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სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების
პირველი აგროტურისტული ვებპორტალი Agrogate.world
სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების პირველი აგროტურისტული ვებპორტალი Agrogate.world ამოქმედდება
EDGE -ის პროექტის ფარგლებში სრულად შემუშავდა სპეციალური
ვებ-პორტალი Agrogate.world, რომელზეც ტურისტებს საშუალება
ექნებათ იხილონ სასურველი აგროტურისტული ობიექტი და ონლაინ
რეჟიმში დაჯავშნონ მათ მიერ შეთავაზებული სერვისი. პლატფორმა
ხელს შეუწყობს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში (საქართველო,
სომხეთი,
აზერბაიჯანი)
აგროტურიზმის
პოპულარიზაციას,
აგროტურისტულ ობიექტებს კი შესაძლებლობას მისცემს მოიზიდონ
მეტი ტურისტი და გაზარდონ თავიანთი გაყიდვები.
პროექტის ფარგლებში შერჩეული ბენეფიციარებისთვის შეიქმნა
სრულ ფოტო პორტფოლიოები და
პროფილები, რომლებიც
Agrogate.world-ის ვებგვერდზე განთავსდება. ასევე შერჩეული
ბენეფიციარებისთვის შეიქმნა Agrostop-ის ვიდეოები, რომლებიც
აგროტურიზმის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. ვიდეოებში
დეტალურად არის აღწერილი ყველა ის სერვისი თუ აქტივობა,
რომელსაც აგროტურისტული ობიექტი სთავაზობს ტურისტს.
ნაჩვენებია თუ როგორ შეიძლება დავგეგმოთ დაბალბიუჯეტური
მოგზაურობა სოფლად. აღნიშნული ფოტო პორტფოლიოები და
აგროსტოპის ვიდეოები,
პროფილებთან ერთად, განთავსდება
Agrogate.world-ზე და ხელს შეუწყობს აგროტურისტული ობიექტების
განვითარებას. ჯამში 63 ფოტო პორტფოლიო მომზადდა
საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. აქედან Agrostop-ში მონაწილეობა მიიღო 5-მა აგროტურისტულმა ობიექტმა
საქართველოდან.
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პროექტი EDGE “აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
სამხრეთ კავკასიაში” USAID-ის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს,
ეკონომიკური განვითარების, მმართველობისა და საწარმოთა
ზრდის (EDGE) პროქტის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში
ხორციელდება. პროექტი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში პარტნიორ
ორგანიზაციებთან სომხეთში აგრობიზნესისა და სოფლის
განვითარების ცენტრის (CARD) დახმარებით, ხოლო აზერბაიჯანში
შპს “სავორ თრეველთან” თანამშრომლობით ხორციელდება.

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

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ პარტნიორებთან თანამშრომლობით შექმნა პროექტის „მცენარეები განვითარების მხარდაჭერისათვის“ (HEGO),
ვებ-გვერდი, ლოგო და ელექტრონული ბანერი. https://hego-project.com/

გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, სპეციალურად შედგენილი კითხვარის მეშვეობით, ჩაატარა ტრენინგის
საჭიროებათა კვლევა. აქტივობის ფარგლებში, გამოვლინდნენ საქართველოში მცენარეების სექტორში ჩართული ძირითადი მხარეები და დაინტერესებული
პირები (მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, კოოპერატივები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო
დაწესებულებები). ასევე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის გუნდმა მიმოიხილა და გაანალიზა საქართველოში არსებული ყველა კვლევა, რომელიც
დაკავშირებულია მცენარეების სექტორთან.

Covid-19 პანდემიიდან გამომდინარე, 33 მონაწილე გამოიკითხა სატელეფონო ინტერვიუებისა და ონლაინ კითხვარის მეშვეობით. პროექტის გუნდის
მიერ გაანალიზდა შეგროვებული ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

•
•
•
•
•

ძირითადი მიგნებები
რეკომენდაციები მცენარეების წარმოების სავაჭრო ღირებულების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით
რეკომენდაციები ტრენინგის საჭიროებების შესახებ
რეკომენდაციები მოდერნიზაციის პრაქტიკის შესახებ
დასკვნები

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, პროექტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები პროექტის პარტნიორებთან საქმიანობის დაგეგმვის მიზნით.

44

გეოგაპი/GeoGAP-ი მესაქონლეობაში;
გეო გაპი/Geo GAP-ის მობილური
ექსტენციის ლაბორატორიის
მეშვეობით ნედლი რძის საველე
ტესტირება გაიმართა
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხორნაბუჯში, ადგილობრივი სტანდარტის,
გეოგაპი/GeoGAP-ის მობილური ექსტენციის ლაბორატორიის მეშვეობით მესაქონლეობის
ფერმერების მიერ წარმოებული ნედლი რძის საველე ტესტირება გაიმართა. ფერმერებს
საშუალება ჰქონდათ უსასყიდლოდ მიეღოთ სხვადასხვა ლაბორატორიული ანალიზების
პასუხები მათ ფერმაში წარმოებული რძის ქიმიურ შემადგენლობასა და უვნებლობის
პარამეტრებზე:
1. Lactoscan-ით რძის ანალიზი: წყლის, ცხიმის, ცილის, ლაქტოზის და მშრალი ნივთიერებების
შემცველობაზე, სიმკვრივესა და მჟავიანობაზე
2. სომატური უჯრედების რაოდენობრივი ანალიზი
3. მასტიტის კალიფორნიული ტესტი
4. ბრუცელოზის ანალიზი
5. ანტიბიოტიკის ტესტი

მობილური ლაბორატორიის მიერ ფერმის კარზე რძის ტესტირება ემსახურება მესაქონლე
ფერმერების ცნობიერების ამაღლებას რძის ქიმიური და მიკრობიოლოგიური შემადგენლობის
შესახებ, რათა უკეთესი ხარისხის რძის მიღების მიზნით, მათ გააუმჯობესონ ცხოველთა
მოვლა-შენახვის პირობები, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, გააუმჯობესონ საქონლის
კვება და წველის ჰიგიენა, ასევე რაციონალურად გამოიყენონ ვეტერინარული პრეპარატები.
ღონისძიების ფარგლებში, მონაწილე ფერმერებს ასევე გადაეცათ „ინვესტირება
უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ (SQIL) პროექტის ფარგლებში შემუშავებული
სახელმძღვანელოები, მათ შორის „როგორ ავაშენოთ მესაქონლეობის ფერმა“ და
„ვეტერინარული პრეპარატების სწორი გამოყენება მესაქონლეობის ფერმაში“.

გეოგაპი/GeoGAP-ის სტანდარტი უვნებელი სურსათის წარმოების ადგილობრივი
ნიშანია, რომელიც ფერმერებს, კერძოდ, ხილისა და ბოსტნეულის მწარმოებლებს აძლევს
შესაძლებლობას აწარმოონ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უვნებელი ხილი და ბოსტნეული,
მათი საქმიანობა დაუახლოვონ საერთაშორისო სტანდარტებს. 2021 წლის ზაფხულიდან,
მას ახალი სექტორი - მესაქონლეობა დაემატა და ფერმის დონეზე, პირველადი წარმოების
გეოგაპი/GeoGAP-ის სტანდარტის მინიჭება არის შესაძლებელი.
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პირველადი წარმოების, კერძოდ, მესაქონლეობის ფერმის დონეზე, ინდუსტრიული ხარისხის
ნიშნის, გეოგაპი/GeoGAP-ის დანერგვაზე ამერიკული ორგანიზაცია Land O’Lakes Venture37-ი და
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტემენტის (USDA)
მიერ დაფინანსებული პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“
ფარგლებში მუშაობს.

მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა და
მათი შესაძლებლობების განვითარება
სოფლის მეურნეობაში/
Multi-Ethnic Tsalka
2021 წელს პროექტის Local Leaders Embrace Sustainable Development in Multi-Ethnic
Tsalka Municipality – „ეს წალკაა“ ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
ორგანიზებით საბჭოს წევრებისა და ახალი აპლიკანტებისთვის ონლაინ რეჟიმში
ჩატარდა ტრენინგები შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

•
•
•
•
•

სურსათის უვნებლობა;
აგროტურიზმის ბიზნესის მართვა და საკანონმდებლო სტანდარტები;
ელექტრონული კომერცია და ციფრული მარკეტინგი;
ენერგოეფექტურობა და კლიმატგონივრული მეწარმეობა;
ინოვაციური მეწარმეობა სოფლის მეურნეობაში.

2021 წლის მაისში, წალკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს ჰქონდათ
შესაძლებლობა ონლაინ რეჟიმში მონაწილეობა მიეღოთ ორდღიან სასწავლო კურსში
ტყის არამერქნული პროდუქტების მდგრადი მართვის შესახებ.

ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის – „ეს წალკაა“ – მიზანია
წალკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური ინტეგრაციის გაუმჯობესება,
სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ახალი ეკონომიკური
შესაძლებლობების შექმნა თანამონაწილეობრივი დაგეგმარების გზით. ჩვენი
მიზანია წალკის მუნიციპალიტეტში სიღარიბის დონის შემცირება და მოსახლეობის
საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში არსებული ეკონომიკური,
სოციალური და გარემოსდაცვითი გამოწვევების გადაჭრა სოფლის მეურნეობის
კონკურენტუნარიანობის გაზრდით, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვითა და
კლიმატისადმი მედეგი სოფლის ეკონომიკის მხარდაჭერით.

•
•

პროექტს ახორციელებს CENN პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად:
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA)
სოფლის განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი (Ifls)

პროექტის მიზანია წალკის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა, მათი
შესაძლებლობების განვითარების გზით.
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ცოდნაზე,
ინოვაციებსა
და
ახალ
ტექნოლოგიებზე
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფით, ბიზნესკავშირების დამყარებითა და სამუშაო ადგილების შექმნის
გზით, პროექტი გააძლიერებს საოჯახო მეურნეობებს, ხელს შეუწყობს მეწარმეებს
თავიანთ საქმიანობაში, ქალებისა და ახალგაზრდების დასაქმებაში და დაეხმარება
სხვა ადგილობრივ ჯგუფებს.

DEMETER-ი - მდგრადი სოფლის
მეურნეობის განვითარების
ხელშესაწყობად

DEMETER-ის პროექტის ფარგლებში დარგის პოპულარიზაციის მიზნით
მომზადდა
ფერმერების გაცნობითი ხასიათის საპილოტე ვიდეოები,
რომელიც ყურადღებას ამახვილებს ფერმერების მთავარ გამოწვევებსა და
საჭიროებებზე. გარდა ამისა, პრომო ვიდეობის მიზანია ფერმერებს მიაწოდოს
ინფორმაცია პროექტის სარგებლიანობაზე და გააუმჯობესოს თანამედროვე
ტექნოლოგიების მიმართ ნდობის ხარისხი.
DEMETER–ის ზოგადი მიზანია ხელი შეუწყოს ფერმერებსა და ფერმერთა
კოოპერატივებს გამოიყენონ არსებული პლატფორმები და ტექნიკა,
ახალი ცოდნის მისაღებად და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის
გასაუმჯობესებლად.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია აქტიურად იყო ჩართული მიმდინარე
სამუშაოებში, ესწრებოდა გაფართოებულ შეხვედრებს, მუშაობდა პროექტის
პარტნიორებთან ერთად. პროექტის ფარგლებში შექმნილი სხვადასხვა
საინფორმაციო თუ სასწავლო მასალა ითარგმნა ქართულ ენაზე. ქართული
მასალები გავრცელდა ასოციაციის სხვადასხვა სოციალური არხებით, მათ
შორის განთავსდა ასოციაციის ვებგვერდზე.
საქართველოს საპილოტე პროექტი ფოკუსირებულია მეურნეობების სრულ
მენეჯმენტზე ვენახებსა და ბაღებში. ეხმარება ფერმერებს მავნებლებთან
ბრძოლაში და დაავადებების სწორად მართვაში, მოსავლის ხარისხის
გაზრდის მიზნით. გარდა ამისა, პროექტის მიზანია, გამჭვირვალე მიწოდების
ჯაჭვის შექმნის უზრუნველსაყოფად, პესტიციდების გამოყენების მონაცემები
შეგროვება და შენახვა, ისევე როგორც პესტიციდების გამოყენების
ოპტიმიზაცია, რაც გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას - ხილისა და ყურძნის
ხარისხის ზრდას. იგი ასევე უზრუნველყოფს საიმედო მიწოდების ჯაჭვს,
რომელიც დაფუძნებული იქნება ყველა დაინტერესებული მხარისგან
შეგროვებულ ინფორმაციაზე.
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DEMETER-ი არის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული 42-თვიანი პროექტია,
რომელიც პროგრამა „Horizon 2020-ის“ ფარგლებში ხორციელდება. მასში
ჩართულია 60 პარტნიორი ორგანიზაცია, რომლებიც წარმოადგენენ 18
ქვეყანას (მათ შორის 15 ევროკავშირის წევრია). საქართველოში პროექტის
პარტნიორია საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია.

„პანდემია შესაძლებლობა თუ
გამოწვევა აგროსექტორისთვის”
12 აპრილს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით, სოფელ უდაბნოში პანელური დისკუსია- „პანდემია შესაძლებლობა თუ გამოწვევა
აგროსექტორისთვის” გაიმართა. შეხვედრას ამერიკის სრულფლებიანი ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრი ლევან დავითაშვილი, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილი, საკანონმდებლო ორგანოს, სხვადასხვა ქვეყნის
დიპლომატიური კორპუსის, აგროტურისტული ობიექტებისა და დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ.
ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა აგროტურისტული ონლაინ პლატფორმის agrogate.world პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციამ შექმნა და ერთ სივრცეში საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის აგროტურისტული ობიექტები გააერთიანა.
შეხვედრის ფარგლებში ასევე წარმოდგენილი იყო gfadigital.ge და მასში შემავალი ხუთი (Agronavti; agroskills.ge; Agromap.ge; Smart Villige ; Agrojobs.ge)
პლატფორმა, რომლებიც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ შეიქმნა და სოფლის მეურნეობის, პროფესიული სწავლების, ტურიზმისა და
დასაქმების სფერო გააციფროვნა.
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ფერმიდან სუფრამდე „აგროსტოპი/AGROSTOP-ი
ფერმერის კარზე
აგროტურიზმი,
ერთ-ერთი
ყველაზე
საინტერესო
ტურისტული
შეთავაზებაა, რომელიც ხელს უწყობს ტრადიციული ქართული ცხოვრების
წესის, კულტურული ლანდშაფტის, ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონისთვის
დამახასიათებელ უნიკალური პროდუქტისა და კერძების პოპულარიზაციას.
საანგარიშო პერიოდში, აგროსტოპი/AGROSTOP– მა გადაიღო სამი
აგროტურისტული ობიექტი ქვეყნის მასშტაბით, 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.
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მარანი ნები

აგროსტოპმა სოფელ ჩარდახში მდებარე მარან
„ნებში“ ისრაელის სრულუფლებიან ელჩთან რან
გიდორთან და მის ოჯახთან ერთად იმოგზაურა.
ასლანიშვილები ორგანულ მევენახეობას და
მეღვინეობას მისდევენ. ერთ-ერთი გამორჩეული
და საინტერესო ჯიშის ყურძნისგან - ჩინური/
ჩინებურისგან აწარმოებენ ღვინოს, რომელიც
ქართლის
ტერიტორიაზეა
გავრცელებული.
სახლის პირველ სართულზე - მარანი, ეზოში კი
ღია სადეგუსტაციო და მასტერკლასების სივრცეა
მოწყობილი.
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იაგოს მარანი

იაგოს ღვინო საქართველოში და არა მარტო
საქართველოში დიდი მოწონებით გამოირჩევა.
იაგოს მარანი მცხეთის რაიონ სოფელ ჩარდახში
მდებარეობს და აგროსტოპი მას იგორ სტეპანოვთან
(Mactercard-ის წარმომადგენელი საქართველოსა
და შუა აზიაში ) ერთად სტუმრობდა. მარნის
საქმიანობის სფერო ორგანული მევენახეობამეღვინეობაა. იაგოს ღვინო პირველი იყო
საქართველოში, რომელმაც 2005 წელს ბიო
სერთიფიკატი მიიღო. იაგო წელიწადში 5 ათასამდე
ბოთლ თეთ მშრალ ქვევრის ღვინოს აწარმოებს და
100 %-ით ექსპორტზე სხავადასხვა ქვეყნებში გადის.

ბაბანეურის მარანი

11 ჰექტარზე გაშენებული ოთხი სხვადასხვა ჯიშის
ვენახი, ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიის
მიჯნაზე მდებარე 14 ნომრიანი განსხვავებული
არქიტექტურის მქონე სასტუმრო და ხედი ალავერდზე .
ეს ბაბანეურის მარანია, რომელიც ერთ სივრცეში
მარანსა და სასტუმროს აერთიანებს. აგროსტოპმა
ბაბანეურის მარანში აშშ-ს ელჩის მოადგილესთან,
რაიან ჰარისთან ერთად იმოგზაურა. ეს სივრცე,
დასვენებასთან ერთად, საუკეთესო ადგილია
სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის.

ფერმერთა ასოციაცია რძის
გადამამუშავებლებსა და „HoReCa“
ბიზნესებს კავშირების დამყარებაში
ეხმარება
„ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ (SQIL) პროექტის
ფარგლებში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ დაიწყო მუშაობა რძის
გადამამუშავებლებისათვის
„HoReCa“
(სასტუმრო/რესტორანი/კაფე)
ბაზარზე
წვდომის გაუმჯობესების კუთხით.
2021 წლის 1 და 8 აპრილს Dairy Georgia– მ ჩაატარა ტრენინგები HoReCa მარკეტინგის
მენეჯმენტში, რომლის მიზანი იყო რძის გადამამუშავებლების ცოდნის გაღრმავება,
რათა რძის პროდუქტების მიწოდება მოხდეს
HoReCa ბაზრის მოთხოვნების
შესაბამისად და ხელი შეეწყოს გადამამუშავებელთა ბაზარზე წვდომას.
ასოციაციამ ჩაატარა ორი სასწავლო სესია. ერთი სესია ჩატარდა თელავში იმ
გადამამუშავებლებისათვის, რომლებიც მუშაობენ აღმოსავლეთ საქართველოში,
მათ შორის კახეთში, ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში და სამცხე-ჯავახეთში. კიდევ
ერთი სესია შედგა ქუთაისში, სადაც მონაწილეობდნენ რძის გადამამუშავებლები
ძირითადად იმერეთიდან, სამეგრელოდან და აჭარიდან. საერთო ჯამში, ქვეყნის
მასშტაბით მოქმედი რძის გადამამუშავებელი პროდუქტების 30 მონაწილემ მიიღო
მონაწილეობა სასწავლო სესიებში.
21-25 აპრილსა და 8-11 მაისს Dairy Georgia– მ მოაწყო გამოცდილების გაცვლის ტურები
აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში HoReCa ბიზნესების წარმომადგენლების
სხვადასხვა ჯგუფებისთვის. სასწავლო ვიზიტების მიზანია ხელი შეეწყოს მცირე
და საშუალო ზომის რძის გადამამუშავებლებს ბაზრის ხელმისაწვდომობაში,
განსაკუთრებით იმ ბიზნესებს, რომლებსაც შეეზღუდათ ბაზარზე წვდომა, შეეხოთ
COVID-19 პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი. საერთო ჯამში, HoReCa კომპანიის 32 წარმომადგენელი მონაწილეობდა სასწავლო ტურებში და მათ
მოინახულეს 20 რძის გადამამუშავებელი.
Dairy Georgia– მ ასევე ჩაატარა სურსათის უვნებლობისა და ჰიგიენის სასწავლო
სესიები HoReCa კომპანიებისთვის. სასწავლო სესიების მიზანი იყო რძის
გადამამუშავებელთათვის უსაფრთხოების სტანდარტისა და ჰიგიენის მოთხოვნების
ახსნა, ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად. სურსათის
უვნებლობისა და ჰიგიენის ტრენინგი ჩატარდა SQIL პროექტის სურსათის უვნებლობისა
და ხარისხის გუნდის მიერ.
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ფერმერთა სათათბირო ფერმერთა მხარდასაჭერად
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ფერმერთა სათათბიროს აპრილი-ივნისის აქტივობები, სათათბიროს წევრების ფართო მასშტაბიან, ონლაინ
გამოკითხვას დაეთმო. კვლევები ჩატარდა, როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი მეთოდოლოგიის გამოყენებით. კერძოდ, Google Forms -ის მეშვეობით,
სათათბიროსთან თანამშრომლობის წარსული გამოცდილებისა და სამომავლო მოლოდინთა განსაზღვრის მიზნით, ფერმერთა ასოციაციის სამდივნოს
მიერ მომზადდა სპეციალური კითხვარი, რომელიც ერთდროულად მოიცავდა როგორც ღია, ასევე, დახურულ შეკითხვებს. გამოიკითხა 87 ფერმერი. საწყის
ეტაპზე ინდივიდუალურად განისაზღვრა, შემდგომ კი ერთხმად შეჯერდა მუშაობის ხელსაყრელი მეთოდებიც. ამის შემდგომ, სათათბიროს წევრებისთვის
ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების წარსადგენად და შესაბამისად, სათათბიროს სამომავლო სტრატეგიის ირგვლივ მსჯელობის მიზნით, სათათბიროს
სამდივნოს მიერ მომზადდა პრეზენტაცია. ამასთან, მოთათბირეების მიერ წარმოებული კომუნიკაციის ეფექტურობაზე (2021 წლის იანვრიდან დღემდე),
სათათბიროს ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე აქტიურ დასწრებასა და რელევანტური უკუკავშირის ოპერატიულობის მიხედვით იდენტიფიცირდნენ
სათათბიროს აქტიური/პასიური წევრები, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე - სექტორული/რეგიონული სამუშაო ჯგუფები.
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საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
სტიმულირება
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოორდინაციით დაკომპლექტდა ორი სამუშაო ჯგუფი, რომელთა
ფარგლებშიც, საგანმანათლებლო დაწესებულებების „ბლექსი“ და „შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტი“ ადმინისტრაციის წევრებისა და განათლების ექსპერტის ჩართულობით, განხორციელდა
საავტორიზაციო/ინფორმირების პაკეტზე მუშაობა, კერძოდ, მეფუტკრეობის არსებული საგანმანთლებლო
პროგრამისა და ჩარჩო დოკუმენტის ანალიზი, მისი ადაპტირება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების
მიდგომებსა და პრინციპებზე.
„შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან“ და პოტენციურ პარტნიორთან „კოოპერატივი
ოცნება“
კოორდინაციით, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მოდიფიცირდა მეფუტკრეობის დუალური
საგანმანათლებლო პროგრამა, მხარეთა შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, განისაზღვრა დუალურ
სტუდენტთა საწარმოო ობიექტზე გადაადგილების თანამიმდევრობა (ოთხი ლოკაცია). მომზადდა
სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში“ (შემდგომში ცენტრი) წარსადგენი
ინფორმირების განაცხადი, გამყარებული მიზანშეწონილობის მტკიცებულებებით. შედეგად, კი პროექტის
ფარგლებში, ასოციაციის
მხარდაჭერით,
„შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის“
მიერ, ცენტრში უზრუნველყოფილი იქნა ინფორმირების განაცხადის წარდგენა, რაც ითვალისწინებს
მეფუტკრეობის ინიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებისთვის
საჭირო პროცედურების დაწყებას. ინიცირების საფუძველზე, ცენტრის მხრიდან განხორციელდა ონლაინ
მონიტორინგი და გასაუბრება, როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, ისე
პარტნიორ კომპანიასთან. მონიტორინგის უკეთ წარმართვის მიზნით, ასოციაციამ პარტნიორი კომპანიის
წარმომადგენელთათვის მოამზადა ერთგვარი გზამკვლევი, გადაწყვეტილების დასაბუთებისა და
მოტივაციის წარმოჩენის მიზნით, და უზრუნველყო საკონსულტაციო შეხვედრა.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია აგრო დუოს
თანამშრომლობის ფარგლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული
პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრში პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული
სწავლების“ ეგიდით საინფორმაციო შეხვედრა “საგანმანათლებლო შესაძლებლობები აგრარულ
პროფესიულ განათლებაში” გაიმართა.
შეხვედრის მიზანი იყო პროექტის “სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების” ფარგლებში, სხვადასხვა
საგანმანათლებლო შესაძლებლობებთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა და საჯარო-კერძო
პარტნიორობის შესახებ საგანმანათლებლო სერვისების შეთავაზება აგრარული მიმართულებით.
შეხვედრა გახსნეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილემ
თამარ სირაძემ და სექტორული უნარების ორგანიზაცია ,,აგრო დუოს“ თავმჯდომარემ რუსუდან გიგაშვილმა.
შეხვედრაზე ასევე პროგრამები წარადგინეს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პროფესიული
განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ნიკოლოზ მესხიშვილმა და პროფესიული განათლების
ექსპერტმა, თეა ცომაიამ.
პროექტი „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს (MOES) მხარდაჭერით, დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია ,,აგრო დუოს” მონაწილეობითა
და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) კოორდინაციით.
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მეფუტკრეობის დუალური
საგანმანათლებლო პროგრამა
და საავტორიზაციო პაკეტი
მომზადდა

საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების შესაძლებობების
გაუმჯობესება სექტორული პარტნიორობის წახალისების, სამეწარმეო
განათლების შეთავაზებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვის
გზით, რათა წვლილი შევიტანოთ პროექტის სამიზნე რეგიონების
ეკონომიკურ განვითარებაში.
პროექტის
„(SECTORs) ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის კოორდინაციით, კოლეჯის „ბლექსი“ ადმინისტრაციის
წევრებთან განხორციელდა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები, რომელთა
ფარგლებშიც, განათლების ექსპერტის კონსულტაციების საფუძველზე
მოდიფიცირდა მეფუტკრეობის დუალური საგანმანათლებლო პროგრამა,
განისაზღვრა განხორციელების ეტაპები, შემუშავდა პოტენციურ
პარტნიორ კომპანიებთან (სამი კომპანია) თანამშრომლობის პირობები.
აღნიშნული საქმიანობების გათვალისწინებით.
მომზადდა
საავტორიზაციო პაკეტი.
ქედის მუნიციპალიტეტში, კოლეჯში
„ბლექსი“ მეფუტკრეობის დუალური საგანმანათლებლო პროგრამის
განხორციელების ინიცირების საფუძველზე, საანგარიშო პერიოდში,
განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელდა
მონიტორინგის ვიზიტები, შეფასდა ავტორიზაციის სტანდარტებთან
პროგრამის შესაბამისობა და განხორციელების მიზანშეწონილობა.
პროექტის მიზანია საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების
შესაძლებობების
გაუმჯობესება
სექტორული
პარტნიორობის
წახალისების, სამეწარმეო განათლების შეთავაზებისა და ინოვაციური
მიდგომების დანერგვის გზით, რათა წვლილი შევიტანოთ პროექტის
სამიზნე რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებაში.
პროექტს „(SECTORs) უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის
–
პერსპექტივები
საქართველოს
რეგიონებისთვის“,პროექტი
დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ახორციელებს გურიის
ახალგაზრდული
რესურსცენტრი
საქართველოს
ფერმერთა
ასოციაციასთან, დემოკრატიის ინსიტუტთან და ასოციაცია “ათინათთან”
პარტნიორობით.
პროექტის განხორციელების ეტაპზე, ევროკავშირი საქართველოს
წარმომადგენელთა მხრიდან განხორციელდა პროექტის შუალედური
შეფასება,
რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის მხრიდან გაკეთდა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული
საქმიანობების
მიმოხილვა,
პარტნიორი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენელთა წარდგენა
და მიღწეული შედეგების გაზიარება.
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საგანმანათლებლო
შესაძლებლობები აგრარულ
პროფესიულ განათლებაში
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია
აგრო დუოს თანამშრომლობის ფარგლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრში პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების“ ეგიდით
საინფორმაციო შეხვედრა “საგანმანათლებლო შესაძლებლობები აგრარულ
პროფესიულ განათლებაში” გაიმართა.
შეხვედრის მიზანი იყო პროექტის “სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების”
ფარგლებში,
სხვადასხვა
საგანმანათლებლო
შესაძლებლობებთან
დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის
შესახებ საგანმანათლებლო სერვისების შეთავაზება აგრარული მიმართულებით.
შეხვედრა გახსნეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორის მოადგილემ თამარ სირაძემ და სექტორული უნარების ორგანიზაცია
,,აგრო დუოს“ თავმჯდომარემ რუსუდან გიგაშვილმა. შეხვედრაზე ასევე
პროგრამები წარადგინეს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პროფესიული
განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ნიკოლოზ მესხიშვილმა და
პროფესიული განათლების ექსპერტმა, თეა ცომაიამ.
პროექტი „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ ხორციელდება გაეროს
განვითარების
პროგრამის
(UNDP),
შვეიცარიის
განვითარებისა
და
თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
(MOES) მხარდაჭერით, დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია ,,აგრო დუოს”
მონაწილეობითა და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) კოორდინაციით.
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საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებული პროფესიული განათლების
ტრენინგისა და ექსტენციის სისტემების
მოდერნიზაცია
სექტორული უნარების ორგანიზაცია „აგრო დუოს“ და აგრარული მიმართულებით მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამებს
პოპულარიზაციის მიზნით, სამუშაო შეხვედრა „საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლების ტრენინგისა და
ექსტენციის სისტემების მოდერნიზაცია” გაიმართა.
გაეროს განვითარების პროგრამისა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციისა და დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, პროფესიული განათლების პროცესში ჩართულმა მხარეებმა,
დარგის ექსპერტებმა, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა პროფესიული უნარების განვითარების პერსპექტივები განიხილეს.
შეხვედრაზე მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა აგროდუოს ფუნქციებზე, მუშაობის სპეციფიკასა და ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესაძლებლობებზე,
რომელიც დაფუძნდა პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოორდინაციით.
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საინფორმაციო შეხვედრა
“საგანმანათლებლო
შესაძლებლობები
აგრარულ პროფესიულ
განათლებაში”
პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების“
ფარგლებში, 16 ივნისს, ბაღდათის ბაზაზე მოქმედ
კოლეჯში
„იბერია“
გაიმართა
საინფორმაციო
შეხვედრა “საგანმანათლებლო შესაძლებლობები
აგრარულ პროფესიულ განათლებაში”.
შეხვედრის მიზანი იყო პროექტის სხვადასხვა
საგანმანათლებლო
შესაძლებლობებთან
დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა და საჯაროკერძო პარტნიორობის შესახებ საგანმანათლებლო
სერვისების შეთავაზება აგრარული მიმართულებით.
პროექტი „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“
ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP),
შვეიცარიის
განვითარებისა
და
თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროს (MOES) მხარდაჭერით,
დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია აგრო დუოს
მონაწილეობითა და საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის (GFA) კოორდინაციით.
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საბაზრო ფასების შესახებ
ინფორმაცია გროვდება
და მუშავდება
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მკვლევართა ჯგუფი, „ინვესტირება უვნებელ და
ხარისხიან მესაქონლეობაში“ (SQIL) პროექტის ფარგლებში, მუშაობს 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.
ამ აქტივობის შედეგად, მოსალოდნელია, რომ ფერმერები, სოფლის მეურნეობაში
ჩართული ბიზნესი, მათ შორის SQIL პროექტის ბენეფიციარები, მიიღებენ საქონლის
რეალური საბაზრო ფასების სანდო მონაცემებს, რათა დაგეგმონ ბიზნეს საქმიანობა
შესაბამისად.
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ამოცანები:
პროდუქტის შერჩევა
საიტის შერჩევა
სახელმძღვანელო ფასების შემგროვებლებისათვის
ფასების შემგროვებლების შერჩევა
GFA– ს სატელეფონო ცენტრის ოპერატორების სწავლება
მონაცემთა შეგროვება

•
•
•
•
•
•

საბაზრო ფასების შესახებ შეგროვებული ინფორმაციის გავრცელებას და
დაინტერესებული მხარეებისთვის გაზიარებას უზრუნველყოფს საქართველოს ფერმერთა
ასოციაცია.
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ონლაინ კონფერენცია
ხელოვნური განაყოფიერების თემაზე

2021 წლის 4 მაისს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, „ინვესტირება
უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ (SQIL) პროექტის ფარგლებში
გამართა ონლაინ კონფერენცია მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური
განაყოფიერების (AI) პერსპექტივებზე. განვითარებულ ქვეყნებში სულ უფრო
აქტიურად გამოიყენება AI მეთოდი. კონფერენციის მიზანი ხელოვნური
განაყოფიერების მეთოდის უფრო ფართოდ დანერგვისთვის ხელშემწყობი
ფაქტორების დადგენა, დაინტერესებულ მხარეებში უკვე არსებული
რესურსების იდენტიფიცირება და AI მეთოდის ხელშეწყობის პროგრამების
მხარდაჭერა გახლდათ.
კონფერენცია ფერმერებისთვის ინფორმაციული იყო, მათ მოისმინეს
ევროპული
გამოცდილებისა
და
საუკეთესო
პრაქტიკის
შესახებ.
კონფერენციაზე განიხილეს AI მეთოდის უპირატესობები, გაანალიზეს
საფრთხეები ბრუცელოზის გავრცელების შესახებ. თუ ქვეყანაში ხელოვნური
განაყოფიერება არ არის სათანადოდ პოპულარიზებული და ფართოდ
გამოყენებული, მაშინ ბრუცელოზის შემთხვევები მკვეთრად გაიზრდება.
გიორგი ხატიაშვილმა, კავკასიის გენეტიკის ხელმძღვანელმა, წარმოადგინა
კვლევა თუ როგორ გაიზარდა მოთხოვნა ხელოვნურ განაყოფიერებაზე,
ისაუბრა მთავარ გამოწვევებზე, მათ შორის ფერმერებში ინფორმირებულობის
დაბალ დონეზე. გიორგი ხარატიშვილმა ასევე უპასუხა დამსწრე ფერმერების
შეკითხვებს.
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აგროტურიზმში ჩართული
ორგანიზაციათა შესაძლებლობების
გაძლიერება

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს FAO-ის

მიერ ორგანიზებული აგროტურიზმის გზამკვლევის შემუშავების სამუშაო ჯგუფში.

პროექტის

გუნდი დაესწრო FAO-ს მიერ ორგანიზებულ აგროტურიზმში მოღვაწე ორგანიზაციათა
შესაძლებლობების გაძლიერების ტრენინგებს.

გარდა ამისა, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის პროექტის ფარგლებში დამუშავდა

კახური ზეთის, მეგრული სულგუნისა და აჯიკის მწარმოებლების გამოკითხვის შედეგად
შეგროვილი მონაცემები ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზისათვის. ასევე, ადგილობრივი
პროდუქტების შესყიდვის გაუმჯობესების მიზნით, ჩატარდა მომხმარებლებისა და
შეფ-მზარეულების გამოკითხვა.
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ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასა და ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრს შორის
ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
პარტნიორობის ფარგლებში მოხდება რეგიონის საჭიროებაზე მორგებული
არაფორმალური კურსების შემუშავება, საგანმანათლებლო სერვისების დანერგვა
და აგრარული პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია. თანამშრომლობა ასევე
ითვალისწინებს სამიზნე მუნიციპალიტეტში მეხილეობის, მებაღეობისა და მეფუტკრეობის
ტრენინგების განხორციელებას.

საქართველოს თესლის მწარმოებელთა
და სანერგე მეურნეობათა ასოციაციასა და
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის შორის
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
გაფორმდა.
17 მაისს გაფორმებული მემორანდუმის მიზანია განავითაროს და განამტკიცოს საქმიანი
ურთიერთობები. ხელი შეუწყოს საქართველოში სათესლე და სანერგე სექტორების
განვითარებას, ინფორმაციისა და გამოცდილების ურთიერთგაცვლას. მემორანდუმის
ფარგლებში 14 მაისს ტექნოპარკში გაიმართა „გეოგაპის“ ხარისხის სტანდარტის
პრეზენტაცია სანერგე მეურნეობების წარმომადგენლებთან.
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კონკურსი „აგროგრაფი“

პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ ფარგლებში ჩატარდა კონკურსი

„აგროგრაფი“. გამოვლინდნენ კონკურსის გამარჯვებულები. „აგროგრაფი“ მიზნად

ისახავს სოფლის მეურნეობის პროფესიების პოპულარიზაციას. კონკურსმა

აგრარული პროფილის პროფესიულ სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს
შესაძლებლობა მისცა, საკუთარი პროფესია ფართო აუდიტორიისთვის გაეცნოთ

ფოტოს, ვიდეოს და სტატიის სახით. კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი

მასალები შეფასდა ორ ეტაპად: ჟიურისა და სოციალურ ქსელში დაგროვილი
შეფასებების - მოწონებისა და გაზიარების საფუძველზე.
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კვლევები
კვლევა: „პანდემიის გავლენა სამუშაოზე
დაფუძნებული სწავლების დანერგვაზე“

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით
ჩატარდა კვლევა „პანდემიის გავლენა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვაზე“,
რომლის მიზანი აგრარული პროფესიული განათლების მიმართულებით შექმნილი გამოწვევების
იდენტიფიცირება იყო. მსოფლიო პანდემიის გათვალისწინებით სამუშაოზე დაფუძნებულ
სწავლებაში შექმნილი გამოწვევების დასაძლევად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო,
საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP),
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC) და კერძო სექტორი გაერთიანდა.
კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ორგანიზებით
ჩატარებულ სემინარზე „COVID-19-ის გავლენა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა
და სამუშაოზე დაფუძნებულ სასწავლო პროგრამებზე“ გაიმართა, რომლის ფარგლებში მხარეებმა
კვლევის შედეგები ერთობლივად განიხილეს და არსებული გამოწვევების დაძლევის გზებზე
იმსჯელეს.

Local Sourcing-ის კვლევა Ho.Re.Ca სექტორში

“სოფლის მეურნეობის მწარმოებლებსა და ტურისტულ სექტორს შორის ურთიერთკავშირის გაძლიერების” ფარგლებში შემუშავდა საერთო
გაიდლაინი Ho.Re.Ca და ტურისტული ინდუსტრიისათვის. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა კვლევა Local Sourcing-ის
განმარტებასთან დაკავშირებით, ორი ფოკუს ჯგუფით: პირველ ფოკუს ჯგუფს წარმოადგენდნენ მომხმარებლები, ხოლო მეორეს- Ho.Re.Ca სექტორი.
კვლევა მიზნად ისახავდა მომხმარებლების მიერ Local Sourcing-ის აღქმის შეფასებას (Local Sourcing-ის ზუსტი ქართული თარგმანის არ არსებობის გამო),
თუ როგორ ესმით მათ ადგილობრივი პროდუქტის შინაარსი. კვლევისას გამოიკვეთა ყველაზე მეტად რასთან ასოცირდება ადგილობრივი პროდუქტი
საქართველოში. ამჟამად მიმდინარეობს ფოკუს ჯგუფებზე ჩატარებული კვლევის შედეგების ჩაშენება Ho.Re.Ca-სა და ტურისტული ინდუსტრიისათვის
შემუშავებულ გაიდნალინში.

კვლევა: უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისათვის პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის
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პროექტის „უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისათვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის SECTORs“ ფარგლებში განხორციელდა
კვლევა ,,შრომის ბაზრისა და ზრდის პოტენციალის მქონე ეკონომიკური სექტორების იდენტიფიცირება“, რომელმაც გამოავლინა ის საკვანძო მიგნებები
და საჭიროებები, რასაც პროექტის სამიზნე რეგიონების - გურია, სამეგრელო და აჭარა, შრომის ბაზარი და ცალკეული ეკონომიკური სექტორები, მათ
შორის სოფლის მეურნეობის დარგი განიცდის. პროექტის გუნდისა და კვლევითი ორგანიზაციის PMO მიერ, საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა
აღნიშნული კვლევის საბოლოო ანგარიშის წარდგენა. პრეზენტაცია შედგა ონლაინ შეხვედრის ფორმატში, რომელსაც ესწრებოდნენ პროექტის ფინანსური
მხარდამჭერი ორგანიზაციის - ევროკავშირი საქართველოს წარმომადგენლები. ასევე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მის
დაქვემდებარებაში მყოფი სააგენტოების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ევროკავშირის Skills4Jobs პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული
სხვა პროექტებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები.
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