმნა 
ევროკავშირის ახალგაზრდული ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება  “World Vision”-ის საქართველოსა და სომხეთის 
ოფისებთან თანამშრომლობით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის, ასოციაცია „ანიკა“-ს, საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებისა და პარტნიორი კომპანიების მონაწილეობით. 

განათლება პროფესიული უნარების 
განვითარებისთვის სოფლის მეურნეობაში  

პროექტის „კომპეტენციები დასაქმებისთვის“
შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა



13

პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ ფარგლებში ჩატარდა დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის „აგრო 
დუოს“ წევრების სამდღიანი  შესაძლებლობების გაძლიერების ონლაინ ტრენინგი. შეხვედრას უძღვებოდა ბერნის 
უნივერსიტეტის პროფესორი რობერტ ლეჰმანი. პროფესორმა განიხილა შვეიცარიული პროფესიული განათლების მოდელი, 
საჯარო-კერძო პარტნიორობის როლი პროფესიულ განათლეაში, დარგობრივი ასოციაციების მნიშვნელობა განათლების 
სისტემის გაუმჯობესებაში, მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების მექანიზმები. 

შეხვედრის ფარგლებში „აგრო დუოს“ წევრებმა განიხილეს აგრარულ და განათლების 
სისტემაში არსებული გამოწვევები, შეიმუშავეს სარეკომონდაციო სამუშაო გეგმა 
და მიიღეს გარკვეული რეკომენდაცია ბერნის უნივერსიტეტის 
პროფესორ რობერტ ლეჰმანის მხრიდან.

პროექტი „სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლება“ ხორციელდება გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის 
განვითარებისა და თანამშრომლობის 
სააგენტოს (SDC), საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს (MESCS) მხარდაჭერით, 
დარგობრივი ორგანიზაცია „აგრო დუოს“ 
მონაწილეობითა და საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის კოორდინაციით. 

შვეიცარიის საუკეთესო 
პრაქტიკის გაზიარება აგრარულ 
პროფესიულ განათლებში

13
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დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის “აგრო დუოს” მიერ შემუშავებული პროფესიული მომზადება/გადამზადების 
პროგრამების პრეზენტაცია გაიმართა რეგიონული მასშტაბით მოქმედ საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის. 
შეხვედრას, რომელიც 18 იანვარს, ონლაინ რეჟიმში წარიმართა, ცხრა დარგობრივმა ორგანიზაციამ წარმოადგინა პრეზენტაცია 
შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი აგრარული პროგრამების დანერგვის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. ეს 
მიმართულებებია: 

1. საქართველოს სხვადასხვა კუთხისთვის დამახასიათებელი, ხორბლის უძველესი ადგილობრივი     
 ჯიშებისგან ტრადიციული პურეულის/კერძების დამზადება და მათი დანიშნულება;
2. დეკორატიული მცენარეების წარმოება;
3. ინტენსიური ტიპის ბაღების თესლოვანი და კურკოვანი კულტურების გაშენება და მოვლა; 
4. მეფუტკრეობა - თაფლის წარმოება,       
 მეფუტკრეების პროდუქციის წარმოება     
 და მეფუტკრეების დაავადების პროფილაქტიკა;
5. აგროკომუნიკატორი; 
6. თევზის გამოზრდა და რეალიზაცია;
7. კალმახის ქვირითის ინკუბაცია და ლიფსიტის   
 გამოზრდა;
8. რძის რაოდენობრივი და თვისობრივი    
 გაუმჯობესების მენეჯმენტი (მერძეული ფერმის   
 ეკონომიკური ეფექტიანობის მენეჯმენტი);
9. საოჯახო მეფრინველეობის განვითარება.

პროფესიული მომზადება/გადამზადების 
პროგრამების დანერგვის შესაძლებლობა 
აგრარულ სექტორში
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ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ორგანიზებით, 20 თებერვალს, ონლაინ სემინარი - „ევროკავშირი და პროფესიული განათლება საქართველოში“ გაიმართა. შეხვედრის 
მიზანი, ახალგაზრდებში პროფესიული განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ამ სფეროში არსებული შესაძლებლობის გაცნობაა. 

სემინარს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
წარმომადგენლებისა და პროფესიული განათლების სფეროს ექსპერტები ესწრებოდნენ, რომლებმაც დამსწრეებს საქართველოში პროფესიული განათლების კუთხით 
არსებული შესაძლებლობები გააცნეს. 

სემინარის ფარგლებში, ასევე, ყურადღება გამახვილდა აგრარულ სექტორში პროფესიული განათლების მიმართულებით ევროკავშირის მიერ გაწეულ მხადაჭერაზე, 
მიღწეულ შედეგებზე და  სამომავლო პერსპექტივებზე, რომელიც პროფესიული განათლების მქონე პირებს ეძლევათ რეგიონული მასშტაბით. 

პროექტი EU NEIGHBOURS east მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს ახალგაზრდების აქტიურობას, რომლის ფარგლებშიც  ხორციელდება ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების 
მოხალისეობრივი ინიციატივა, რაც მიზნად ისახავს თანამშომლობისა და მდგრადი კავშირების გაღრმავებას ახალგაზრდებსა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შორის, 
ევროკავშირის წევრ და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან (აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი, უკრაინა). 

ევროკავშირი და პროფესიული 
განათლება საქართველოში
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, ინვესტირება უვნებელ და 
ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL) პროექტის ფარგლებში, დაიწყო 
მუშაობა საბაზრო ფასების შეგროვების მიმართულებით. 

აღნიშნული აქტივობა გულისხმობს, საქართველოს ყველა რეგიონსა 
და თბილისის მასშტაბით რძის პროდუქტებისა და ხორცის ფასებზე 
დაკვირვებას ყოველკვირეულად. გარდა რძის პროდუქტებისა და 
ხორცისა, დაკვირვება მოხდება ნედლი რძის, ცოცხალი მსხვილფეხა 
რქოსანი საქონლისა და მისი საკვების ფასებზე. საპილოტედ 
შერჩეულია მესაქონლეობის დარგი და მთლიანობაში 25-მდე 
დასახელების პროდუქტი. ამ ეტაპზე, ორგანიზაციას გამოცხადებული 
აქვს ვაკანსია ფასების შემგროვებელი ოფიცრის თანამდებობაზე. 
დაქირავებული კადრები ფასებს შეაგროვებენ ძირითადად ქსელურ 
სუპერმარკეტებსა და აგრარულ ბაზრებში. ფასების შეგროვებაში 
აქტიურად იქნებიან ჩართული ასოციაციის ცხელი ხაზის 
ოპერატორებიც. 

საბაზრო ფასების შესახებ შეგროვებული ინფორმაციის 
გავრცელებას და დაინტერესებული მხარეებისთვის გაზიარებას 
უზრუნველყოფს საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია. 

საბაზრო ფასების შესახებ 
ინფორმაციის შეგროვება, 
დამუშავება და გავრცელება 
მოხდება 
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ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL) პროექტის ფარგლებში, 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ დაიწყო მუშაობა რძის გადამამუშავებლებისათვის 
„HoReCa“ (სასტუმრო/რესტორანი/კაფე) ბაზარზე წვდომის გაუმჯობესების მიზნით.  

აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში, ასოციაცია თანამშრომლობს რძის პროდუქტების 
მწარმოებელთა ასოციაცია „საქრძეთან“, რომელიც 2021 წლის მარტი-ივნისის პერიოდში გეგმავს 
ადგილობრივი რძის პროდუქტების მცირე და საშუალო ზომის მწარმოებელთა ხელშეწყობას, 
მათი პროდუქციის რეალიზაციის სტიმულირებისთვის ბაზრის ხელმისაწვდომობასა და 
შესაძლებლობების განვითარებაში დახმარებას. 

აქტივობის ფარგლებში შემუშავდება მონაწილე კომპანიების რეესტრი (ბაზა) და რუკა (ყველა 
შესაძლო დეტალური ინფორმაციის მითითებით), რომელიც მომავალში უფრო მასშტაბური ბაზის 
შექმნის საწყისი იქნება და ხელს შეუწყობს ბიზნესებს შორის კავშირების ჩამოყალიბებასა და 
ბაზარზე წვდომის შესაძლებლობების გაფართოებას. 

დაგეგმილია შემდეგი აქტივობები: 

• გამოცდილების გაზიარების ტურები რძის გადამამუშავებელი კომპანიებისთვის;

• ტრეინინგი ჰიგიენასა და სურსათის უვნებლობაში HoReCa  
 (სასტუმრო/რესტორანი/კაფე) კომპანიების წარმომადგენლებისათვის;

• ტრენინგი მარკეტინგში რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიებისთვის.

ტრენინგების ფარგლებში, რძის გადამამუშავებლები გაეცნობიან, თუ რა მოთხოვნები აქვს 
HoReCa სექტორს  და როგორია მათი მომხმარებლების დამოკიდებულება და პრეფერენციები 
რძის პროდუქტებთან მიმართებაში. ტრენინგებზე მოწვეულნი იქნებიან, როგორც 
გამოცდილების გაზიარების ტურებში მონაწილე რძის გადამამუშავებლები, ასევე სხვა 
მწარმოებლები.  

ფერმერთა ასოციაცია რძის 
გადამამუშავებლებსა და „HoReCa“ 
ბიზნესებს კავშირების დამყარებაში 
ეხმარება
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პროექტის „ეს წალკაა“  ფარგლებში, სადაც  საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაცია   “კავკასიის გარემოსდაცვითი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელთან“ (CENN) ერთად 
ფერმერული მეურნეობების შესაძლებლობების განვითარების 
მიმართულებით მუშაობს. წალკის ადგილობრივი სამოქმედო 
ჯგუფი (LAG) დარეგისტრირდა და იცავს საჯარო და კერძო 
პარტნიორობის პრინციპს, ასევე ტერიტორიულ, გენდერულ და 
ასაკობრივ სამართლიანობას. LAG-ი წარმოადგენს დაუცველ 
ოჯახებს, ეკომიგრანტებს, დევნილებსა და ეთნიკურ და რელიგიურ 
უმცირესობებს. საანგარიშო პერიოდში მოხდა წალკის LAG-
ის გაძლიერება  ორგანიზაციული განვითარების ტრენინგისა 
(მინიმუმ 4 ორენოვანი ტრენინგი, 2 სემინარი) და ორგანიზაციული 
განვითარების ცოდნის მასალების საშუალებით (1 ტიპის ბროშურა).

საჯარო, ეკონომიკური და სოციალური სექტორების ადგილობრივი 
სუბიექტების მობილიზება მოხდა სოფლის განვითარების 
საკითხებზე ინკლუზიურ დებატებში მონაწილეობისთვის და თემების 
პრიორიტეტული ინტერესების ერთობლივად განსაზღვრისთვის. 
მაგალითად, შეიქმნა და დაიბეჭდა ორენოვანი საინფორმაციო 
პროექტის მასალები - ბროშურები და პლაკატები, ორგანიზებული 
იქნა 11 მსხვილი სათემო შეხვედრა და 20 სასოფლო საკონსულტაციო 
შეხვედრა თემებისა და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. 

პროექტს „ეს წალკაა“ ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის 
ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს CENN-ი, საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციასთან და სოფლის განვითარების კვლევით 
ინსტიტუტთან (Ifls) თანამშრომლობით. 

ადგილობრივი 
სამოქმედო ჯგუფის (LAG) 
გაძლიერება / Strengthen-
ing Local Action Group (LAG) 
ეს წალკაა/EMBRACE Tsalka
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სოფლად სიღარიბის შემცირების, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მცირე მეწარმეების 
კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავლების ზრდის, ბიზნესის განხორციელების სურვილის მქონე სუბიექტების 
ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის მიზნით, 2018 წლიდან ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს 
- ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI), რომელიც ინიცირებულია და  დაფინანსებულია 
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) მიერ. 

პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილია და ფინანსდება შემდეგი დარგები: სასათბურე მეურნეობა, 
მეფრინველეობა, მესაქონლეობა და აგროტურიზმი. პროექტის სამიზნე რეგიონებია: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, 
ქვემო ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი. 

საანგარიშო პერიოდში, საგრანტო კომპონენტის ფარგლებში დასაფინანსებლად შერჩეული 73 ფერმერული 
მეურნეობიდან ნახევარზე მეტს უკვე გადაეცა ძირითადი საშუალებები. თანადაფინანსების მაქსიმალური 
ოდენობა 8,000 ევროს შეადგენდა და ინდივიდუალურად მორგებულ ტექნიკურ დახმარებას.  

ასევე, პროექტის ბენეფიციარებისთვის, კერძოდ სასათბურე და აგროტურისტული  პროექტებისთვის 
მოეწყო გარემოს დაცვის და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ადგილზე ვიზიტი და კონსულტაცია. 
ვიზიტის ფარგლებში, ასევე განხორციელდა ნიადაგის და წყლის ანალიზების აღება და შედეგების მიხედვით 
რეკომენდაციების და კონსულტაციების გაცემა.  

ამასთან, პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობაა სადემონსტრაციო საძოვრების მოწყობა. 
ამ მიზნით, აქტიურად მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები საძოვრების მართვის კომპონენტის 
განხორციელებისთვის.

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი 
ინიციატივა - ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომობისთვის 
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DEMETER-ი - მდგრადი 
სოფლის მეურნეობის 
განვითარების 
ხელშესაწყობად 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია აქტიურად მუშაობს, იმისთვის, 
რომ ქართველ ფერმერებს მისცეს საშუალება მიიღონ ინფორმაცია კარგი 
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების 
შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს ფერმერების კონკურენტუნარიანობის 
ამაღლებასა და შემოსავლების ზრდას. ამ მიზნით, საანგარიშო პერიოდში 
პროექტ DEMETER-ის ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ 
ჩაატარა პროექტის საპილოტე ფერმერების კვლევა, რომლის მიზანი იყო 
ფერმერული მეურნეობის მიერ თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენების 
შესახებ ინფორმაციის მიღება და არსებული გამოწვევების გამოვლენა. 

კვლევა სატელეფონო ინტერვიუების საშუალებით შემუშავდა. 
კითხვარი მოიცავდა ზოგად შეკითხვებს ფერმერის საქმიანობისა და 
გამოცდილების შესახებ. კვლევაში მოცემული კითხვების საშუალებით 
გამოვლინდა ცოდნის ნაკლებობა და ტრენინგის საჭიროებები. 
ამასთან, ბენეფიციარებმა გამოთქვეს სურვილი მიეღოთ მონაწილეობა 
მათთვის საინტერესო ტრენინგებში. კვლევის შედეგებისა და 
არსებული რეკომენდაციების საფუძველზე, პროექტის გუნდი პარტნიორ 
ორგანიზაციებთან ერთად შეიმუშავებს შემდგომ აქტივობებს. 

ასევე,  მიმდინარეობდა რეგულარული სამუშაო შეხვედრები პროექტის 
პარტნიორებთან; ითარგმნა სხვადასხვა სახის საინფორმაციო მასალები 
და მოხდა მათი გავრცელება ფერმერთა ასოციაციის სოციალური 
პლატფორმის მეშვეობით. 

DEMETER-ი არის ევროკიმისიის მიერ დაფინანსებული 42-თვიანი 
პროექტი, რომელიც ხორციელდება პროგრამა „Horizon 2020-ის“ 
ფარგლებში. მასში ჩართულია 60 პარტნიორი ორგანიზაცია, რომლებიც 
წარმოადგენენ 18 ქვეყანას (მათ შორის 15 ევროკავშირის წევრია). 
საქართველოში პროექტის პარტნიორია საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაცია. 
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პროექტის “უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისათვის,  
პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის” მიზანია საზოგადოების 
მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესება 
სექტორული პარტნიორობის წახალისების, სამეწარმეო განათლების 
შეთავაზებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვის გზით, რათა წვლილი 
შევიტანოთ პროექტის სამიზნე რეგიონების (გურია, აჭარა, სამეგრელო) 
ეკონომიკურ განვითარებაში. 

ამ მიზნით, საანგარიშო პერიოდში, ასოციაციის ორგანიზებით, პროექტის 
ასოცირებულ პარტნიორებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, 
კერძოდ, „შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან“ 
და მის ფილიალთან სენაკში, კოლეჯებთან -„ლაკადა“, „ახალი ტალღა“, 
„ჰორიზონტი“, „ფაზისი“, „ბლექსი“ განხორციელდა  ონლაინ შეხვედრები, სადაც 
შემუშავდა სამუშაო ჯგუფის სამომავლო ფორმატი და სპეციფიკა, შეხვედრათა 
ინტენსივობა, განსახილველ საკითხთა ნუსხა, საგანმანათლებლო პროგრამათა 
რეესტრი, იდენტიფიცირდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებული 
საგანმანათლებლო რესურსები.  

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით მეფუტკრეობის 
დუალური საგანმანათლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და პროგრამის 
განხორციელების ეტაპების დაგეგმვა, შეთანხმების მიზნით, საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით, განხორციელდა სამუშაო შეხვედრები 
შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსისტეტის  
და სენაკის ფილიალის ადმინისტრაციის წევრებთან, ასევე, განათლების 
მოწვეულ ექსპერტთან, პოტენციურ დამსაქმებელთან და კოოპერატივთან 
„ოცნება“.  

 
კერძო სექტორთან დიალოგი

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ მომზადდა სამიზნე რეგიონებში 
მოქმედი ბიზნეს სუბიექტების -  ასოციაციის წევრი მსხვილი და მცირე 
ფერმერების ბაზა, რომლებთანაც დაიგეგმა და განხორციელდა საორიენტაციო 
შეხვედრები პროექტის, მასში ასოციაციის როლის, სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლების (WBL) პროგრამებისა და საგანმანათლებლო პროცესში  კერძო 
სექტორის მნიშვნელობის  შესახებ.  

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინასური მხარდაჭერით, რომელსაც 
ახორციელებენ გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი, საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაცია, დემოკრატიის ინსტიტუტი და ასოციაცია “ათინათი”. 

“უნარები დასაქმებისა და 
თანამშრომლობისათვის,  
პერსპექტივები საქართველოს 
რეგიონებისთვის”
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პროფესიული კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებლების 

შესწავლის მიზნით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ 

განახორციელა 2020 წლის პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევის ანგარიში (Trac-

er Study).  კვლევა ემსახურება სწავლის დასრულების შემდგომ 

კურსდამთავრებულთა ცხოვრებაში განვითარებული ცვლილებების 

შესწავლას. 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ აგრარული მიმართულებით 

პროფესიული განათლების მიღება საინტერესოა ახალგაზრდებისთვის, 

თუმცა ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით ყველაზე მაღალი 

დასაქმების მაჩვენებელი (94%) დაფიქსირდა 26-40 წლის ასაკობრივ 

ჯგუფში. გენდერულ ჭრილში ანალიზის მიხედვით, დასაქმებულთა შორის 

უმრავლესობა მამაკაცია. გამოკითხულ მამაკაცთა 90% აღნიშნავს, რომ 

დასაქმებულია, ხოლო ქალი გამოკითხულებიდან 75%-ია დასაქმებული. 

დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი გამოვლინდა მეფუტკრეობაში (100%).  

კვლევის ანგარიში დეტალურად გასაცნობად ეწვიეთ ბმულს: https://

bit.ly/2R9qS50 

კვლევები

2020 წლის პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
კურსდამთავრებულთა კვლევის 
ანგარიში (Tracer Study) 
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+995 32 2 193 003

თბილისი, ატენის ქუჩა #16 ა

info@gfa.org.ge


