საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია

საინფორმაციო ბიულეტენი

2021 წლის
ივლისი - სექტემბერი

ს არჩევი
აგროტურიზმი და ქალთა გაძლიერება;
ციფრული ტრანსფორმაცია სოფლის მეურნეობაში;

5

Gfa Digital - ფერმერთა ასოციაციის ციფრული პლატფორმების ჰაბი;
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ქართველი ბიო მეწარმეების შესაძლებლობების გაძლიერება;
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აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში;
ეს წალკაა;
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საგანმანათლებლო შესაძლებლობები აგრარულ პროფესიულ განათლებაში;
გეოგაპის სტანდარტი;
ფერმერთა სათათბირო ფერმერთა მხარდასაჭერად;
აგროსტოპი ფერმერთა კარზე;
კვლევები.
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კარგი მმართველობა
გენდერული თანასწორობისთვის
საქართველოში (GG4GEG)
კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში
(Good Governance for Gender Equality in Georgia) გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა
და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ახალი ერთობლივი პროექტია,
რომელიც მიზნად ისახავს აგროტურიზმში ჩართული ქალების გაძლიერებას.
ორწლიანი პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია,
გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად, ჩაერთვება აგროტურიზმის
საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის პროცესში. ასევე, მოხდება ქვეყნის
მასშტაბით, აგროსექტორში/აგროტურიზმში ჩართული ქალი მეწარმეების
იდენტიფიცირება, მათი განვითარების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.
საგრანტო კონკურსის გამოცხადება ხელს შეუწყობს ქალების უნარ-ჩვევების
გაძლიერებას ბრენდინგისა და მარკეტინგის მიმართულებით. გარდა
ამისა, მოხდება აგროტურისტული ობიექტებისთვის ადგილობრივი ან/
და საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავების პროცესის სტიმულირება.
შეიქმნება აგროტურისტული ობიექტების ციფრული რუკა და მოხდება
აგროტურისტულ
ასოციაციებში
ქალი
მეწარმეების
გაწევრიანების
ხელშეწყობა, მათი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება სტუმარ-მასპინძლობის
მიმართულებით, ტრენინგების მეშვეობით. ასევე, დაინერგება აგროტურიზმის
სასწავლო მოდული პროფესიულ სასწავლებლებში. შემუშავდება საბანკო და
სადაზღვევო პროდუქტები.
ქალები ჩართულები იქნებიან სახელმწიფო პროგრამების შემუშავების
პროცესში. პროექტში ჩაერთვებიან ადგილობრივი და საერთაშორისო
ტურ-ოპერატორებიც.
ცნობიერების
ამაღლების
მიზნით,
მოხდება
ადგილობრივი საინფორმაციო კამპანიის ინიცირება და საერთაშორისო
პრესაში საქართველოს პოზიციონირება აგროტურისტული დანიშნულების
მიმართულებით.
დაგეგმილი აქტივობების შედეგად, პროექტის ბენეფიციარებს (100 ქალი)
შესაძლებლობა ექნებათ აგროტურისტული საქმიანობით გაზარდონ
შემოსავლის წყარო. ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზარზე გაიზრდება
მათი ცნობადობა და დამატებით შეიძენენ ან/და განავითარებენ საჭირო
უნარ-ჩვევებს.
3

საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის თავმჯდომარე
ნინო ზამბახიძე მსოფლიო
ქალთა ეკონომიკური
ფორუმის G 100
თავჯდომარედ აირჩიეს
საქართველოს
ფერმერთა
ასოციაციის
თავმჯდომარე
ნინო
ზამბახიძე, აგროტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით,
მსოფლიო ქალთა ეკონომიკური ფორუმის მიერ დაფუძნებული G100-ის
თავმჯდომარედ იქნა არჩეული.
G100 არის ქალი ლიდერების გლობალური ჯგუფი, რომელიც
აერთიანებს 100 გამორჩეულ და გავლენიან ქალს, მათ შორის, ნობელის
პრემიის ლაურეატებს, სახელმწიფოს ყოფილ მეთაურებს, მინისტრებს,
ფილანტროპებს, ინვესტორებს, მეწარმეებს, კორპორაციულ და
საზოგადოების ლიდერებს. G100 არის ის წრე, რომელშიც მსოფლიოს
მასშტაბით, 100 სხვადასხვა სექტორიდან, 100 საუკეთესო ლიდერია
წარმოდგენილია. მისი თითოეული წევრი არის გლობალური
თავმჯდომარე, რომელიც ხელმძღვანელობს კონკრეტული სექტორის
ფრთას.
აღნიშნული ჯგუფის მანდატი მიზნად ისახავს იმ პრინციპების
შემუშავებას, რომელიც გლობალურად, ქალთა სოციალურ-ეკონომიკურ
გაძლიერებას და ინკლუზიურობას უზრუნველყოფს.
G100 კლუბი დაარსდა Dr. Harbeen Arora-ს მიერ, რომლის
ინიციატივითაც არის შექმნილი მსოფლიოში ცნობილი ორგანიზაციები:
ქალთა ეკონომიკური ფორუმი (WEF); ქალთა ლიგა (ALL Ladies League);
ელექტრონული კომერციის პლატფორმა „SHEconomy“; პოლიტიკის
პლატფორმა „Women’s Indian Chamber of Commerce & Industry (WICCI)“.
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საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სექტორში
ციფრული ტრანსფორმაციის
ხელშეწყობა
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, გაეროს სურსათისა
და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით
ახორციელებს პროექტს, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს
სოფლების გამოცოცხლებისა და ციფრული ტრანსფორმაციის
პროცესს.
პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

მეურნეობაში არსებული ციფრული ტექნოლოგიების
• სოფლის
იდენტიფიცირება და აღნიშნული მიმართულებით ასოციაციის
წევრი ფერმერების შესაძლებლობებისა და საჭიროებების
გამოვლენა;

სერვისის მიმწოდებლის პროფილის ციფრულ რუკაზე
• 150
განთავსება და მათი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ციფრული

პლატფორმების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით,
საქართველოს ყველა რეგიონიდან შერჩეული 200 ფერმერისა
და
მომსახურების
მიმწოდებლებისთვის
ტრენინგის
ჩატარება;

დოკუმენტის პუბლიკაცია სოფლის მეურნეობის
• კვლევის
სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკების შესახებ,

რომელიც მოიცავს კონკრეტული ციფრული ტექნოლოგიების
გამოყენების შედეგად მიღებული ფინანსური სარგებლის
ანალიზს და, ასევე, ასახავს ქვეყნის მასშტაბით გამოყენებული
ციფრული ტექნოლოგიებისა და პლატფორმების ნუსხას.

5

Gfa Digital - ფერმერთა ასოციაციის
ციფრული პლატფორმების ჰაბი
Gfa Digital არის საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ციფრული პლატფორმების ჰაბი. პლატფორმამ ერთიან სივრცეში თავი მოუყარა ხუთ სხვადასხვა
ციფრულ პროექტს. სოფლის მეურნეობის, პროფესიული სწავლების, აგროტურიზმისა და აგროსექტორში დასაქმების მიმართულებით. ჩვენი სტრატეგია
ორიენტირებულია თითოეული მათგანის მდგრადობაზე. https://gfadigital.ge/

Agroskills.ge არის კვალიფიციური კადრების დეფიციტისა და საჭიროების გათვალისწინებით შექმნილი პროფესიული განათლების განვითარებისთვის
შექმნილი ციფრული პლატფორმა, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა პროფესიული კურსების ონლაინ არჩევა, გავლა და შესაბამისი სერტიფიკატის მიღება.
Agromap.ge - ეს პროექტი საპილოტეა, რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) „ჭკვიანი სოფლის პროგრამის“
ფარგლებში განხორციელდა. პირველ ეტაპზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის აგრო-სასურსათო სექტორი გაციფრულდა, დღეს კი ეს პროცესი
მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს. პლატფორმა ფერმერს კონტაქტების დამყარებისა და ბიზნესგარიგების საშუალებას აძლევს.
Agrojobs.ge არის პლატფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს აგროსექტორის პოპულარიზაციას და ამ მიმართულებაში ციფრული სიახლეების დანერგვას.
პლატფორმა დააკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სფეროში დამსაქმებლებსა და დასაქმების მსურველებს.
Agrogate.world არის პირველი აგროტურისტული ონლაინ
პლატფორმა
სამხრეთ
კავკასიაში,
რომელიც
მოგზაურს
დასვენებას ტურიზმთან ადაპტირებულ ტრადიციულ სოფლის
მეურნეობის გარემოში სთავაზობს. აგროტურიზმის ინდუსტრიაში
ამ ორი სფეროს ურთიერთთანამშრომლობა, განტვირთვადასვენების საუკეთესო ფორმასთან ერთად, ხელს უწყობს
სამუშაო ადგილების შექმნას,
ეკონომიკის განვითარებას,
ეკოლოგიის დაცვასა და ბიზნესისთვის კონკურენტუნარიანი
გარემოს სტიმულირებას.

„მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ 2021-2022 წელი სოფლის
ტურიზმის წლად დაასახელა. ვნახეთ, რომ ჩვენს მოსახლეობასა
და მოქალაქეებს არ ჰქონდათ სხვადასხვა ქვეყნებში გასვლის
საშუალება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათ შიდა
ტურიზმის საშუალება მისცემოდათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შიდა
ტურიზმის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობდა, არ ვიცოდით
სად იყო მიმზიდველი ობიექტები და ჩვენ ამ გამოწვევის
წინაშე დავდექით. სწორედ ამიტომ, გაჩნდა ინიციატივა, რომ
ერთ სივრცეში მოგვეყარა თავი აგროტურისტული ობიექტების
შესახებ ინფორმაციისათვის”. - განაცხადა საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძემ ონლაინ
კონფერენციაზე „აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივები
სამხრეთ კავკასიაში“, Agrogate.world- ზე საუბრისას.
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Agronavti.ge - აგრონავტი არის ონლაინ პლატფორმა
აგროპრენუარებისთვის და ფერმებისთვის, რომელიც ეხმარება
მათ აგრობიზნესის დაგეგმვასა და მართვაში, საბაზრო ტრენდების
გათვალისწინებით მაქსიმალური მოგების მისაღებად.

პროექტი „მზის ქვეშ“ - ‘’Into The
Sun’’ - ქართველი ბიომეწარმეების
შესაძლებლობების გაძლიერება
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, ლიეტუვის სოფლის ტურიზმის
ასოციაციასთან ერთად, აგროტურისტული პარტნიორობის გაძლიერების 11 თვიანი
ტვინინგის პროექტი „AGRICONT“-ი დაიწყო, რომელიც ევროკომისიის ინიციატივის
„EU4Bbusiness“-ის ფარგლებში ხორციელდება.
პროექტის მიზანია, ლიეტუვური და ქართული ბიზნესის მხარდამჭერი
ორგანიზაციების (BSO) დაძმობილების გზით, გაზარდოს მათი შესაძლებლობები,
შეიმუშაოს აგროტურიზმის ინდუსტრიისთვის ახალი სერვისები და გააძლიეროს
მათი ორგანიზაციული შესაძლებლობები.
4 ქვეყნის BSO-ს წარმომადგენლებმა, სამომავლო პარტნიორობისთვის,
ერთმანეთს ასოციაციების საქმიანობა გააცნეს. პროექტის ფარგლებში, სხვადასხვა
აქტივობებთან ერთად, ორ ქვეყანას შორის ვიზიტები და სასწავლო ტურებიც
იგეგმება.
პროექტი “მზის ქვეშ“ დაფინანსებულია EU4Business-ის მიერ და ქართული,
მოლდოვური, იტალიური და ლიეტუვური ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება.
28-30 სექტემბერს, პროექტის ფარგლებში, ბიო/ორგანული აგროსასურსათო
პროდუქტების მწარმოებელი ქართველი ფერმერები, ქალაქ პალერმოში,
ყოველწლიურ Expocook სავაჭრო გამოფენაზე იმყოფებოდნენ.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ბიო/ორგანული აგროსასურსათო
პროდუქტების სექტორის გაძლიერებისა და ევროკავშირის ბაზარზე წვდომის
ხელშეწყობის მიზნით, ვიზიტის ფარგლებში შერჩეულმა ბენეფიციარებმა B2B
შეხვედრები გამართეს.
სავაჭრო გამოფენის დასრულების შემდეგ, მეწარმეები ინდივიდუალურ, მათზე
მორგებულ მენტორშიფს მიიღებენ, რაც მათ სამომავლოდ, ბიო/ორგანული აგროსასურსათო პროდუქტების სექტორის გაძლიერებასა და ევროკავშირის ბაზარზე
წვდომაში დაეხმარებათ.
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სავაჭრო გამოფენაში მონაწილე ექვსი კომპანია, საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციამ, პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად (იტალია, ლიეტუვა, მოლდოვა) შეარჩია.

სამხრეთ კავკასიის
ქვეყნების პირველი
აგროტურისტული ვებპორტალი
„Agrogate.world”-ი ამოქმედდა

პროექტი „აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში“ USAID-ის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს, ეკონომიკური განვითარების,
მმართველობისა და საწარმოთა ზრდის (EDGE) პროექტის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში ხორციელდება. პროექტი, სამხრეთ კავკასიის
ქვეყნებში, პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ხორციელდება - სომხეთში, აგრობიზნესისა და სოფლის განვითარების ცენტრთან (CARD),
ხოლო აზერბაიჯანში შპს “სავორ თრეველთან” ერთად.
მესამე კვარტალში მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი გახდა ვებპორტალი „Agrogate.world“-ი, რომელიც ტურისტებს საშუალებას აძლევს
იხილონ სასურველი აგროტურისტული ობიექტი და ონლაინ რეჟიმში დაჯავშნონ მათ მიერ შეთავაზებული სერვისები. პროექტის ფარგლებში,
საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის 103 აგროტურისტული ობიექტისთვის შეიქმნა სრული ფოტოპორტფოლიოები და პროფილები. ობიექტები
უკვე განთავსებულია პლატფორმაზე და ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომია. საანგარიშო პერიოდში, 10 აგროტურისტულ ობიექტზე გადაღებულია
AgroStop-ის სარეკლამო ვიდეოები, რომელიც ატვირთულია Agrogate.world-ის ვებპორტალზე.
გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში, შემუშავდა ვირტუალური
სასწავლო
ტური,
რომელსაც
აგროტურისტულმა
ობიექტმა
„აგროსახლმა“ უმასპინძლა. ვიდეო საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის Facebook გვერდზეა განთავსებული და, ასევე,
ხელმისაწვდომია Agrogate.world პლატფორმაზე. სასწავლო ტურის
მიზანია დამწყები მეწარმეებისთვის გამოცდილების გაზიარება და
აგროტურისტული ობიექტების მართვის გაუმჯობესება.
პროექტის
დასასრულს,
23-24
სექტემბერს,
ფერმერთა
ასოციაციის ორგანიზებით, პარტნიორ ქვეყნებთან - სომხეთთან და
აზერბაიჯანთან თანამშრომლობით ჩატარდა ონლაინ კონფერენციები
„აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში“.

Agrogate.world-ის თავდაპირველი კონცეფცია იყო
სამხრეთ
კავკასიის ქვეყნების აგროტურისტული ობიექტების გაერთიანება.
მასტერქარდისა და USAID-ის (EDGE) დაფინანსებით, მივიღეთ
უნიკალური პლატფორმა ამიერკავკასიაში, რომელიც ჯერჯერობით
მხოლოდ სამი ქვეყნის: საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის
ობიექტებს აერთიანებს. თუმცა, ჩვენ ვგეგმავთ, რომ პლატფორმამ
მიიღოს საერთაშორისო სახე და ყველა ის აგროტურისტული ობიექტი,
რომელიც მსოფლიოში არსებობს, დატანილი იყოს Agrogate.
world-ზე“. - ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
თავმჯდომარე.
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კონფერენციებზე მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს და
პარტნიორი ქვეყნების მთავრობების წარმომადგენლები, წარმატებული
აგროტურისტული ობიექტები, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები.

ეს წალკაა Local Leaders Embrace
Sustainable Development
in Multi-Ethnic Tsalka
Municipality

პროექტი
„ეს
წალკაა“
ევროკავშირის
მხარდაჭერით
მიმდინარეობს და მისი მიზანია წალკის მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობისთვის,
თანამონაწილეობრივი
დაგეგმარების
გზით, ახალი სოციალურ-ეკონომიკური შესაძლებლობებისა
და პერსპექტივების შექმნა. კერძოდ, პროექტი მოიცავს
ღონისძიებებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს: სოციალური
ინტეგრაციისა და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესებას, სიღარიბის დონის შემცირებას, მოსახლეობის
საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებას, მუნიციპალიტეტში
არსებული ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი
გამოწვევების
გადაჭრას.
პროექტის
ფარგლებში,
ამ
გამოწვევების დაძლევა დაგეგმილია სოფლის მეურნეობის
კონკურენტუნარიანობის გაზრდის, ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი მართვისა და კლიმატისადმი მედეგი სოფლის
ეკონომიკის მხარდაჭერის გზით.
პროექტს ახორციელებს CENN-ი, პარტნიორ ორგანიზაციებთან
- საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) და სოფლის
განვითარების კვლევით ინსტიტუტთან (Ifls) ერთად.
პროექტის „Local Leaders Embrace Sustainable Development
in Multi-Ethnic Tsalka Municipality“ ფარგლებში, საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით, 2021 წლის III კვარტალში
გაიმართა შეხვედრა წალკის მუნიციპალიტეტის LAG-ის ბორდის
წევრებთან. შეხვედრის დროს ბორდის წევრები გაეცნენ
ასოციაციის ციფრულ დეპარტამენტს, შეთავაზებულ ონლაინ
სერვისებსა და პლატფორმებს, რომლებიც ერთიანდება
www.gfadigital.ge პორტალში.
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პროექტი “უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისათვის,
პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის SECTORs”

პროექტის „უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისათვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის SECTORs“
ფარგლებში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოორდინაციით, საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა - შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა და კოლეჯმა „ბლექსი“ მოიპოვეს მეფუტკრეობის დუალური პროგრამის
განხორციელების უფლება. ამ სასწავლო დაწესებულებებმა, ცენტრალიზებული რეგისტაციის (12ივლისი - 20 აგვისტო) ფარგლებში
და კერძო სექტორთან თანამშრომლობის პირობებში, გამოაცხადეს მეფუტკრეობის დუალურ პროგრამაზე სწავლის მსურველთა
მიღება.
გამოცხადებული მიღების ფარგლებში, ასოციაციამ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით,
უზრუნველყო პროექტის პარტნიორი ორი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენელთათვის ტრენინგების ორგანიზება
თემაზე - „დუალურ პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების მეთოდოლოგია და სახელმძღვანელო“.

საანგარიშო პერიოდში, ასოციაციის კოორდინაციით დაკომპლექტდა სამი სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფის ფარგლებში, კოლეჯების:
„ლაკადას“, „ჰორიზონტის“ და გორაბერეჟოულში „ჰორიზონტის“ ფილიალის ადმინისტრაციის წევრებისა და განათლების ექსპერტის
ჩართულობით, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით, მოხდა ლურჯი მოცვისა და მცენარეთა დაცვის მოკლევადიანი
მოსამზადებელი პროგრამების შემუშავება/განხორციელების შესაძლებლობის იდენტიფიცირება. შესაბამისად, მომზადდა
პროგრამების სამუშაო ვერსიები, აგროკალენდრის გათვალისწინებით განისაზღვრა სწავლის შედეგები და მათი გადანაწილების
სქემა, შეირჩა პოტენციურ პარტნიორთა რამდენიმე პრეტენდენტი, შეივსო მზაობის კითხვარის სამუშაო ვერსია და განისაზღვრა
დანერგვა/განხორციელების სავარაუდო ეტაპები.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან საორიენტაციო შეხვედრები გამართა
პროექტის, მასში ასოციაციის როლის, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების WBL პროგრამებისა და საგანმანათლებლო პროცესში
კერძო სექტორის მნიშვნელობის შესახებ. მათ შორის, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, USAID-ის სოფლის მეურნეობის
პროგრამასთან თანამშრომლობით, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, პროგრამის
ბენეფიციარი კერძო კომპანიებისათვის უზრუნველყო საორიენტაციო შეხვედრა და კომპლექსური პრეზენტაციები.
პროფესიულ პროგრამებზე გამოცხადებული ცენტრალიზებული რეგისტრაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების, მათ
შორის, პროექტის ფარგლებში ხელმისაწვდომი მეფუტკრეობის დუალური პროგრამის პოპულარიზების მიზნით, ასოციაციის
ინიციატივით, განხორციელდა ონლაინ შეხვედრა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, პროფესიული
განათლების განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელსა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების - „GIZ“-ისა და
„MCA“-ს წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ფარგლებში განიხილა პანდემიის პირობებში ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის
დაგეგმვა-განხორციელების შესაძლებლობები და გაზიარდა თითოეული მხარის მიერ ამ მიმართულებით დაგეგმილი აქტივობები.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია განთავსდა ვებპორტალზე „www.agrojobs.ge“. ასევე,
ფერმერთა ასოციაციის გუნდის მიერ აღნიშნული ინფორმაცია გავრცელდა HR hub-ისა და studentjob.ge-ის ორგანიზებით გამართულ
დასაქმების ფესტივალზე. სოციალურ ქსელში განთავსდა მეფუტკრეობის დუალურ პროგრამაზე გამოცხადებული რეგისტრაციისა
და პროექტის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ელ-ბანერი.

პროექტისა და მეფუტკრეობის დუალურ პროგრამასთან დაკავშირებული პრეზენტაციები განხორციელდა ქედის მუნიციპალიტეტის
მერიაში, რომელსაც ესწრებოდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის, კოლეჯ „ბლექსის“, მოსახლეობისა (მათ შორის, ადგილობრივი
თემების რწმუნებულები) და ბიზნესის წარმომადგენლები. ასეთივე საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის
სოფელ პირველი მაისის მოსახლეობასთან და პროგრამის პარტნიორ კომპანიასთან „ფუტკრის სამყარო“.
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ჟურნალი “პროფესიული განათლება“

პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ ფარგლებში, პროფესიული განათლების
პოპულარიზაციის მიზნით, გამოვიდა ჟურნალი “პროფესიული განათლება“, რომელიც გამოიცემა
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოორდინაციით, გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით
და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით.

ჟურნალში წარმოდგენილი თემატიკა ასახავს პროფესიული განათლების მიღებით წარმატების მიღწევის
შესაძლებლობებს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის როლს პროფესიული განათლების მხარდაჭერის
პროცესში, ზოგადი განათლების ინტეგრაციის საკითხებს პროფესიულ განათლებაში, კერძო სექტორის
როლს და კურსდამთავრებულების დამოკიდებულებას პროფესიული განათლების მიმართ.
ჟურნალის სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია შემდეგი ბმულის საშუალებით:
https://vet.ge/ge/private-sector

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია

სასწავლებლის და საწარმოების ერთობლივ დუალურ პროფესიულ პროგრამებზე განხორციელდა
პროფესიული განათლების მსურველთა რეგისტრაცია შემდეგი მიმართულებით: მეფუტკრეობა, მეხილეობა,
რძის პროდუქტების წარმოება, მებოსტნეობა, მებაღეობა, ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება.

აღნიშნულ პროფესიულ პროგრამებზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვებით დაინტერესებული პირები
მიიღებენ სახელმწიფო დაფინანსებას, ანაზღაურებას სხვადასხვა სქემის შესაბამისად, სახელმწიფოს
მიერ აღიარებულ დიპლომს, მინიმუმ 1.5 წლიან სამუშაო გამოცდილებას და დასაქმების ან საკუთარი
ბიზნესის წამოწყების რეალურ შანსს. პროგრამები განხორციელდება საქართველოს შემდეგ რეგიონებში:
შიდა ქართლში, მცხეთა-მთიანეთსა და სამეგრელოში.
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.

ელექტრონული სემინარი თემაზე „ვიდეო და ფოტო გადაღების პრაქტიკული კურსი“
სოფლის
მეურნეობის
მიმართულებით
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისთვის, პროფესიული მასწავლებლებისთვის და აგრარული
პროფილის კომპანიის ინსტრუქტორებისთვის ელექტრონული სემინარები განხორციელდა თემაზე
„ვიდეო და ფოტო გადაღების პრაქტიკული კურსი“. სემინარებს უძღვებოდა მედიისა და ტელეხელოვნების
საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი, დოკუმენტური და სამეცნიერო ფილმების ავტორ-ოპერატორი
ზურაბ ოშხნელი.
პრაქტიკული კურსის მიზანი იყო ონლაინ რეჟიმში მსმენელებისთვის ფოტო და ვიდეო გადაღების
შესწავლა სმარტფონის და ფოტოაპარატის გამოყენებით, რაც საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ
პირებს შექმნან სასწავლო ვიდეო რესურსი აგრარული პროფესიული განათლების მიმართულებით.
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საგრანტო კონკურსი აგრარული პროფესიული
განათლების მიმართულებით
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ (GFA), პროექტის „პროფესიული
განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სფეროში - სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ ფარგლებში, გამოაცხადა
საგრანტო კონკურსი - „კერძო სექტორის ტექნიკურ აღჭურვილობაზე წვდომის
გაუმჯობესება სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტების გადამუშავების
მიმართულებით”.
საგრანტო
კონკურსი
ინიცირებული
იყო
პროექტის
„სამუშაოზე
დაფუძნებული სწავლება“ (WBL) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC),
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს, დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის (აგრო დუო)
მხარდაჭერით და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) კოორდინაციით.
აღნიშნული ორგანიზაციების ერთობლივი ჩართულობა ითვალისწინებს
საქართველოს რეგიონებში საგრანტო კონკურსის განხორციელებას. კონკურსი
მიზნად ისახავდა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური პროგრამის
ან
პროფესიული
მომზადება/გადამზადების
პროგრამის
შემუშავება/
განხორციელებისთვის
კერძო
სექტორის
ტექნიკურ
აღჭურვილობაზე
წვდომის ხელშეწყობას. კერძოდ, პროგრამა ორიენტირებული იყო სასწავლო/
სამუშაო პრაქტიკის განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური რესურსის
შეძენასა და/ან აგრარული პროფილის დუალური პროფესიული პროგრამის
კურსდამთავრებულთა დასაქმებისთვის საჭირო დამატებითი რესურსის
უზრუნველყოფაზე, როგორც სოფლის მეურნეობის, ისე კვების პროდუქტების
გადამუშავების მიმართულებით.
საგრანტო კომპონენტი ხელს შეუწყობს აგრარული ან კვების პროდუქტების
გადამამუშავებელი მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესის ეკონომიკური
საქმიანობის განვითარებას, სასწავლო სამუშაო პრაქტიკის კომპონენტის
გაძლიერებას, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, მატერიალური რესურსის
უზრუნველყოფას.
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კონკურსი ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონებში ბიზნესის მხარდაჭერას
გრანტის სახით, მაქსიმალური ოდენობით - 2,000.00 აშშ. დოლარის ექვივალენტი
ლარში. პროექტის მხარდაჭერით, კერძო სექტორი სოფლის მეურნეობისა და
კვების პროდუქტების გადამუშავების მიმართულებით, შეძლებს სამუშაოზე
დაფუძნებული სწავლების დუალური პროგრამის ან პროფესიული მომზადება/
გადამზადების პროგრამის შემუშავება/განხორციელებისთვის ტექნიკურ
აღჭურვილობაზე წვდომის გაუმჯობესებას, სასწავლო/სამუშაო პრაქტიკის
განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური რესურსის შეძენას ან აგრარული
პროფილის დუალური პროფესიული პროგრამის კურსდამთავრებულთა
დასაქმებისთვის საჭირო დამატებითი რესურსის უზრუნველყოფას.

ინვესტირება უვნებელ და
ხარისხიან მესაქონლეობაში SQIL Georgia

მიმდნარე წლის მესამე კვარტალში, პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და
ხარისხიან მესაქონლეობაში“ ფარგლებში, განსაკუთრებით დიდი ყურადღება
დაეთმო რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი კომპანიებისთვის HoReCa
ბაზარზე წვდომის გაფართოებას. ამასთან ერთად, GeoGAP Dairy-ის ფარგლებში
(რომელიც ოფიციალურად, ბაზარზე სულ მალე გამოჩნდება), მობილური
ლაბორატორიის დახმარებით ჩატარდა რძის ლაბორატორიული ანალიზები
სხვადასხვა ლოკაციებზე.

მიმდინარე კვარტალში შეიქმნა ბაზარზე არსებული რძის პროდუქტებისა
და საქონლის ხორცის ფასების ინფოგრაფიკა, რომელიც აგროჟურნალ
„აგრარულ საქართველოში“ დაიბეჭდა 1200-იანი ტირაჟით და გავრცელდა
ფერმერებში - საქართველოს მასშტაბით. გარდა ბაზარზე ფასების კვლევის
ინფორმაციისა, აღნიშნულ ჟურნალში დაიბეჭდა სტატიები შემდეგ თემებზე:
„როგორ დავარეგისტრიროთ ბიზნესოპერატორი“ და „როგორ ავაშენოთ
მესაქონლეობის ფერმა“. იგეგმება აქტიურად გაგრძელდეს მუშაობა „აგრარულ
საქართველოსთან“ და ყოველთვიურად დაიბეჭდოს სტატიები სხვადასხვა
თემაზე, მათ შორის, საბაზრო ფასებზე.

გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში, GFA-ის გუნდი აქტიურად მუშაობდა Dairy
Georgia-სთან რძის პროდუქტების გადამამუშავებლების მხარდასაჭერად, რათა
ფერმერებმა დაამყარონ კავშირები ადგილობრივ HoReCa-ს სექტორთან. ჩვენი
თანამშრომლობის ფარგლებში, Dairy Georgia-მ ჩაატარა სასწავლო ტურები
HoReCa სექტორის წარმომადგენლებისთვის და რძის გადამამუშავებლებისთვის.
GeoGAP Dairy-ის დანერგვაში დასახმარებლად, საქართველოს ეწვივნენ
საკონსულტაციო კომპანია „Q-Point“-ის კონსულტანტები ნიდერლანდებიდან
და მოინახულეს საპილოტე ფერმები.
ამ ყველაფერთან ერთად, GFA-ის მჭიდრო კავშირი აქვს საქართველოში
ამერიკის საელჩოსთან, უფრო მეტიც, აშშ-ის ელჩი საქართველოში, კელი
დეგნანი პირადად ეწვია SQIL პროექტის გრანტიორის, პეტრე ფეიქრიშვილის
ფერმას.

“სოფელ არალში არსებული საოჯახო ფერმა ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, თუ
როგორ ეხმარება ამერიკის მთავრობა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის
ზრდასა და რძის სექტორის განვითარებას საქართველოში”. - განაცხადა
ამერიკის სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში, კელი დეგნანმა.
პროექტს „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“
(SQIL) ახორციელებს ამერიკული ორგანიზაცია „Land O’Lakes Venture37“,
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან თანამშრომლობითა და ამერიკის
სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ფინანსური მხარდაჭერით.
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გეოგაპი/GeoGAP-ი
მესაქონლეობაში სადემონსტრაციო დღე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტში
პროექტის “ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში”
(SQIL) ერთ-ერთი მიზანია ფერმის პროდუქტიულობის ამაღლების
ხელშეწყობა გაუმჯობესებული ფერმერული პრაქტიკების შესახებ
ცოდნისა და გამოცდილების ფერმერთათვის გაზიარების გზით. სწორედ
ამიტომ, 5 ივლისს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დისველში,
ფერმერ ბადრი გოგოლაძის ტრიტიკალეს ნაკვეთში სადემონსტრაციო
დღე გაიმართა.
ღონისძიებაზე
დამსწრე
ფერმერებს
საშუალება
ჰქონდათ
ადგილზე გაცნობოდნენ აღნიშნული ნაკვეთის მოწყობის ხარჯების,
მისი სარგებლიანობისა და, ასევე, პროგრამა „რაციოლის“ შესახებ
ინფორმაციას, რომელიც მერძეული ფერმის საკვები ულუფის
გამოსათვლელად არის შედგენილი.
გეოგაპი/GeoGAP-ის სტანდარტი უვნებელი სურსათის წარმოების
ადგილობრივი ნიშანია, რომელიც ფერმერებს, კერძოდ, ხილისა და
ბოსტნეულის მწარმოებლებს უქმნის შესაძლებლობას - აწარმოონ
ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უვნებელი ხილი და ბოსტნეული, ასევე,
თავიანთი საქმიანობა დაუახლოვონ საერთაშორისო სტანდარტებს.
2021 წლის ზაფხულიდან მას ახალი სექტორი - მესაქონლეობა დაემატა,
რაც ფერმის დონეზე, პირველადი წარმოების გეოგაპი/GeoGAP-ის
სტანდარტის მინიჭების შესაძლებლობას ნიშნავს.
პირველადი წარმოების, კერძოდ, მესაქონლეობის ფერმის დონეზე,
ინდუსტრიული ხარისხის ნიშნის - გეოგაპი/GeoGAP-ის დანერგვაზე, აშშის სოფლის მეურნეობის დეპარტემენტის (USDA) მიერ დაფინანსებული
პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“
ფარგლებში, ამერიკული ორგანიზაცია „Land O’Lakes Venture37“-ი და
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მუშაობს.
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ორ ასოციაციას შორის გაფორმებული მემორანდუმი, საქართველოში სასოფლოსამეურნეო პროდუქციის ხარისხის სტანდარტის - „გეოგაპის“ განვითარებასა და რითეილ
სექტორში უვნებელი, ხარისხიანი პროდუქტის განთავსებას ითვალისწინებს.

მნიშვნელოვანია, რომ ურთიერთთანამშრომლობამ ხელი შეუწყოს უვნებელი
და მიკვლევადი პროდუქტის ცნობადობის ამაღლებას, როგორც რითეილ ქსელის
წარმომადგენლებში, ასევე მომხმარებლებში.

საქართველოში სულ უფრო იზრდება მოთხოვნა სურსათის უვნებლობის მიმართ, როგორც
კანონმდებლობის, ასევე მომხმარებლების მხრიდან. ამას ხელს უწყობს ტურიზმის
სექტორის მზარდი ტენდენცია, რაც გამოიხატება ადგილობრივი წარმოების პროდუქტზე
მოთხოვნის მატებაში.

ადგილობრივი
პირველადი
მწარმოებლების
დასახმარებლად,
საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციამ USAID-ის მხარდაჭერით, პროექტ “ზრდა”-ს ფარგლებში, შეიმუშავა
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის (პირველ ეტაპზე ხილ-ბოსტნეულის) პირველადი
წარმოების სტანდარტი „GeoGAP“-ი, რომელიც მორგებულია ადგილობრივ პირობებსა
და კანონმდებლობას. GeoGAP სერტიფიცირების სქემის განვითარებით, ასოციაცია,
ფერმერებს დაეხმარება განავითარონ თავიანთი საქმიანობა სანიმუშო სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკების გამოყენებით, იმოქმედონ მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და
სასურსათო სისტემების მოთხოვნების შესაბამისად და გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები
საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისკენ. ამ ღონისძიებებით, ერთი მხრივ, ხელი
შეეწყობა ადგილობრივ ბაზარზე უვნებელი სურსათის მიკვლევადობას, მეორე მხრივ კი
მაღალხარისხიანი პროდუქციის ექსპორტს.

15

DEMETER-ი მდგრადი
სოფლის მეურნეობის
განვითარების
ხელშესაწყობად

პროექტ „DEMETER“-ის ფარგლებში, აგროსექტორში ციფრული
ტრანსფორმაციის მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე ტრენინგი
ჩატარდა, რომელსაც 10 დაინტერესებული ფერმერი დაესწრო.
ასევე, შედგა რამდენიმე შეხვედრა სტუდენტებთან, რომლებიც
ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით იღებენ ცოდნას, მაგრამ
პრაქტიკაში სენსორულ და მეტეოროლოგიურ სისტემებთან მუშაობის
შესაძლებლობა არ აქვთ. პროექტის თანამშრომლებმა მოინახულეს
საპილოტე მეურნეობის ფერმერები ველზე, შეაფასეს დამონტაჟებული
სისტემების ეფექტური მუშაობა და ისაუბრეს სამომავლო აქტივობებზე.
ფერმერებმა, ადგილობრივებს, კონსულტაცია გაუწიეს სენსორული
სისტემების დახმარებით პესტიციდების მართვის კუთხით.
გარდა ამისა, აქტიურად მიმდინარეობს პროექტის ფარგლებში
დამონტაჟებული
ტექნოლოგიების
გამართულ
მუშაობასთან
დაკავშირებული კვლევა.

იხ. პროექტის ერთ-ერთ ბენეფიციართან ინტერვიუს ბმული ედვარდ შერმადინი
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ფერმერთა სათათბირო - ფერმერთა მხარდასაჭერად
2021 წლის 6 ივლისს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ფერმერთა სათათბიროს ონლაინ შეხვედრაზე, სათათბიროს წევრებს პრეზენტაციის სახით
წარედგინათ სათათბიროს სამდივნოს მიერ აპრილი-ივნისის თვეში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები - ერთი მხრივ, წევრ ფერმერთა სათათბიროსთან
თანამშრომლობის წარსული გამოცდილების ამსახველი, მეორე მხრივ კი სამომავლო მოლოდინთა მაიდენტიფიცირებელი.
წარმოდგენილი ინფორმაციის გარშემო დისკუსიისა და სათათბიროს სამომავლო სტრატეგიაზე მსჯელობის შემდგომ, ფერმერთა სათათბიროს წევრების
საინიციატივო წინადადებები/რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნება ფერმერთა სათათბიროს სამომავლო საქმიანობისა და განახლებული
დებულების შემუშავებისას.

გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 5 აგვისტოს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ფერმერთა სათათბირომ, მეცხვარეობისა და მესაქონლეობის სამუშაო
ჯგუფთან გამართულ შეხვედრაზე, საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ განიხილა. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის იურისტებმა სათათბიროს წევრებს პრეზენტაციის სახით
წარუდგინეს დადგენილება, სათათბიროს წევრებმა კი უკუკავშირის სახით წარმოადგინეს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებული საინიციატივო
წინადადებები და თავიანთი შენიშვნები.

შეხვედრას ესწრებოდა მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს თავჯდომარე, გიორგი მიშელაძე.
დისკუსიის შემდგომ შემუშავებულ შენიშვნათა ერთიანი პაკეტი გათვალისწინებულ იქნა განახლებული დადგენილების პროექტის საბოლოო ვერსიაზე
მუშაობისას.
ასევე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ფერმერთა სათათბიროს ფარგლებში, მეღვინეობის სექტორულ ჯგუფთან გამართულ შეხვედრაზე, განხილულ
იქნა საქართველოს კანონის პროექტი ,,ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’. შეხვედრაზე ასოციაციის
იურისტმა სათათბიროს წევრებს ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებები წარუდგინა, მათ შორის: განახლებული
ტერმინები, მოთხოვნები და სანქციები.
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კენკროვანი კულტურების
ფორუმი - გურია 2021

გურიაში, სოფელ ნარუჯაში, კენკროვანი კულტურების ფორუმი - გურია 2021
გაიმართა, რომელსაც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე
ნინო ზამბახიძე, ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი, დონორი ორგანიზაციების,
სექტორული და მთავრობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ფორუმის
მონაწილეებმა
ერთმანეთს
გაუზიარეს
გამოცდილება
კენკროვანი
კულტურების მოყვანის მეთოდებსა და თანამედროვე აგროტექნოლოგიებზე.
მწარმოებლებმა ფორუმის მონაწილეებს ის გამოწვევები გაუზიარეს, რაც
კენკრის ექსპორტის და მარკეტინგის მიმართულებით არსებობს და დარგის
კონკურენტუნარიანობის გაზრდას უკავშირდება. გარდა ამისა, ფორუმის
მონაწილეებმა
გასული წლის შედეგები შეაჯამეს, „USAID-ის სოფლის
მეურნეობის პროგრამის” დეტალები განიხილეს და თანამედროვე ცოდნასა
და აგროტექნოლოგიებზე წვდომის მნიშვნელობაზე იმსჯელეს.
ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე, რომელმაც ფორუმის მნიშვნელობასა
და კენკროვან კულტურებში ადგილობრივი სტანდარტის „Geo GAP“-ის
დანერგვის აუცილებლობაზე ისაუბრა. მან, ასევე მიმოიხილა კენკროვანი
კულტურების მწარმოებელთა წინაშე არსებული პრობლემები, კენკრის
ექსპორტის შესაძლებლობები და ის ინსტრუმენტები (მათ შორის, Geo
GAP-ის სტანდარტიც), რომლებიც კენკროვანი კულტურების დარგის
კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად შეიძლება იყოს გამოყენებული.
ნინო ზამბახიძემ აღნიშნა, რომ მსგავსი ინიციატივები ხელს შეუწყობს,
როგორც გურიის რეგიონის, ასევე საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას.
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ფორუმი „გურია 2021“ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებთან
მჭიდრო თანამშრომლობით, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამისა და
თიბისი ბანკის მხარდაჭერით ჩატარდა.

ფერმიდან სუფრამდე აგროსტოპი/AGROSTOP
ფერმერის კარზე

აგროტურიზმი, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო
ტურისტული
შეთავაზებაა,
რომელიც
ხელს
უწყობს ტრადიციული ქართული ცხოვრების წესის,
კულტურული ლანდშაფტის, ქვეყნის სხვადასხვა
რეგიონისთვის
დამახასიათებელი
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.

იდოიძის რანჩო

სოფელ ალვანში, 5 ჰექტარზე გაშენებული
იდოიძის ესპანურ-თუშური რანჩო საცხოვრებელ
ხის კოტეჯებს, ვენახებსა და ხეხილის პლანტაციებს
აერთიანებს. სხვადასხვა სივრცე ყველა გემოვნების
სტუმარს პასუხობს.

დართლო- შუნი
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გოგოები თუშური ხასიათით, სილაღით და
სიფერადით მართავენ სასტუმროს. მათ ფერად
საოჯახო სასტუმროში ბევრ საინტერესო თუშურ
ნივთს ნახავთ, მასტერკლასშიც ჩაერთვებით
და საოცარ თუშურ ამბებს მუსიკით მოისმენთ.
ემოციის
მოზღვავებისას
ბეგქონდარა
მოითხოვეთ, რომელსაც გოგოები სტუმრებისთვის
საგულდაგულოდ, მთის წვერზე კრეფენ.

ტრენინგები შრომით უფლებებსა და უსაფრთხოებაზე
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით, ფერმერებისა და დასაქმებულებისათვის ჩატარდა
შრომის უფლებებისა და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ტრენინგები.
ტრენინგების სერიის „შრომის უფლებები და უსაფრთხოება ფერმერთა და დასაქმებულთათვის“ მიზანია
ფერმერებსა და ფერმერულ მეურნეობებში დასაქმებულ ადამიანებს აუმაღლოს ცნობიერება შრომითი
უფლებების, სამუშაო სივრცეში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ.
ტრენინგები საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ კამპანია „უსაფრთხო ბიზნესი თქვენი არჩევანიას“
ფარგლებში ჩაატარა, რომელსაც კერძო მეწარმეობის საერთაშორისო ცენტრი (CIPE) ახორციელებს.
დაფინანსებას უზრუნველყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის დეპარტამენტი სოლიდარობის
ცენტრის ქვეკონტრაქტის ფარგლებში.
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კვლევები:

კვლევა FAO-ს პროექტის ფარგლებში
სოფლის პროდუქტების შესყიდვის სახელმძღვანელოსა და ღირებულებათა ჯაჭვის
ანალიზისათვის ჩატარდა მომხმარებელთა და ჰორეკას ჯგუფის წარმომადგენელთა
გამოკითხვა ფოკუს ჯგუფებში, ასევე დასრულდა ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი მეგრული
სულგუნის, აჯიკის, კახური ზეთის, თუშური გუდის, ტენილი ყველის და წითელი დოლისათვის.
პროექტის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ FAO-ს მიერ ორგანიზებულ აგროტურიზმის
გზამკვლევის შექმნის სამუშაო ჯგუფში, რომელმაც მუშაობა დაასრულა და გზამკვლევი,
მომდევნო კვარტალში, ვალიდაციისათვის იქნება სემინარზე განხილული.

Local Sourcing-ის კვლევა Ho.Re.Ca სექტორში
“სოფლის მეურნეობის მწარმოებლებსა და ტურისტულ სექტორს შორის ურთიერთკავშირის
გაძლიერების” ფარგლებში, შემუშავდა საერთო გაიდლაინი Ho.Re.Ca-სა და ტურისტული
ინდუსტრიისათვის.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში, Local Sourcing-ის
განმარტებასთან დაკავშირებით ჩატარდა კვლევა ორი ფოკუს ჯგუფით - მომხმარებლები და
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 ხშირად
რასთან ასოცირდება ადგილობრივი პროდუქტი. ამჟამად, მიმდინარეობს ფოკუს ჯგუფებზე
ჩატარებული კვლევის შედეგების ჩაშენება Ho.Re.Ca-სა და ტურისტული ინდუსტრიისათვის
შემუშავებულ გაიდნალინში.
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