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ᲗᲐᲕᲛᲯᲓᲝᲛᲐᲠᲘᲡ
ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲕᲐ
გასული წელი გლობალური პანდემიის მიერ დაწესებულ
ახალ რეალობასთან არა ადაპტირების, არამედ თანაცხოვრების ეტაპზე გადასვლის პერიოდი იყო. 2020-ის გამოცდილებამ 2021-ში სისტემური სახე მიიღო და ჩვენ მეტწილად
დავუბრუნდით ჩვეულ რიტმში მუშაობის პროცესს.
მთავარი და უპირველესი, რაც პანდემიურ გამოწვევებს
უპირისპირდება, ეს ციფრული ტექნოლოგიები და ამ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პლატფორმებია. „ახალი რეალობა“ სწორედ ციფრული პროდუქტების დანერგვასა და
მათი აქტიურად გამოყენების ხელშეწყობას გულისხმობს.
ამდენად, გასულ წელს ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი, ვიტყვი ასე, ციფრული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შექმნა და მხარდაჭერა იყო. მაგალითად, პროექტი agrogate.
world - სამხრეთ კავკასიაში პირველი აგროტურისტული
ონლაინპლატფორმა, რომელიც მოგზაურს სთავაზობს
დასვენებას ტურიზმთან ადაპტირებულ, ტრადიციულ სოფლის მეურნეობის გარემოში; ასევე, დიდი ყურადღება დავუთმეთ ელექტრონული სწავლების მოდულების შექმნას,
რაც ფერმერებს საშუალებას აძლევს, ონლაინრეჟიმში მოიძიონ სასწავლო კურსები, გაიარონ კონკრეტული პროგრამები და სხვ.
ზოგადად, 2021 წელს კიდევ უფრო მეტად განვითარდა
ჩვენი ელექტრონული პლატფორმების ჰაბი - GFA Digital,
რომელიც ხუთ ციფრულ პროდუქტს ერთ ეკოსისტემაში
აერთიანებს; ჩვენმა მობილურმა აპლიკაციამ „აგრონავტმა“
კი კვლავ განაგრძო როგორც ტექნოლოგიური, ისე შინაარსობრივი განვითარება და ერთ-ერთი სანიმუშო ციფრული აგროპროდუქტია არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ
მთლიანად აღმოსავლეთ ევროპაში.
გლობალურმა, საერთო ხასიათის სირთულეებმა ბიზნესპროცესებისადმი ახლებური ხედვა ჩამოაყალიბა და გამოწვევა შესაძლებლობად აქცია. საქართველოს ფერმერთა

ასოციაციისთვის 2021 წელიც, ასოციაციის დაარსებიდან
მოყოლებული ყველა სხვა საანგარიშო პერიოდის მსგავსად, წარმატებული იყო. როდესაც ვამბობ წარმატებულს,
ვგულისხმობ ფაქტს, რომ ჩვენ მუდმივად ვვითარდებით,
ვიზრდებით, ვხვეწთ ადვოკატირების მექანიზმებს, მაღალ
დონეზე ვახორციელებთ დონორების მიერ მხარდაჭერილ
პროექტებს, ვნერგავთ ინოვაციურ მიდგომებს, მიღებული
შედეგები კი ხელშესახებია როგორც ბენეფიციარების, ისე
დონორი ორგანიზაციების, ფერმერთა ასოციაციისა და
მთლიანად საქართველოს აგროსექტორისთვის.
დეტალურ ცნობებს წინამდებარე ანგარიშში ამოიკითხავთ,
აქ კი აღვნიშნავ, რომ 2021 წელს წარმატებით ვმართეთ აგროსექტორთან დაკავშირებული 19 პროექტი; დავნერგეთ
და არსებულს დავამატეთ სოფლის მეურნეობის შემდგომი
განვითარების ხელშემწყობი 8 კატეგორიის მომსახურება;
გავაძლიერეთ ჩვენი მთავარი აქტივი - ასოციაციის გუნდი
და გავიარეთ სტრუქტურული განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპები; აქტიურად ვითანამშრომლეთ როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო პარტნიორებთან, დონორებთან და საჯარო სექტორთან; განვაგრძეთ ფერმერთა
ინტერესების ადვოკატირება; დიდი ყურადღება დავუთმეთ
აგროსექტორში მომუშავე ქალებს; მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება - მთელი საქართველოს მასშტაბით
განვავითაროთ ასოციაციის რეგიონული წარმომადგენლობები და შევქმნათ ადგილობრივი ოფისების ძლიერი,
მოქნილი სისტემა, რაც საშუალებას მოგვცემს, კიდევ უფრო ახლოს ვიყოთ წევრ ფერმერებთან, ინტენსიური და
ეფექტიანი დახმარების გაწევის თვალსაზრისით.
დიდ მადლობას გიხდით დროისთვის, რომელსაც ჩვენი
საქმიანობის ანგარიშის გასაცნობად გამოყოფთ და ვიმედოვნებ, რომ თქვენთვის საინტერესო იქნება ჩვენ მიერ გაზიარებული ინფორმაცია.
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საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის თავმჯდომარე
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია არასამეწარმეო (არამომგებიანი)
იურიდიული პირია, რომელიც 2012 წლის ბოლოს დაფუძნდა. ასოციაცია ამჟამად 5000-მდე ფერმერსა და აგრობიზნესს აერთიანებს, მთელი
საქართველოს მასშტაბით. წევრი ფერმერებისგან მინიჭებული მანდატის შესაბამისად, ასოციაცია ასრულებს ფერმერებსა და ხელისუფლებას შორის შუამავალი რგოლის ფუნქციას; ნაყოფიერად თანამშრომლობს სახელმწიფო უწყებებთან; აქტიურად არის ჩართული სოფლის
მეურნეობის განვითარების სტრატეგიისა და პოლიტიკის ფორმირებაში.
ასოციაცია არის ევროპის ფერმერთა და კოოპერატივთა გაერთიანების
(COPA-COGECA) პრივილეგირებული პარტნიორი, ასევე - სხვადასხვა
სამთავრობო და არასამთავრობო საბჭოს წევრი (მათ შორის, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამოქალაქო კომიტეტი).
ჩვენი ძირითადი მიმართულებებია: ადვოკატირება, ფერმერთა ინტერესების უკეთ დასაცავად და საკანონმდებლო პროცესში მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად; რეგიონული ოფისების ქსელის მეშვეობით
ასოციაციის სერვისებისა და პროგრამების ქვეყნის მასშტაბით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; შესაძლებლობების გაძლიერება სხვადასხვა თემატური საგანმანათლებლო პროგრამის, სპეციალიზებული
კურსებისა და ტრენინგების საშუალებით; კავშირების დამყარება აგროსექტორში მომუშავე ორგანიზაციებთან, ფერმერთა გაერთიანებებთან,
ინდივიდუალურ მეწარმეებთან, აგროინვესტორებთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან.
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მისიაა მთელი საქართველოს
მასშტაბით გააერთიანოს ფერმერთა ხმა, მათი ცხოვრების დონის
გაუმჯობესებისა და პოპულარიზაციის მიზნით.
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ჩვენი გუნდი
თამარ
ლასურაშვილი

ქეთევან
ქადაგიძე

ნინო
ზამბახიძე

კოკა
დოღონაძე
რატი
კოჭლამაზაშვილი

ნიკოლოზ
მესხიშვილი

თამარ
თორია
ანი
ზურაბაშვილი

კახი ჯაში

კობა
ჟორჟიკაშვილი
ნათია
გრიგოლია

ნათია
მსხილაძე

თამთა
მამულაიძე

ქეთევან
გოგოჭური
ეკატერინე
ლომინაშვილი

ნუკა
გოგია

ნუკი
ჩხიკვაძე

თამარ
გომიაშვილი

ნათია
გელაშვილი

დავით
მამულაშვილი

დაკო
ბარჯაძე
გიორგი
ბულია

ანა
წვერიაშვილი

ანა
მენთეშაშვილი

ნიკა
ნინუა

ილია
კუნჭულია

ნათია
ნინიკელაშვილი

სიმონ
წიქარიშვილი
საბა
მესხი

ირაკლი
არჩვაძე
ანა
ქობალია
სანდრო
კანდელაკი

ნინი
გოგიჩაშვილი
თამუნა
ჩხიკვიშვილი
ლადო
ბასილიძე

ირინა
თხელიძე

თეკლა
გურგენიძე
ეკატერინე
თარაშვილი
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ანკა
ბაბუნაშვილი

ᲐᲓᲕᲝᲙᲐᲢᲘᲠᲔᲑᲐ
ფერმერთა ინტერესების ადვოკატირება, როგორც ფერმერთა ასოციაციის მთავარი მანდატი, რა თქმა უნდა, 2021
წელსაც აქტუალური იყო და მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა ასოციაციის საქმიანობაში.
ფერმერთა სათათბირომ, რომელიც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისთვის ფერმერთა კონსულტაციის მთავარი პლატფორმაა, წლის დასაწყისში ადვოკატირების
ძირითადი მიმართულებების პრიორეტიზაციის პროცესი
წარმატებით განახორციელა. თუ 2020 წელს დღის წესრიგში უმეტესწილად კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის დაძლევა იყო, 2021 წლის მთავარი პრიორიტეტები შემდეგნაირად განისაზღვრა: მიწის მართვის
მდგრადი პოლიტიკის ჩამოყალიბება (მათ შორის, მიწის
რეგისტრაცია, პრივატიზაცია, იჯარა და სხვ.), აგროტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა და ქვეყანაში ფერმერის
სტატუსის განსაზღვრა.
ფერმერთა უფლებების დაცვის მხრივ მუშაობა მიმდინარეობდა როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო
ხელისუფლებასთან. ასევე, ასოციაცია ჩართული იყო დონორ ორგანიზაციებთან და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან სხვადასხვა დისკუსიაში, როგორც ფერმერთა უფლებების დამცველი.
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შედეგად, მიწის მართვის პოლიტიკის მიმართულებით მიღებულ იქნა (ან არსებულში შევიდა ცვლილება) რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აქტი, რომლებშიც
გათვალისწინებულია ფერმერთა ინტერესები; მაგალითად, ფერმერს სახელმწიფოსგან აქამდე იჯარით აღებული მიწის ნაკვეთის (სახნავი კატეგორია) შეღავათიანი
ფასით შესყიდვის შესაძლებლობა მიეცა; შემუშავდა და
ამოქმედდა საძოვრების მდგრადი მართვის საპილოტე
პროექტი; უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ დაფუძნებულ სუბიექტს მიეცა საშუალება, შეიძინოს მიწა და განახორციელოს ინვესტიცია (გარკვეული პირობების დათქმით); დაჩქარდა მიწის რეგისტრაციის პროცესი, რომელიც სრულად
სისტემურ რეგისტრაციაზე გადავიდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით; შემუშავდა ქვეყანაში აგროტურიზმის კანონპროექტი და აგროტურიზმის განვითარების გზამკვლევი - ამ ყველაფერს კი რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი მოჰყვა,
რაც აგროტურიზმის განვითარებას ისახავს მიზნად. საკანონმდებლო ორგანოში დაწყებულია ფერმერის სტატუსის
განსაზღვრაზე მუშაობა და საკითხის ადვოკატირებას ასოციაცია 2022 წელსაც გააგრძელებს.
აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის მიერ ახლად შექმნილი საკონსულტაციო საბჭოს წევრები გახდნენ ასოციაციის
თავმჯდომარე და თავმჯდომარის მოადგილე, რამაც დამატებითი ბერკეტი მისცა ასოციაციას, ფერმერის ხმა მუდმივად ისმოდეს საკანონმდებლო ორგანოში.
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ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲡᲐᲗᲐᲗᲑᲘᲠᲝ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲡᲐᲭᲔᲠᲐᲓ
ფერმერთა სათათბირო საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
მთავარი საკონსულტაციო პლატფორმაა, რომელიც ფერმერთა
ინტერესების უკეთ დაცვას, აგრარული სექტორის საკანონმდებლო პროცესებში მათ მაქსიმალურ ჩართულობასა და ადვოკატირებას უზრუნველყოფს. სათათბირო აქტიურად განიხილავს
სხვადასხვა კანონპროექტს და პასუხისმგებელია შენიშვნათა პაკეტის შესაბამის სახელმწიფო, საჯარო და/ან კერძო სტრუქტურებისთვის მიწოდებაზე როგორც რეგიონულ, ისე სექტორულ
დონეზე. 2021 წელს ფერმერთა სათათბიროს ფარგლებში 15
სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის, 7 შეხვედრა კანონშემოქმედების სხვადასხვა პროცესს, ასევე საქართველოს საკანონმდებლო აქტების განხილვას დაეთმო; შემუშავდა და შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს მიეწოდა შენიშვნათა ერთიანი
პაკეტები, რომლებიც, თავის მხრივ, კანონპროექტთა საბოლოო
ვერსიაში იქნა გათვალისწინებული; მოთათბირეთა ინიციატივების შესაბამისად, სამუშაო შეხვედრები ასევე ჩატარდა სექტორული და რეგიონული მიმართულებითაც.
2022 წელს ფერმერთა სათათბირო, ასოციაციის რეგიონულ
ოფისებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, არჩევნების გზით ხელახლა დაკომპლექტდება განახლებული შემადგენლობით და
კიდევ უფრო აქტიურად განაგრძობს ფერმერთა ინტერესების
ადვოკატირებას.
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2021 ᲬᲔᲚᲘ

ᲠᲘᲪᲮᲕᲔᲑᲨᲘ
5000 წევრი ფერმერი;
17 შეხვედრა ფერმერთა სათათბიროს ფარგლებში;
19 მიმდინარე პროექტი;
8 კატეგორიის აგრო სერვისი;
34 ჩატარებული კვლევა;
2 საერთაშორისო სასწავლო ტური;
82 დუალური პროფესიული სტუდენტი;
300-ზე მეტი არაფორმალური განათლების
პროგრამის მონაწილე;

2021 წელი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისთვის
გამოწვევებისა და შესაძლებლობების წელი იყო.

140-ზე მეტი გაცემული გრანტი;

მიუხედავად პანდემიისა, რომელიც ყველა სექტორს უქმნიდა დაბრკოლებებს, ასოციაცია მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობდა დასახული მიზნების მისაღწევად.

აგროტურიზმის ონლაინ პლატფორმა
agrogate.world და 41 სარეკლამო ვიდეო;

მობილური ლაბორატორია;

12 000-ზე მეტი ზარი;
5 ციფრული აგრო პლატფორმა;
130 000-ზე მეტი ვიზიტორი აგრო პლატფორმებზე;
1.2 მილიონი მომხმარებელი სოც. მედიაში;
8.5 მილიონი ჩვენება სოც. მედიაში.
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2021 ᲬᲔᲚᲡ:
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში გაწევრიანებული ფერმერების
რიცხვი 5000-ს მიუახლოვდა;
სათათბიროს ფარგლებში ჩატარდა 17 შეხვედრა ფერმერთა საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და მათი ადვოკატირებისთვის სწორი გზების
მოძიების მიზნით;
მიმდინარეობდა მუშაობა 19 პროექტზე, რომლებიც ორიენტირებული
იყო როგორც ასოციაციის წევრი ფერმერების, ისე, ზოგადად, აგროსექტორის განვითარებასა და გაძლიერებაზე საქართველოში;
შეიქმნა 8 კატეგორიის აგროსერვისი, რომლებიც აგროსექტორის შემდეგი განვითარებისთვისაა საჭირო - ფერმერებს, ასევე, ზოგადად, აგრობიზნესის სექტორის წარმომადგენლებს შეუძლიათ, მიიღონ კვალიფიციური
კონსულტაცია სხვადასხვა ტიპის მეურნეობის დაგეგმვა-ბიუჯეტირების,
მენეჯმენტისა და აგრონომიის მიმართულებით;
ჩატარდა 34 კვლევა, რომლებიც ორიენტირებული იყო ფერმერების საჭიროებების გამოკვეთასა და მათ მოგვარებაზე;
ჩატარდა 2 საერთაშორისო სასწავლო ტური, ასოციაციის წევრი ფერმერებისთვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით;
82-მა აპლიკანტმა მოიპოვა დუალური პროფესიული სტუდენტის სტატუსი;
300-ზე მეტი დაინტერესებული პირი დარეგისტრირდა არაფორმალური
განათლების პროგრამაზე;

პირველადი წარმოების სტანდარტს, გეოგაპი/GeoGAP-ის დანერგვის
სერვისთან ერთად, დაემატა მობილური ლაბორატორია, რითაც ფერმერებისთვის გაჩნდა შესაძლებლობა, ადგილზე გაკეთდეს ნიადაგისა თუ
რძის სხვადასხვა ტიპის ანალიზი;
შეიქმნა სამხრეთ კავკასიაში პირველი აგროტურისტული პლატფორმა
Agrogate.world, რომელიც მოგზაურს სთავაზობს დასვენებას ტურიზმთან
ადაპტირებულ, ტრადიციულ სოფლის მეურნეობის გარემოში. პლატფორმაზე ამჟამად 100-ზე მომხმარებელია დარეგისტრირებული. აგროტურისტული ობიექტების ცნობადობის გაზრდის ხელშესაწყობად კი მომზადდა 41 ვიდეორგოლი;
შეიქმნა 5 ციფრული პლატფორმა აგრო-სასურსათო სექტორის, პროფესიული სწავლების, აგროტურიზმისა და აგროსექტორში დასაქმების მიმართულებებით; აღნიშნულ პლატფორმებს 130.000-ზე მეტი ვიზიტორი
ეწვია;
ასოციაციის ქოლცენტრმა, ფერმერთა ინფორმირების მიზნით, ჯამურად,
12.000-ზე მეტი ზარი განახორციელა;
ასოციაციის კომუნიკაციის სტრატეგიების ეფექტიანი აღსრულების შედეგად, სხვადასხვა აგროსაკითხზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიების
ფარგლებში საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით მოცულმა აუდიტორიამ 1.2 მილიონ ადამიანს გადააჭარბა, კონკრეტული კატეგორიების
ინფორმაციის გაცნობის მაჩვენებელმა კი 8.5 მილიონზე მეტ ერთეული
შეადგინა.

140-ზე მეტმა აგროკომპანიამ თუ ფერმერმა მიიღო საგრანტო შესაძლებლობა საკუთარი ბიზნესის გასაძლიერებლად;
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ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡ ᲪᲘᲤᲠᲣᲚᲘ
ᲞᲚᲐᲢᲤᲝᲠᲛᲔᲑᲘᲡ ᲰᲐᲑᲘ - GFA DIGITAL
GFA Digital - საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ციფრული პლატფორმების
ჰაბი, რომელიც ერთ სივრცეში თავს უყრის ხუთ სხვადასხვა ციფრულ პროექტს
აგრო-სასურსათო, პროფესიული სწავლების, აგროტურიზმისა და აგროსექტორში
დასაქმების მიმართულებით. ციფრული აგროსექტორის ჰაბი ხელმისაწვდომია
მისამართზე - https://gfadigital.ge
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ᲪᲘᲤᲠᲣᲚᲘ
ᲞᲚᲐᲢᲤᲝᲠᲛᲔᲑᲘ:

AGROGATE.WORLD

AGROGATE.WORLD - პირველი აგროტურისტული ონლაინპლატფორმა სამხრეთ კავკასიაში,
რომელიც მოგზაურს სთავაზობს დასვენებას ტურიზმთან ადაპტირებულ, ტრადიციულ სოფლის მეურნეობის გარემოში. აგროტურიზმის ინდუსტრიაში ამ ორი სფეროს ურთიერთთანამშრომლობა, განტვირთვა-დასვენების საუკეთესო ფორმასთან ერთად, ხელს უწყობს სამუშაო
ადგილების შექმნას, ეკონომიკის განვითარებას, ეკოლოგიის დაცვასა და ბიზნესისთვის კონკურენტუნარიანი გარემოს სტიმულირებას. პლატფორმის დახმარებით მომხმარებელი აღმოაჩენს ისეთ აგროტურისტულ ადგილებს, სადაც შეძლებს, თავი შეაფაროს ბუნებას, სოფელს,
ჩაეფლოს პასტორალურ ცხოვრებაში - მონაწილეობა მიიღოს სოფლის მეურნეობაში, მოუაროს შინაურ ცხოველებს და გახდეს სოფლად შემორჩენილი უძველესი წეს-ჩვეულებებისა და
რიტუალების თანაზიარი;
AGRONAVTI.GE - ონლაინპლატფორმა ფერმებისთვის, რომელიც ეხმარება მათ აგრობიზნესის დაგეგმვასა და მართვაში საბაზრო ტენდენციების გათვალისწინებით მაქსიმალური მოგების
მისაღებად. პლატფორმაზე ხელმისაწვდომია აგროსფეროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა
თემატური ინფორმაცია, სტატისტიკა, ელექტრონული ფორმები (მაგ.: მენტორთან კონსულტაციის დასაჯავშნად), აგრობიბლიოთეკა, ბლოგი და სხვა მრავალფეროვანი რესურსები.
ამასთან, ონლაინპლატფორმის პარალელურად, 2017 წლიდან ხელმისაწვდომია აგროსექტორის პირველი სრულყოფილი მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“, რომელმაც 2021 წელს
მნიშვნელოვანი განახლების ეტაპი გაიარა და კიდევ უფრო უკეთ მოერგო მომხმარებლის საჭიროებებს. განახლება მოიცავდა როგორც ვიზუალურ, ისე ტექნიკურ ნაწილს. შედეგად, აპლიკაციის ეკოსისტემა პასუხობს ყველა თანამედროვე ტექნიკურ სტანდარტს და უსაფრთხოების
მოთხოვნას. გასულ წელს ასევე დაიწყო მოლაპარაკებები აპლიკაციის გლობალურ ბაზარზე
გასატანად.
AGROSKILLS.GE - კვალიფიციური კადრების დეფიციტისა და საჭიროების გათვალისწინებით
შექმნილი პროფესიული განათლების განვითარების ხელშემწყობი ციფრული პლატფორმა, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა პროფესიული კურსის ონლაინ არჩევა, გავლა და შესაბამისი
სერტიფიკატის მიღება.
AGROMAP.GE - საპილოტე პროექტი, რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების
პროგრამის (UNDP) „ჭკვიანი სოფლის კონცეფციის“ 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 - პლატფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს აგროსექტორში დასაქმების პოპულარიზაციას და ამ მიმართულებაში ციფრული სიახლეების დანერგვას. პლატფორმა აკავშირებს
სასოფლო-სამეურნეო სფეროში დამსაქმებლებსა და დასაქმების მსურვე
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ᲪᲘᲤᲠᲣᲚᲘ
ᲢᲠᲐᲜᲡᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲘᲡ
ᲮᲔᲚᲨᲔᲬᲧᲝᲑᲐ
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობბბის
ო
ი ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით, ახორციელებს პრ
ის
პროექტს, რომელიც
ხელს უწყობს საქართველოს სოფლების გამოცოცხლებისა დ
და ციფრული ტრანსფო
ფორმაციის პროცესს.

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲤᲐᲠᲒᲚᲔᲑᲨᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲐᲡᲝᲪ
ᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ
2021
2
20
21 ᲬᲔᲚᲡ ᲓᲐᲘᲬᲧᲝ ᲓᲐ 2022 ᲬᲔᲚᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲓᲔᲑᲐ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒᲘ ᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲔᲑᲘ:

სოფლის მეურნეობაში არსებული ციფრული ტექნოლოგიების იდენტიფიცირება და აღნიშნული მიმართულებით ასოციაციის წევრი ფ
ფერმერების შესაძლ
ლე
ლებბლობებისა და საჭიროებების გამოვლენა;
150 სერვისის მიმწოდებლის პროფილის შექმნა ციფრულ რ
რუკაზე განთავსების
მიზნით; ციფრული პლატფორმების შესახებ ცნობიერების აამაღლებისთვის, საქა
ართველოს ყველა რეგიონიდან შერჩეულ 200 ფერმერსა და აგროსერვისის
ქარ
მიმწოდებელს ჩაუტარდა ტრენინგი;
მომზადდა კვლევის დოკუმენტი სოფლის მეურნეობის სფ
სფეროში არსებული
საუკეთესო პრაქტიკების შესახებ, რომელიც მოიცავს კონკრეტული ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად მიღებული ფინნანსური სარგებლის
ანალიზს და, ასევე, ასახავს ქვეყნის მასშტაბით გამოყენებული ციფრული ტექნოლოგიებისა და პლატფორმების ნუსხას.
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DEMETER-Ი - ᲛᲓᲒᲠᲐᲓᲘ ᲡᲝᲤᲚᲘᲡ
DEMETE
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲘᲡ
ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲘᲡ
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝ
ᲮᲔᲚᲨᲔᲡᲐᲬᲧᲝᲑᲐᲓ
ᲮᲔᲚᲨᲔᲡ
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია აქტიურად მუშაობს, რათა 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, 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.
2021 წელს, პროექტის ფარგლებში, მოეწყო ორი საპილოტე ველი - კახეთსა
(ვენახი) და შიდა ქართლში (ვაშლის ბაღები), სადაც დამონტაჟდა სხვადასხვა დანიშნულების სენსორული (მეტეოროლოგიური, ირიგაციისა და მწერების დამჭერი
ხაფანგები) მოწყობილობები. სენსორების დახმარებით მიღებული მონაცემები
სპეციალურ პლატფორმაზე ავტომატურ რეჟიმში იტვირთება, რაც ფერმერებს დამუშავებული ინფორმაციის მიღების საშუალებას აძლევს. აღნიშნული ინფორმაცია მოიცავს როგორც სიტუაციურ ანალიზს, ისე სხვადასხვა დაავადების საპრევენციო რეკომენდაციებსა და ბაღის მოვლის კონკრეტულ სტრატეგიებს.
პროექტის პარტნიორებთან არაერთი რეგულარული სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა. შედგა სატელეფონო ინტერვიუები და დამუშავდა მიღებული ინფორმაცია,
რის შედეგადაც გაუმჯობესდა, დაიხვეწა და ფერმერთა საჭიროებებს კიდევ უფრო მოერგო პროექტით გათვალისწინებული პირობები. ცნობიერების ამაღლების მიზნით მომზადდა ვიდეორგოლები როგორც ზოგადი, ისე საპილოტე ველზე
კონკრეტული აქტივობების სადემონსტრაციოდ.
DEMETER-ი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული 42-თვიანი პროექტია, რომელიც პროგრამა Horizon 2020-ის ფარგლებში ხორციელდება. მასში ჩართულია
18 ქვეყნის (მათ შორის, 15 ევროკავშირის წევრია) 60 პარტნიორი ორგანიზაცია.
საქართველოში პროექტის პარტნიორია საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია.
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ᲥᲐᲚᲔᲑᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲨᲘ
2021 წელს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN Women) ერთად,
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ დაიწყო პროექტი „ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერებისთვის“.
ორწლიანი პროექტი მიზნად ისახავს აგროტურიზმში ჩართული ქალების გაძლიერებას, აგროტურისტული საქმიანობით მათი შემოსავლის გაზრდასა და საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებაში მათ მხარდაჭერას.
დაიწყო საქართველოს მასშტაბით აგროტურიზმში ჩართული ქალი
მეწარმეების იდენტიფიცირების პროცესი. დაინტერესებულ პირებს
შესაძლებლობა მიეცათ, პროექტში მონაწილეობის მისაღებად შეევსოთ განაცხადი, რომლის საფუძველზეც შეირჩა 100 ქალი მეწარმე.
პროექტის სამომავლო აქტივობების განხორციელების შემდეგ ბენეფიციარებს საშუალება ექნებათ, გაიღრმაონ ცოდნა და გაიუმჯობესონ ბიზნესის მართვისთვის საჭირო უნარები, გაზარდონ თავიანთი
აგროტურისტული ობიექტის ცნობადობა და დაამყარონ კავშირები.
ასევე, საშუალება ექნებათ, მონაწილეობა მიიღონ საგრანტო კონკურსში და მოიპოვონ ფინანსური მხარდაჭერა.
2021 წლის ნოემბერში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, აგროტურიზმის შესახებ კანონპროექტთან დააკა
კავშირებით არასამთავრობო სექტორთან
შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრისას არასამთავრობო სექტორს მიეწოდა ინფორმაცია „აგროტურიზმის კანონპროექტის“ რ
რეგულირების
ზეგავლ
ლენის შეფასების შესახებ.
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ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲐ ᲔᲕᲠᲝᲞᲘᲡ
ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲒᲐᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲔᲑᲘᲡ
COPA-COGECA-Ს
ᲞᲠᲘᲕᲘᲚᲔᲒᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ
ᲞᲐᲠᲢᲜᲘᲝᲠᲘ ᲒᲐᲮᲓᲐ

ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ
ᲞᲐᲠᲢᲜᲘᲝᲠᲔᲑᲗᲐᲜ
ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲐ

პრივილეგირებული პარტნიორის სტატუსი ნიშნავს, რომ ასოციაციას კიდევ უფრო მეტი წვდომა ექნება ევროპის სოფლის მეურნეობის საუკეთესო პრაქტიკასა და გამოცდილებაზე, რასაც ასოციაციის წევრი ფერმერები გაიზიარებენ.
ამასთან, გააქტიურდება საერთაშორისო კონტაქტები და საქართველო კიდევ
უფრო მეტად დაუახლოვდება ევროკავშირის აგროსტანდარტებს, რაც წინგადადგმული ნაბიჯია ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.
ფერმერთა ასოციაცია ევროპის ფერმერთა გაერთიანების პარტნიორის სტატუსს 2014 წლიდან ატარებდა, ხოლო პრივილეგირებული პარტნიორის სტატუსის მინიჭებას წინ უძღოდა ორთვიანი აქტიური სამუშაო პროცესი - განხილვები, პრეზენტაციები და გასაუბრებების ეტაპი, რაც წარმატებით დასრულდა
და ასოციაცია პრივილეგირებული პარტნიორის სტატუსის მფლობელი გახდა.
COPA-COGECA ევროპის ფერმერთა მთავარი გაერთიანებაა. მისი წევრები
არიან ევროკავშირის ყველა ქვეყნის წამყვანი ფერმერული გაერთიანებები,
პარტნიორობის უფლება კი არაწევრი ქვეყნის წარმომადგენლებს აქვთ.
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ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ /
ᲛᲔᲠᲫᲔᲕᲔᲝᲑᲐ

ᲘᲜᲕᲔᲡᲢᲘᲠᲔᲑᲐ ᲣᲕᲜᲔᲑᲔᲚ
ᲓᲐ ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲘᲐᲜ
ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐᲨᲘ (SQIL)
2021 წელი მეტად დატვირთული და ნაყოფიერი იყო SQIL პროექტისთვის, რომელსაც, აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ფინანსური მხარდაჭერით, ამერიკული ორგანიზაცია
Land O’Lakes Venture37-ი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით ახორციელებს.
პროექტის ფარგლებში, 2021 წელს გეოგაპი/GeoGAP-ის ხილისა
და ბოსტნეულის მოდულს რძის მოდული დაემატა და ის პირველად მამუკა კობახიძის ფერმა „შტორში“ დაინერგა, რომელიც სოფელ ფშაველში მდებარეობს.
SQIL პროექტის ფარგლებში ჩატარდა არაერთი ტრენინგი, სემინარი თუ სადემონსტრაციო დღე (მაგ.: „როგორ ავაშენოთ მესაქონლეობის ფერმა“, „ტრიტიკალეს სადემონსტრაციო დღე“, გეოგაპი/GeoGAP-ის საველე ანალიზები და მრავალი სხვა). ამავე
პროექტის ფარგლებში 2021 წელს დაიწყო ფასების მონიტორინგი
და ანალიზი.
აღსანიშნავია წლის ბოლოს ჩატარებული სოციალური მედიის
კამპანია, რომელმაც 700.000-ზე მეტი ადამიანი მოიცვა და მესაქონლეობასთან დაკავშირებულ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე
ცნობადობა აამაღლა.
ასევე, სწორედ SQIL პროექტის ფარგლებში, 2021 წლის მიწურულს საქართველოს გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსთან გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად გეოგაპი/GeoGAP-ის სტანდარტის
შემდგომ აღიარებას ისახავს.
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ᲡᲐᲑᲐᲖᲠᲝ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ
ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲘᲡ ᲨᲔᲒᲠᲝᲕᲔᲑᲐ ᲓᲐ
ᲓᲐᲛᲣᲨᲐᲕᲔᲑᲐ
2021 წელს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მკვლევართა ჯგუფი აქტიურად მუშაობდა საბაზრო ფასების შეგროვების მიმართულებით და თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში რძის პროდუქტებისა და ხორცის ფასებზე ყოველკვირეულ დაკვირვებას აწარმოებდა.
აღნიშნული აქტივობა პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ (SQIL) ფარგლებში განხორციელდა. გარდა რძის პროდუქტებისა და ხორცისა,
მკვლევართა გუნდი აკვირდებოდა ნედლი რძის, ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი საქონლისა და მისი საკვების ფასებს. ფასთა კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის
გამოყენებით ფერმერები, სოფლის მეურნეობაში ჩართული ბიზნესი, მათ შორის - SQIL
პროექტის ბენეფიციარები, იღებენ რეალური საბაზრო ფასების სანდო მონაცემებს, რაც
მათ საკუთარი საქმიანობის უკეთ დაგეგმვაში ეხმარება.
საბაზრო ფასების შესახებ შეგროვებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია როგორც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და „აგრონავტის“ ვებგვერდებზე, ისე ჟურნალში
„ახალი აგრარული საქართველო“, სადაც SQIL პროექტს სპეციალური ჩანართი აქვს.
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ᲛᲔᲠᲫᲔᲕᲔᲝᲑᲘᲡ ᲓᲐᲠᲒᲘᲡ
ᲛᲝᲓᲔᲠᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲑᲐᲖᲐᲠᲖᲔ
ᲬᲕᲓᲝᲛᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲐ (DIMMA)
„მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის“ სახელმწიფო პროგრამა
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივითა და სოფლის
მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) ფინანსური მხარდაჭერით
ხორციელდება. პროგრამა მიზნად ისახავს სოფლად ეკონომიკის განვითარებას კონკურენტუნარიანი, დივერსიფიცირებული და მდგრადი მერძევეობის დარგის ჩამოყალიბების ხელშეწყობის გზით. პროგრამა მოიცავს ორ მთავარ ტექნიკურ კომპონენტს:

რძისა და რძის პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება;
ინსტიტუციური და ორგანიზაციული განვითარება.
2021 წლიდან პროგრამა ხორციელდება საქართველოს 4 რეგიონში: სამცხე-ჯავახეთი,
იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბდება მერძევეობის კლასტერები; ასევე, მცირე და საშუალო ზომის (ფერმები 20-მდე მერძევე ფურით) მეურნეობებში მოეწყობა მერძევეობის სადემონსტრაციო ფერმები, სადაც ფერმერები მიიღებენ სრულად დაფინანსებულ ტექნიკურ დახმარებას, რათა გააუმჯობესონ პირუტყვის კვება,
ფერმის აღჭურვილობა, ჰიგიენური პირობები, პირუტყვის პროდუქტიულობა, წარმოებული პროდუქციის ხარისხი და მოცულობა და ა.შ.; პროგრამისთვის მნიშვნელოვნად
პრიორიტეტულია ახალგაზრდა და ქალი ფერმერების ჩართულობა და აქტიური მონაწილეობა.
ასევე, პროგრამის მიზანია ხელოვნური განაყოფიერების პოპულარიზაცია ფერმერებში; კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხელოვნური განაყოფიერების
კომპონენტი, რაც გულისხმობს ხელოვნური განაყოფიერების პროცედურის თანადაფინანსებას ბენეფიციართა ფერმებში საქონლის ჯიშთა გაუმჯობესების მიზნით. ამასთანავე, სადემონსტრაციო ფერმებზე მოეწყობა ფერმერთა საველე სწავლებები, სადაც
ფერმერებს საშუალება ექნებათ, მიიღონ უფასო კონსულტაცია და გაიარონ პროფესიული კურსები. ამისთვის პროექტის ფარგლებში უკვე შემუშავდა 16 ტრენინგ-მოდული.
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ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲔᲑᲘ ᲒᲔᲝᲒᲐᲞᲘ/GEOGAP
ᲒᲔᲝᲒᲐᲞᲘ/GEOGAP-ᲘᲡ
ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲘᲡ ᲐᲮᲐᲚᲘ
ᲛᲝᲓᲣᲚᲘ

2021 წელი გეოგაპი/GeoGAP-სთვის, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების ადგილობრივი სტანდარტია, გამორჩეული სიახლეების წელი იყო. გეოგაპის სტანდარტს წელს ახალი - რძის მოდული დაემატა.
შედეგად, ფერმებს პირველადი წარმოების ეტაპზე გეოგაპი/GeoGAP-ის სტანდარტი მიენიჭათ.
2021 წლის დეკემბერში გეოგაპი/GeoGAP-ის რძის მოდულის ოფიციალური
წარდგენა გაიმართა, რომელსაც, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან ერთად, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ფერმერები და რძის
გადამამუშავებლები ესწრებოდნენ.
გეოგაპი/GeoGAP-ის რძის მოდული შემუშავდა პროექტის, „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ (SQIL) ფარგლებში, რომელსაც ამერიკული ორგანიზაცია Land O’Lakes Venture37-ი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობითა და ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის
(USDA) ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.
აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად გეოგაპის/GeoGAP-ის სტანდარტი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ პროექტ „ზრდის“ ფარგლებში შეიქმნა,
რომელიც დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ.
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ᲛᲔᲛᲪᲔᲜᲐᲠᲔᲝᲑᲐ
ᲛᲪᲔᲜᲐᲠᲔᲔᲑᲘ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲘᲡ
ᲮᲔᲚᲨᲔᲬᲧᲝᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ - HEGO
2021 წელს შეიქმნა ვებგვერდი და ლოგო პროექტისთვის - „მცენარეები
განვითარების მხარდაჭერისთვის“ (HEGO), რომელიც, სამკურნალო
მცენარეების მოპოვებისა და დივერსიფიცირებული ახალი კულტურების
პოპულარიზაციასთან ერთად, სამკურნალო მცენარეების მიმართულებით საერთაშორისო სავაჭრო კავშირების დამყარებასა და შემდგომ განვითარებას ემსახურება.
გარდა ამისა, პროექტის გუნდმა შეიმუშავა ტყის არამერქნული პროდუქტების კურსი სასწავლო გეგმასთან ერთად და მოამზადა ამავე კურსის
ფარგლებში შემავალი მოდულების მოკლე აღწერა.
პროექტის გუნდი დაესწრო პირველ ონლაინკონფერენციას, რომლის
პირობითი მასპინძელი იყო მოლდოვა. ღონისძიება მიზნად ისახავდა
სამიზნე ჯგუფებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ტყის არამერქნული
პროდუქტების მოყვანის, გადამუშავებისა და სექტორის განვითარების
შესაძლებლობების შესახებ. შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა პროექტის
პარტნიორ ქვეყნებს შორის (საბერძნეთი, მოლდოვა, სომხეთი და საქართველო) თანამშრომლობის აუცილებლობასა და პროექტის ფარგლებში
დაგეგმილი აქტივობების მნიშვნელობაზე.
HEGO ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 30-თვიანი პროექტია, რომელიც ოთხ ქვეყანას (საბერძნეთი, მოლდოვა, საქართველო და სომხეთი) აერთიანებს. იგი ხორციელდება რუმინეთის საზოგადოებრივი
სამუშაოების, განვითარებისა და ადმინისტრაციის სამინისტროს მხარდაჭერით. მისი წამყვანი პარტნიორი ორგანიზაციაა ჰალკიდიკის განვითარების ასოციაცია, ხოლო საქართველოში HEGO-ს პარტნიორია საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია.
www.hego-project.com
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ᲡᲮᲕᲐ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲔᲑᲘ

ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲘᲡ
ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡ
ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲐ (SIDA)

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲤᲐᲠᲒᲚᲔᲑᲨᲘ:
შეიქმნა მონიტორინგისა და შეფასების გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისთვის მონიტორინგისა და
შეფასების ერთიანი სისტემის შემუშავებას, რაც, თავის მხრივ, საშუალებას აძლევს ასოციაციას, უფრო ეფექტიანად იმუშაოს დასახული
მიზნების მისაღწევად. ასოციაციაში დაიხვეწა და გაუმჯობესდა ანგარიშგების სისტემაც;

შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) ძალისხმევითა
და დახმარებით, 2021 წელს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში განხორციელდა ორგანიზაციული პლატფორმის საფუძვლიანი განახლება, რის შედეგადაც
გაძლიერდა ასოციაციის კორპორაციული შესაძლებლობები, ახალ საფეხურზე
ავიდა ადამიანური რესურსების მართვის მოდელი, დაინერგა თანამშრომელთა
ეფექტიანობის შეფასებისა და შემდგომი ამაღლების მოდულები. ყოველივე ეს
გამყარებულია ორგანიზაციული მენეჯმენტის თანამედროვე პრინციპების გათვალისწინებით შექმნილი დოკუმენტაციით, რომლითაც ხელმძღვანელობს ასოციაცია. ამასთან, ადამიანური რესურსების გაძლიერებისთვის, 2021 წელს ფერმერთა ასოციაციის 51-მა თანამშრომელმა გაიარა სხვადასხვა თემატური სასწავლო
კურსი/ტრენინგი.
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შეიქმნა გარემოსდაცვის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელსაც მოჰყვა
გარემოს დაცვის მიმართულებით სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნა. აღნიშნული ჯგუფის წევრობა თანამშრომლების მოხალისეობრივი
აქტივობაა, რაც ნიშნავს, რომ ჯგუფის ყველა წევრს აქვს საშუალება,
მონაწილეობა მიიღოს სამუშაო შეხვედრებში და ამ გზით ჩაერთოს
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
ჩატარდა საფუძვლიანი, მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის ანალიზი და შექიმნა შესაბამისი მოცულობითი დოკუმენტი;
ჩატარდა ორგანიზაციული შესაძლებლობების შეფასება გენდერის
კუთხით, აგრეთვე სამიზნე ჯგუფების საჭიროებების და შესაძლებლობების ანალიზი გენდერის ჭრილში, რის შედეგადაც შემუშავდა გენდერის სტრატეგიის დოკუმენტი.
საქმისწარმოების ადმინისტრირების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა
არაერთი სახელმძღვანელო და შესაბამისი დოკუმენტი.

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ

ეს
წალკაა

პროექტის „ეს წალკაა“ (EMBRACE Tsalka) ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, „კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელთან“ (CENN) ერთად, ფერმერული მეურნეობების შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით აქტიურად მუშაობს. დარეგისტრირდა
წალკის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი (LAG), რომელიც იცავს საჯარო და
კერძო პარტნიორობის პრინციპს, ასევე - ტერიტორიულ, გენდერულ და ასაკობრივ სამართლიანობას. LAG-ი წარმოადგენს დაუცველ ოჯახებს, ეკომიგრანტებს, დევნილებსა და ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს.
2021 წელს, პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
მუშაობდა „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების“ (WBL) პროგრამების გაციფრულების მიმართულებით. შემუშავდა პროფესიული სწავლების კურსების
პრაქტიკული და თეორიული სასწავლო ვიდეოები. რძის პროდუქტების გადამუშავების მიმართულებით დანერგილი პროგრამის ფარგლებში გადაღებული
ვიდეოგაკვეთილები განთავსდა Agroskills.ge პლატფორმაზე, რამაც უკვე 5
ფერმერს მიეცა შესაძლებლობა, შეესწავლა აღნიშნული პროგრამა და აემაღლებინა კვალიფიკაცია.
პროექტს „ეს წალკაა“, ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის ფინანსური
მხარდაჭერით, ახორციელებს „კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო
ორგანიზაციების ქსელი“ (CENN), საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან
და სოფლის განვითარების კვლევით ინსტიტუტთან (Ifls) თანამშრომლობით.
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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 ინიციირებული და დაფინანსებულია ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) მიერ.

ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲣᲚᲘ ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲔᲑᲘᲡ
ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲛᲭᲔᲠᲘ
ᲘᲜᲘᲪᲘᲐᲢᲘᲕᲐ ᲤᲘᲜᲐᲜᲡᲔᲑᲖᲔ
ᲮᲔᲚᲛᲘᲡᲐᲬᲕᲓᲝᲛᲝᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
(FSI)

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
მოიცავდა ინდივიდუალურად მორგებულ ტექნიკურ დახმარებას. ასევე, პროექტის ბენეფიციარებისთვის, კერძოდ, სასათბურე და აგროტურისტული პროექტებისთვის შედგა გარემოს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ადგილზე ვიზიტი, რომელმაც პროექტებში
ჩართულ სუბიექტებს გაუწია კონსულტაცია და მოამზადა შესაბამისი რეკომენდაციები. ვიზიტის ფარგლებში, ასევე, განხორციელდა ნიადაგისა
და წყლის ანალიზების აღება და შედეგების მიხედვით, რეკომენდაციების გაცემა. ამასთან, პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობაა
სადემონსტრაციო საძოვრების მოწყობა 4 სხვადასხვა გეოგრაფიულ
არეალზე. ამ მიზნით აქტიურად მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელთა დასრულებაც 2022 წელს არის ნავარაუდები.
პროექტის ფარგლებში, 2021 წელს, ასევე, შემუშავდა პროფესიული განათლების ორი პროგრამა: დეკორატიული მცენარეების წარმოება ღია
და დახურულ გრუნტზე და ნუშის მოვლა-პატრონობა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. სასწავლო კურსები ჩატარდა ოთხ სამიზნე რეგიონში: სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი და მცხეთა-მთიანეთი. პროფესიული განათლების აღნიშნული პროგრამების დასრულების
შემდეგ წარმატებულ 65 მსმენელს შესაბამისი სერტიფიკატი გადაეცა.
პროფესიული განათლების პროგრამების მიზანია ბენეფიციარების დასაქმების, შემოსავლის ზრდისა და არსებული მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა.
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ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ - „ᲛᲝᲬᲧᲕᲚᲐᲓᲘ
ᲘᲫᲣᲚᲔᲑᲘᲗ ᲒᲐᲓᲐᲐᲓᲒᲘᲚᲔᲑᲣᲚᲘ
ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ
ᲛᲝᲡᲐᲮᲚᲔᲝᲑᲘᲡ ᲔᲙᲝᲜᲝᲛᲘᲙᲣᲠᲘ
ᲓᲐ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲩᲐᲠᲗᲣᲚᲝᲑᲘᲡ
ᲮᲔᲚᲨᲔᲬᲧᲝᲑᲐ ᲡᲐᲛᲮᲠᲔᲗ
ᲙᲐᲕᲙᲐᲡᲘᲐᲨᲘ“ (EPIC)

გრანტის მოსაპოვებლად დაინტერესებულმა პირებმა მონაწილეობა მიიღეს ბიზნესიდეების კონკურსში, ხოლო სპეციალური (სავალდებულო) ტრენინგის გავლის შემდეგ
საკუთარი ბიზნესგეგმები შესარჩევ კომისიას წარუდგინეს. კომისიის მიერ შიდა ქართლსა (ხაშური, გორი, კასპი, ქარელი) და ქვემო ქართლში (მარნეული, თეთრიწყარო,
ბოლნისი) მცხოვრები 33 ბენეფიციარი შეირჩა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა საოჯახო მეურნეობის/ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით
გადაეცა.
ტექნიკის გადაცემამდე მათ დამატებით ჩაუტარდათ ტრენინგები ისეთ საკითხებზე,
როგორიცაა შრომის უსაფრთხოება, ნარჩენების მართვა და კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა. ასევე, ტექნიკის გადაცემის შემდეგ გაიარეს მისი პრაქტიკული გამოყენების ინსტრუქტაჟი. ტენდერში გამარჯვებული ტექნიკის მიმწოდებელი კომპანია
ერთი წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს აღჭურვილობის მომსახურებას. აღნიშნულ ტრენინგში ჯამში 63 ბენეფიციარმა მიიღო მონაწილეობა.
პროექტის ფარგლებში უპირატესობა მიენიჭა ახალგაზრდებისა და ქალების მიერ ინიციირებულ პროექტებს. ასევე, სოციალური სტატუსის მქონე პირებს, ოკუპირებული
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა სოფლების მცხოვრებლებსა და
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს.
ქალ ბენეფიციარებზე დაიწერა 7 წარმატების ისტორია და შესაბამისი ფოტომასალით
გამდიდრებული ისტორიები გავრცელდა ასოციაციის სოციალური ქსელების მეშვეობით. აღნიშნული ასევე გაშუქდა სატელევიზიო არხებით.
პროექტი „მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი
მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ
კავკასიაში“ (EPIC) გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების დაფინანსებით (GIZ), გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
სამინისტროს (BMZ) სახელით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) თანამშრომლობით განხორციელდა.
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ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ
ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐ
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 ინიციირებული იყო
პროექტ „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების“ (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.

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ „ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲖᲔ
ᲓᲐᲤᲣᲫᲜᲔᲑᲣᲚᲘ
ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲐ“

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 36-მდე კერძო სექტორის
წარმომადგენელთა ხელშეწყობას ტექნიკურ აღჭურვილობაზე წვდომისთვის. 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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ᲡᲐᲡᲬᲐᲕᲚᲝ ᲢᲣᲠᲘ
ᲜᲘᲓᲔᲠᲚᲐᲜᲓᲔᲑᲨᲘ

საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება აგრარულ პროფესიულ განათლებაში პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“
ფარგლებში, აგრარული პროფესიული განათლების ევროპული გამოცდილების გაზიარების მიზნით განხორციელდა
სასწავლო ტური ნიდერლანდებში. ტურში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის დუალური პროფესიული პროგრამის წარმომადგენლებმა, მათ შორის პროფესიულმა სტუდენტებმა, აგრარული პროფილის პროფესიულმა
მასწავლებლებმა და სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში
ჩართულმა კომპანიის ინსტრუქტორებმა.
სასწავლო ტურის ფარგლებში, საუკეთესო პრაქტის გაზიარების მიზნით, მონაწილეები ესტუმრნენ ნიდერლანდებში
სოფლის მეურნეობის კუთხით წამყვან საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს, როგორიცაა HAS-ის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი და პროფესიული კოლეჯების ქსელი
Yuverta.
მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეთვალიერებინათ
მეხილეობის, მეცხოველეობისა და ფერმერული მეურნეობის
სადემონსტრაციო ნაკვეთები, გაცნობოდნენ სოფლის მეურნეობის თანამედროვე და ინოვაციურ მიდგომებს, დარგობრივი
ასოციაციების საქმიანობებს და სწავლა-სწავლების პროცესში
გამოყენებულ თანამედროვე და ინოვაციური სწავლების მიდგომებს.
აღსანიშნავია, რომ ჰოლანდიელ სტუდენტებთან ერთად
ქართველი სტუდენტები, განათლებისა და კერო სექტორის
წარმომადგენლები ეწვივნენ ევროპარლამენტს, სადაც მონაწილეებმა შეიტყვეს, ევროპარლამენტის დაფუძნების, მისი
განვითარების ისტორიული ეტაპები, ევროპულ სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობის, მიმდინარე პროცესებისა და
სოფლის მეურნეობის კუთხით მიმდინარე საკითხები.
პროექტი მიმდინარეობს, შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), გაეროს განვითარების
პროგრამის (UNDP), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერითა და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოორდინაციით.
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ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡ
ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ
ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚ ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐᲨᲘ

პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ ფარგლებში
ჩატარდა დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის „აგრო დუოს“ წევრების შესაძლებლობების გაძლიერების სამდღიანი
ონლაინტრენინგი. შეხვედრას უძღვებოდა ბერნის უნივერსიტეტის პროფესორი რობერტ ლეჰმანი. პროფესორმა განიხილა შვეიცარიული პროფესიული განათლების მოდელი,
საჯარო-კერძო პარტნიორობის როლი პროფესიულ განათლებაში, დარგობრივი ასოციაციების მნიშვნელობა განათლების სისტემის გაუმჯობესებაში, მონიტორინგისა და ცნობიერების ამაღლების მექანიზმები. შეხვედრის ფარგლებში „აგრო
დუოს“ წევრებმა განიხილეს აგრარულ და განათლების სისტემაში არსებული გამოწვევები, შეიმუშავეს სარეკომენდაციო
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.

31

ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲐ /
ᲒᲐᲓᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲘᲡ
ᲓᲐᲜᲔᲠᲒᲕᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲐ
ᲐᲒᲠᲐᲠᲣᲚ ᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲨᲘ

რეგიონული მასშტაბით მოქმედი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის
დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის „აგრო დუოს“ მიერ შემუშავებული პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების პრეზენტაცია გაიმართა.
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, ფუტკრის პროდუქტების წარმოება და ფუტკრის 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.
ქვეყნის მასშტაბით პროფესიული განათლების რეფორმის პროცესში „აგრო
დუო“ დარგობრივი უნარების პირველი გაერთიანებაა, რომელიც აგრარული
მიმართულებით პროფესიულ განათლებაზეა ორიენტირებული. „აგრო დუო“, პროექტ „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების“ ფარგლებში, 2019 წელს
დაფუძნდა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს
(SDC), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერითა და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოორდინაციით (GFA) საქმიანობს.
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ᲐᲒᲠᲐᲠᲣᲚ ᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲨᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲖᲔ
ᲓᲐᲤᲣᲫᲜᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ
ᲮᲐᲠᲯᲗᲐᲦᲠᲘᲪᲮᲕᲘᲐᲜᲝᲑᲘᲡ
ᲐᲜᲐᲚᲘᲖᲘ (CBA)
პროექტ „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების“ ფარგლებში
გაკეთდა დუალური პროგრამების განხორციელების ხარჯთაღრიცხვიანობის ანალიზი, რომელიც შეისწავლის რეგიონულ დონეზე სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამების ხარჯთაღრიცხვიანობას. კვლევამ შეაფასა კერძო
სექტორის ბაზაზე სტუდენტების სამუშაო პრაქტიკაში ჩართვის პროცესზე გაწეული დანახარჯები და მიღებულ სარგებელი. კვლევის მეთოდოლოგია დაეფუძნა საერთაშორისო გამოცდილებას, მათ შორის - ევროპული განათლების ფონდის
(ETF) მიერ შემოთავაზებულ მეთოდოლოგიას.
კვლევის პროცესში გამოიკითხნენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები (მეფუტკრეობა, მებაღეობა, მეხილეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია, ხორც-პროდუქტების წარმოება), სადაც
სტუდენტები გადიან სამუშაო პრაქტიკას. გამოვლინდა ხარჯები, რასაც გასწევს კომპანია თითო სტუდენტზე და შეედარა იმ სარგებელს, რასაც კომპანიები სტუდენტების შრომით
იღებენ. ამის საფუძველზე გაკეთდა ანალიზი.
აღნიშნული მოდელის მდგრადობისთვის შემუშავდა რეკომენდაციები, თუ როგორ შეიძლება WBL მოდელის გაუმჯობესება და კერძო სექტორისთვის მასტიმულირებელი მექანიზმების შემუშავება.
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ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲖᲔ
ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ
სასწავლებლის და საწარმოების ერთობლივ დუალურ პროფესიულ პროგრამებზე განხორციელდა პროფესიული განათლების
მსურველთა რეგისტრაცია შემდეგი მიმართულებით: მეფუტკრეობა, მეხილეობა, რძის პროდუქტების წარმოება, მებოსტნეობა, მებაღეობა, ვეტერინარია, 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.

ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲖᲐᲪᲘᲐ

ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ
34

ᲟᲣᲠᲜᲐᲚᲘ
„ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐ“

პროექტ „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების“ ფარგლებში, პროფესიული
განათლების პოპულარიზაციის მიზნით, გამოვიდა ჟურნალი „პროფესიული
განათლება“, რომელიც გამოიცემა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
კოორდინაციით, გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებითა 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 როლსა და კურსდამთავრებულების დამოკიდებულებას
პროფესიული განათლების მიმართ. ჟურნალის სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია შემდეგი ბმულის საშუალებით: https://vet.ge/ge/private-sector
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ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ
„ᲣᲜᲐᲠᲔᲑᲘ ᲓᲐᲡᲐᲥᲛᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ
ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ,
ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲔᲑᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ
ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ“
(SECTORs)
პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, ოთხი ორგანიზაციისგან - „საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია“, „ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტი“,
„დემოკრატიის ინსტიტუტი“ და „ასოციაცია „ათინათი“ შემდგარი კონსორციუმის მიერ და მიზნად ისახავს საქართველოს სამ
რეგიონში (გურია, სამეგრელო, აჭარა) სექტორული პარტნიორობის წახალისების, სამეწარმეო განათლების შეთავაზებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვის გზით საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების შესაძლებლობების
გაუმჯობესებას.

საანგარიშო პერიოდში, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციის ჩართულობით განხორციელდა კვლევა, რომლის შესწავლის საგანიც შრომის ბაზრისა და ზრდის პოტენციალის მქონე ეკონომიკური
სექტორების იდენტიფიცირება იყო. კვლევამ მოიცვა ცხრა მუნიციპალიტეტი: ქობულეთი, ქედა, ბათუმი, ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური, წალენჯიხა, სენაკი
და ზუგდიდი და გამოავლინა ის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლებიც
აქტუალურია ადგილობრივ დონეზე დასაქმებისა და განათლების ხელმისაწვდომობის მხრივ. კვლევის შედეგების გასაჯაროების მიზნით, განხორცილდა
ონლაინ პრეზენტაციები;
კვლევის შედეგად გამოვლენილი მიგნებებისა და კერძო სექტორთან განხორციელებული შეხვედრების საფუძველზე გამოკვეთილი ტენდენციების გათვალისწინებით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ შეფასდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული რესურსებისა და პერსპექტივების
პროექტის სამოქმედო გეგმასთან თანხვედრა და დაიწყო სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგმომით აგრარული მიმართულების პროგრამების იდენტიფიცირებისა და განხორციელებისთვის მზადება, შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან - „შოთა მესხიას სახელობის
ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ და მისი ფილიალი სენაკში, კოლეჯები
- „ლაკადა“, „ახალი ტალღა“, „ჰორიზონტი“, „ფაზისი“, „ბლექსი“ გაიმართა შეხვედრები და დაკომპლექტდა სამუშაო ჯგუფები;
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შედეგად, პროექტის პირველივე წელს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაციის კოორდინაციით, საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი და კოლეჯი
„ბლექსი“, მოიპოვეს მეფუტკრეობის დუალური პროგრამის განხორციელების უფლება და ცენტრალიზებული რეგისტაციის ფარგლებში (12 ივლისი20 აგვისტო), კერძო სექტორთან თანამშრომლობის პირობებში გამოაცხადეს მეფუტკრეობის დუალურ პროგრამაზე მიღება. კერძოდ:

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
და პარტნიორი კომპანია „საქართველოს მეფუთკრეთა გაერთიანება“. რეგიონი: სამეგრელო, სენაკის მუნიციპალიტეტი. მისაღებ
სტუდენტთა რაოდენობა -10, დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა
რაოდენობა - 18;
კოლეჯი „ბლექსი“ და პარტნიორი საფუტკრე მეურნეობა „ფუტკრის
სამყარო- ფ/პ მერაბ ბასილაძე, ფერმერულ მეურნეობა- ფ/პ ვლადიმერ თურმანიძე და სადურგლო საწარმო. რეგიონი: აჭარა,
ქედის მუნიციპალიტეტი. მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა - 12,
დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა რაოდენობა - 21;
ამასთანავე, საანგარიშო პერიოდში, ასოციაციის კოორდინაციით კოლეჯებთან („ლაკადა“, „ჰორიზონტი“ და მისი ფილიალი გორაბერეჟოულში)
თანამშრომლობით, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით შემუშავდა „ლურჯი მოცვის გაშენება-მოვლისა“ და „ხეხილოვანი კულტურების
ინტეგრირებული დაცვის“ მოკლევადიანი მომზადების პროგრამები;
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ,,სოფლის მეურნეობის პროგრამის“ თანამშრომლობით, საანგარიშო პერიოდში ზემოაღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარი კერძო კომპანიებისთვის ასევე
ჩატარდა საორიენტაციო შეხვედრები, რომელთა ფარგლებშიც, ასოციაციის ცალკეული სერვისების, პროექტის „SECTORs”, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მნიშვნელობის, მასში კერძო სექტორის როლისა და
სისტემაში მათი ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ გაიმართა პრეზენტაციები. შედეგად, მეურნეობის სხვადასხვა დარგში როგორც პირველადი წარმოების, ისე მეორადი გადამუშავების მიმართულებით გამოიკვეთა
სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობები და სურვილები.

პროფესიულ პროგრამებზე გამოცხადებული ცენტრალიზებული რეგისტრაციის ფარგლებში, მეფუტკრეობის დუალური პროგრამის პოპულარიზებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, ასოციაციის
ინიციატივით, ქედის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა საორიენტაციო შეხვედრები/პრეზენტაციები;
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მხრიდან პროექტის, „SECTORs”,
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მნიშვნელობის, მასში კერძო სექტორის როლისა და სისტემაში მათი ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ პრეზენტაცია ჩატარდა ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების მიერ ორგანიზებულ
ონლაინ სემინარზე - “პროფესიული განათლება და ევროკავშირი“;
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ᲔᲕᲠᲝᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲘ ᲓᲐ
ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐ
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ
„Into the Sun“
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად
და EU4Business ინიციატივის ფარგლებში, 2021 წელს დაიწყო 6-თვიანი
პროექტი „მზის ქვეშ“ (Into the Sun). პროექტი დაფინანსდა ევროკავშირის
მიერ და, საქართველოსთან ერთად, მასში მონაწილეობდა ლიეტუვა, იტალია და მოლდოვა. პროექტმა მოიცვა ბიო/ორგანული აგრო-სასურსათო
პროდუქტების მწარმოებლები და მიზნად ისახავდა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის სავაჭრო
ურთიერთობების ხელშეწყობას.

ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ორგანიზებით, გაიმართა ონლაინსემინარი - „ევროკავშირი და პროფესიული განათლება საქართველოში“. შეხვედრის მიზანი ახალგაზრდებში პროფესიული განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ამ სფეროში არსებული შესაძლებლობის გაცნობა იყო.
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 მხარდაჭერაზე,
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 თანამშრომლობისა და მდგრადი კავშირების გაღრმავებას ახალგაზრდებსა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შორის, ევროკავშირის წევრი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან (აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო,
სომხეთი, უკრაინა).

პროექტის საწყის ეტაპზე თითოეულ პარტნიორ ქვეყანაში 6 მცირე და საშუალო ზომის საწარმო (SME) შეირჩა. შერჩევის კრიტერიუმის თანახმად, საწარმოებს მოეთხოვებოდათ ბიოსერტიფიკატის ქონა ან სერტიფიცირების
გარდამავალ ეტაპზე ყოფნა, ან ბიოწარმოებაზე გადასვლის გაცხადებული
სურვილი. შერჩეულმა კანდიდატებმა მონაწილეობა მიიღეს იტალიის ქალაქ პალერმოში გამართულ სავაჭრო გამოფენაში, ასევე - ბიზნესებს შორის
(B2B) შეხვედრებში, სადაც მათ საქმიანი კონტაქტების დამყარების შესაძლებლობა მიეცათ. გარდა ამისა, საწარმოების საჭიროებების დეტალური შეფასების შემდეგ შემუშავდა მათზე მორგებული 16-კვირიანი სწავლების/მენტორობის პროგრამები.
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ᲐᲒᲠᲝᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲘ
ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

2021 წელს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ აგროსექტორის შემდგომი განვითარებისთვის საჭირო აგროსერვისების მიმართულებები შეიმუშავა.
დაგროვილი ცოდნისა და გამოცდილების გათვალისწინებით, გამოიკვეთა
სერვისების 8 კატეგორია. ფერმერებსა თუ ბიზნეს სექტორს შესაძლებლობა
მიეცათ, მიიღონ კვალიფიციური აგროკონსულტაცია სხვადასხვა ტიპის მეურნეობის დაგეგმვა-ბიუჯეტირების, მენეჯმენტისა და აგრონომიის მიმართულებით.
აგრობიზნესებს საშუალება აქვთ, ჩამოაყალიბონ თავიანთ მიმართულებაზე
მორგებული პროფესიული პროგრამა თუ ტრენინგი, მიიღონ და გამოიყენონ
ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები და დამუშავებული ანალიტიკური მონაცემები. მონაცემების შეგროვება და დამუშავება მრავალპროფილურად ხორციელდება (მაგ.: საჭიროების კვლევა თუ ღირებულებათა
ჯაჭვის ანალიზი). ასოციაციაში მუშაობს საინფორმაციო-სატელეფონო ცენტრი, რომლის საშუალებითაც ტარდება არაერთი გამოკითხვა თუ კვლევა.
ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევები ფერმერებისთვის შეთავაზებული
მომსახურების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად ჩამოყალიბდა.
2021 წელს ჩატარებული კვლევებიდან აღსანიშნავია: აგრობიზნესში ჩართული და დაინტერესებული პირების საჭიროებების კვლევა; COVID-19 -ის
გავლენა ფერმერებსა და სოფლის მეურნეობაზე; სოფლად მცირე მეწარმეობის ფინანსური ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის
შეფასება; მესაქონლეობის პროდუქტების საბაზრო ფასების ანალიზი; საქართველოში საძოვრებისა და მესაქონლეობის ინტეგრირებული განვითარების
ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა; სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევა და სხვ.
აგროსექტორში, ისევე როგორც სხვა სექტორებში, უმნიშვნელოვანესია ინფორმაციის სწორ ადრესატამდე მიწოდება. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 2012 წლიდან აწარმოებს წევრებისა და დაინტერესებული მხარეების ბაზის ფორმირებას, რასაც ორგანიზაცია საკომუნიკაციო პლატფორმად
იყენებს და აგრობიზნესებს მარკეტინგულ მომსახურებას სხვადასხვა არხების
გამოყენებით სთავაზობს. ამასთან, ასოციაცია ზრუნავს, რომ მის წევრებს
საუკეთესო აგროპროდუქტებსა თუ სერვისებზე ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა. ამ მიზნით ჩამოყალიბდა ურთიერთთანამშრომლობა სხვადასხვა კომპანიასთან, რომლებიც სპეციალური პირობებითა თუ ფასით სთავაზობენ ასოციაციის წევრებს თავიანთ პროდუქტს. ასეთი პარტნიორების ნუსხაშია „სავი
კონსალტინგი“, „თურან ენტერფრაიზი“, „ინოსისტემსი“ და მრავალი სხვ.

39

ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ
ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲐᲡᲐ ᲓᲐ
ᲒᲔᲠᲛᲐᲜᲣᲚ ᲤᲝᲜᲓ „ᲨᲞᲐᲠᲙᲐᲡᲔ
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ“ ᲨᲝᲠᲘᲡ

ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲔᲑᲘ

მემორანდუმის თანახმად, ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში პროფესიული ცოდნის ამაღლებით მოხდება მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა, რომლებიც ოპერირებენ სოფლის მეურნეობის სექტორში;
მემორანდუმი, ასევე, ითვალისწინებს საგანმანათლებლო და ტრენინგმასალების, ფორმალური და არაფორმალური განათლების პროგრამების შექმნას და განვითარებას. აღნიშნული დაეფუძნება ფონდის მიერ წინასწარ
ჩატარებულ საჭიროებების კვლევას.

ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ „ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲣᲚᲘ
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲔᲑᲘᲡ ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲛᲭᲔᲠᲘ
ᲘᲜᲘᲪᲘᲐᲢᲘᲕᲘᲡ ᲤᲐᲠᲒᲚᲔᲑᲨᲘ“

მემორანდუმს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამარ თორიამ და ფონდ „შპარკასე საქართველოს“ წარმომადგენელმა სალომე მოისწრაფიშვილმა.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, პროექტ „ფერმერული მეურნეობების
მხარდამჭერი ინიციატივის“ ფარგლებში, შპს „უდაბნოსთან“ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების პროფესიულ განათლებას და განვითარებას.
მემორანდუმის ფარგლებში ახალგაზრდები სტაჟირების მოკლევადიან კურსს
„უდაბნოს“ მეურნეობის ბაზაზე გაივლიან.
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ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚ
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ
ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲚᲘᲔᲢᲣᲕᲘᲡ
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘ
ᲡᲐᲙᲕᲔᲑᲘᲡ ᲔᲥᲡᲞᲝᲠᲢᲘᲝᲠᲗᲐ
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡ (LITMEA)
ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ

ორ ასოციაციას შორის გაფორმებული მემორანდუმი ითვალისწინებს თანამშრომლობის სტიმულირებას საერთაშორისო კომერციის, ინვესტირებისა და ექსპორტის მიმართულებით, რაც გზას უხსნის ახალ შესაძლებლობებს და ხელს
უწყობს საერთაშორისო ბიზნესკონტაქტების გაღრმავებას.
მემორანდუმის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების მხარდაჭერას, რათა მათ შეძლონ აგროსექტორთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ახალი ტექნოლოგიური ტენდენციების
გამოყენება, პროცესების დიგიტალიზაცია და ე.წ. ინდუსტრია 4.0-ის პრინციპების
დამკვიდრება.

ᲒᲔᲝᲒᲐᲞᲘᲡ/GEOGAP-ᲘᲡ
ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲘᲡ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲐ
ᲠᲘᲗᲔᲘᲚ ᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲨᲘ
- ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ
ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡᲐ
ᲓᲐ ᲠᲘᲗᲔᲘᲚ ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡ
ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ
ორ ასოციაციას შორის გაფორმებული მემორანდუმი საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის სტანდარტ გეოგაპის/GeoGAP განვითარებას და რითეილ სექტორში უვნებელი და ხარისხიანი პროდუქტის განთავსებას ითვალისწინებს.
ურთიერთთანამშრომლობით მნიშვნელოვანია, ამაღლდეს ცნობადობა უვნებელ და მიკვლევად პროდუქტზე, როგორც საცალო ქსელის წარმომადგენლებში, ასევე მომხმარებლებში.
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ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲭᲘᲐᲗᲣᲠᲘᲡ
ᲛᲣᲚᲢᲘᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲣᲠᲘ ᲪᲔᲜᲢᲠᲘᲡ
ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ
მემორანდუმი ითვალისწინებს აგრარული პროფესიული განათლების
განვითარებისა და არაფორმალური განათლების მხარდაჭერას, საგანმანათლებლო სერვისების დანერგვასა და აგრარული პროფესიების პოპულარიზაციას.
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ᲐᲒᲠᲝᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ

ᲞᲐᲜᲔᲚᲣᲠᲘ ᲓᲘᲡᲙᲣᲡᲘᲐ:
„ᲞᲐᲜᲓᲔᲛᲘᲐ - ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲐ ᲗᲣ
ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲐ ᲐᲒᲠᲝᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲘᲡᲗᲕᲘᲡ”

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით, სოფელ უდაბნოში
გამართულ ღონისძიებას მთავრობის, საკანონმდებლო ორგანოს, დიპლომატიური კორპუსის, აგროტურისტული ობიექტებისა და დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ.
აგროტურიზმი, როგორც დასვენებისა და განვითარების საშუალება და
პანდემიური რეალობა - პანელური დისკუსიის მთავარი თემის გარშემო
საუბრისას ყურადღება გამახვილდა არსებულ გამოწვევებსა და აგროტურიზმის პოპულარიზაციის მნიშვნელობაზე. აღინიშნა, რომ აგროტურიზმი სამუშაო ადგილების შექმნას, ეკონომიკის განვითარებას, ეკოლოგიის
დაცვასა და ბიზნესში გარკვეულ კონკურენციასაც გულისხმობს, რაც ამ
სფეროს სწრაფი განვითარების პერსპექტივას ერთიორად ზრდის. როგორც მსოფლიო გამოცდილება აჩვენებს, აგროტურიზმიდან სოფლის
მეურნეობაში შემოსული სარგებელი საკმაოდ დიდია. იმისთვის, რომ საქართველოში განვითარდეს აგროტურიზმი, აუცილებელია, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და გამართული ფერმერული მეურნეობა.
ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა აგროტურისტული ონლაინ პლატფორმის agrogate.world პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ შექმნა და ერთ სივრცეში საქართველოს, სომხეთისა
და აზერბაიჯანის აგროტურისტული ობიექტები გააერთიანა.
ონლაინ პლატფორმის agrogate.world საშუალებით ტურისტს შესაძლებლობა აქვს, დაჯავშნოს აგროტურისტულ ობიექტში როგორც განთავსების, ისე მასტერკლასებში მონაწილეობის სერვისი. ვებგვერდზე,
ფოტომასალასთან ერთად, გამოქვეყნდა ორენოვანი ვიდეოები, რაც
მომხმარებელს გაუმარტივებს ამა თუ იმ ობიექტის შესახებ ინფორმაციის
მოძიებას.
ღონისძიების დასასრულს დიპლომატიურმა კორპუსმა
და სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა სოფელ უდაბნოში არსებული ფერმები მოინახულეს და სახელობითი ვაზი დარგეს.
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ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ AGRICONT-Ი - ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲘ
ᲓᲐ ᲚᲘᲔᲢᲣᲕᲔᲚᲘ ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲘᲡ
ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲛᲭᲔᲠᲘ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘᲡ (BSO)
ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ლიეტუვის სოფლის ტურიზმის ასოციაციასთან ერთად, ევროკომისიის
EU4Business-ის ინიციატივის ფარგლებში, ახორციელებს
დაძმობილების (TWINNING) პროექტს სახელწოდებით Agricont, რომელიც აგროტურიზმის პარტნიორობის გაძლიერებისკენ არის მიმართული.
პროექტის მიზანია ქართული და ლიეტუვური ბიზნესის
მხარდამჭერი ორგანიზაციების (BSO) დაძმობილების გზით
გაზარდოს მათი შესაძლებლობები, შეიმუშაოს აგროტურიზმის ინდუსტრიისთვის ახალი სერვისები და ასევე, გააძლიეროს მათი ორგანიზაციული შესაძლებლობები.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ პროექტის დასაწყისში, ლიეტუვის სოფლის ტურიზმის ასოციაციასთან
ერთად, ლიეტუველ და ქართველ BSO-ებს საქართველოში უმასპინძლა. ფერმერთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაზე ორი ქვეყნის BSO-ებმა სამომავლო პარტნიორობისთვის ერთმანეთს გაუზიარეს არსებული
სერვისები და გამოწვევებზე იმსჯელეს. ვიზიტის ფარგლებში, ლიეტუველები ყვარელში მდებარე „ნეკრესის მამულებსაც“ ეწვივნენ და აგროტურისტულ საქმიანობას ადგილზე
გაეცნენ. პროექტ Agricont-ის ფარგლებში, ფერმერთა
ასოციაცია, ტურიზმის ექსპერტის ჩართულობით, ორი კონკრეტული სერვისის დანერგვაზეც მუშაობს. სერვისების შემუშავებისა და დანერგვის პროცესში BSO-ებთან აქტიური
კომუნიკაციის შედეგად მიღწეულ იქნა შეთანხმება აგროტურიზმთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბიულეტენის
მომზადებისა და ციფრული მარკეტინგის მომსახურების
გაწევის თაობაზე. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
და ლიეტუვის სოფლის ტურიზმის ასოციაცია აღნიშნული
ორი სერვისის ინტეგრირებას ლიეტუველ და ქართველ
BSO–ებში 2022 წლის იანვრიდან განახორციელებენ, რის
შემდეგაც აღნიშნული სერვისები საპილოტე რეჟიმში გაეშვება. აგროტურისტული პარტნიორობის გაძლიერებისთვის პროექტის ფარგლებში, ასევე, იგეგმება ქართველი
BSO–ების ვიზიტი ლიეტუვაში.
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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.
2021 წელს აგროსტოპმა/AGROSTOP ქვეყნის მასშტაბით მრავალი აგროტურისტული ობიექტი გადაიღო, სხვადასხვა ქვეყნის ელჩები აზიარა ქართული სტუმართმოყვარეობის პრინციპს და გაატარა გზა „ფერმიდან სუფრამდე“ ან „ბაღიდან სუფრამდე“.
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AGROSTOP
46

ᲒᲐᲠᲔᲛᲝᲡ ᲓᲐᲪᲕᲐ

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია პრიორიტეტად განიხილავს საკუთარ
პროექტებში გარემოსადმი მეგობრული ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების
ინტეგრირებას.
იზიარებს რა საკუთარ როლსა და პასუხისმგებლობას გარემოს დაცვისა და
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების საკითხებში, 2021 წლის დასაწყისში ასოციაციაში შეიქმნა კლიმატის ცვლილებისა და გარემოსდაცვით საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი.
გარემოზე სოფლის მეურნეობის სექტორის ნეგატიური გავლენის შემცირებისთვის, კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და მასთან ეფექტიანი ადაპტაციის, ასევე, კლიმატგონივრული მიდგომების პოპულარიზაციისთვის,
რეკომენდაციების შემუშავებისთვის და ფერმერების ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობების დაგეგმისთვის ჯგუფი სისტემატურად მართავს სამუშაო შეხვედრებს.
ასოციაცია მოწოდებულია, მხარი დაუჭიროს კლიმატის ცვლილებებთან
გამკლავების თანამედროვე, ინოვაციურ მიდგომებს, ბუნებრივი რესურსებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვას და დაეხმაროს ფერმერებსა და
სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას, აიმაღლონ ცნობიერება კლიმატის
ცვლილების, გარემოსადმი მეგობრული და კლიმატგონივრული მიდგომების, ორგანული მეურნეობის, ცირკულარული ეკონომიკის, შესაბამისი კანონმდებლობისა და სტანდარტების შესახებ.
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ᲨᲠᲝᲛᲘᲡ
ᲣᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲝᲔᲑᲐ

ᲨᲠᲝᲛᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ
ᲣᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲝᲔᲑᲐ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
ᲓᲐ ᲓᲐᲡᲐᲥᲛᲔᲑᲣᲚᲗᲐᲗᲕᲘᲡ
პროექტი „შრომის უფლებები და უსაფრთხოება ფერმერებისთვის და დასაქმებულთათვის“ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ მეწარმეობის საერთაშორისო ცენტრის (CIPE) მიერ ორგანიზებული კამპანიის - „უსაფრთხო ბიზნესი თქვენი არჩევანია“ ფარგლებში განახორციელა. პროექტი მიზნად ისახავდა ფერმერებისა და ფერმერულ
მეურნეობებში დასაქმებული ადამიანების ცნობიერების ამაღლებას როგორც შრომითი
უფლებების, ისე სამუშაო სივრცეში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ.
პროექტის ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ განაახლა და შეიმუშავა
ტრენინგ მოდულები, ასევე სტანდარტული დოკუმენტაცია, რაც ფერმერებს ეხმარება
კანონის მოთხოვნებთან ადაპტირებაში. მაგალითად, სეზონურად დასაქმებულებისთვის შემუშავდა ჯენერიკული ერთგვერდიანი ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების
აქტები; ჩატარდა 3 ონლაინტრენინგი ორმოცზე მეტი ფერმერის მონაწილეობით,
სოფლის მეურნეობის, ფაქტობრივად, ყველა სექტორიდან; პროექტის ფარგლებში
მომზადდა სამი ვიდეორგოლი, რომელთაგან ერთი ეხებოდა შრომით კანონმდებლობასა და უფლებებს, მეორე - მემცენარეობის სექტორს, ხოლო მესამე - მეცხოველეობის
სექტორს; დაიბეჭდა ბუკლეტი, რომლისთვისაც სპეციალურად მოხდა შრომის უსაფრთხოების სხვადასხვა სიტუაციის მოდელირება და შესაბამისი სურათების გადაღება
სწორი და არასწორი მაგალითებით.
ყველა სასწავლო მასალა და ვიდეორგოლი განთავსდა ასოციაციის ვებგვერდზე და
ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის.

ᲕᲘᲓᲔᲝᲠᲒᲝᲚᲘ 1

ᲕᲘᲓᲔᲝᲠᲒᲝᲚᲘ 2

ᲕᲘᲓᲔᲝᲠᲒᲝᲚᲘ 3

ტრენინგზე დამსწრე ფერმერებმა და კომპანიების წარმომადგენლებმა განახორციელეს კონკრეტული ქმედებები, რითაც გაუმჯობესდა მათი და მათთან დასაქმებულების
შრომითი უფლებები, სამუშაო პირობები და უსაფრთხოება.
ასოციაცია აგრძელებს ფერმერების ცნობიერების ამაღლებას ამ და სხვა აქტუალურ
საკითხებზე.
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია საკუთარ საქმიანობაში ყოველთვის დიდ ყურადღებას უთმობს
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებას. 2021 წელს განხორციელებულ ყველა
პროექტში ასახული იყო მდგრადი განვითარების მიზნების კომპონენტი, რაც ემთხვევა ასოციაციის კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიას და მიმართულია ადამიანის შესაძლებლობების გაძლიერების,
ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა და სიღარიბის
შემცირებისკენ.

ᲡᲮᲕᲐ
ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ
ᲐᲛᲑᲔᲑᲘ

ᲜᲘᲜᲝ ᲖᲐᲛᲑᲐᲮᲘᲫᲔ ᲐᲒᲠᲝᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘᲡᲐ
ᲓᲐ ᲡᲝᲤᲚᲘᲡ ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲘᲡ
ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔᲑᲘᲗ G 100-ᲘᲡ
ᲗᲐᲕᲛᲯᲓᲝᲛᲐᲠᲔᲓ ᲐᲘᲠᲩᲘᲔᲡ

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡ ᲒᲣᲜᲓᲛᲐ 2020-2024
ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲐ ᲒᲐᲜᲘᲮᲘᲚᲐ
G100 ქალი ლიდერების გლობალური ჯგუფია, რომელიც 100 გამორჩეულ
და გავლენიან ქალს, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატებს, სახელმწიფოს ყოფილ მეთაურებს, მინისტრებს, ფილანთროპებს, ინვესტორებს, მეწარმეებს, კორპორაციულ და საზოგადოების ლიდერებს აერთიანებს. G100
ის წრეა, რომელიც მოიცავს 100 საუკეთესო ლიდერს 100 სხვადასხვა სექტორიდან. ჯგუფის თითოეული წევრი არის გლობალური თავმჯდომარე, რომელიც ხელმძღვანელობს კონკრეტულ სექტორულ მიმართულებას.

წინანდალში გამართულ შეხვედრაზე ასოციაციის ხელმძღვანელობამ,
გუნდთან ერთად, განიხილა მომდევნო 4 წლის სტრატეგია, რომლის
დროსაც დეტალურად გაიწერა შემდგომი განვითარების კონცეფცია,
პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა.

აღნიშნული ჯგუფის მანდატი მიზნად ისახავს იმ პრინციპების შემუშავებას,
რომლებიც გლობალურად, ქალთა ეკონომიკურ და სოციალურ გაძლიერებასა და ინკლუზიურობის მიღწევას უზრუნველყოფს.
G100 კლუბი დაარსდა Dr. Harbeen Arora-ს მიერ, რომლის ინიციატივით ასევე შეიქმნა: 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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ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲘᲡ ᲛᲓᲒᲠᲐᲓᲘ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲐ
- ᲐᲕᲡᲢᲠᲘᲘᲡ ᲡᲐᲕᲐᲭᲠᲝ ᲞᲐᲚᲐᲢᲘᲡ
ᲛᲘᲔᲠ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲔᲑᲣᲚᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ

ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲙᲝᲜᲤᲔᲠᲔᲜᲪᲘᲐ
ᲥᲐᲚᲗᲐ ᲔᲙᲝᲜᲝᲛᲘᲙᲣᲠᲘ
ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲖᲔ
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ნინო ზამბახიძემ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ნელსონ მანდელას
შვილიშვილთან, ნდილეკა მანდელასთან ერთად,
რომელიც მანდელას ფონდის ხელმძღვანელია.
ნინო ზამბახიძემ საერთაშორისო კონფერენციაზე
სიტყვით გამოსვლისას იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა, რომლებსაც ფერმერთა ასოციაცია
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით ახორციელებს.

ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ

ᲙᲔᲜᲙᲠᲝᲕᲐᲜᲘ ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲔᲑᲘᲡ
ᲤᲝᲠᲣᲛᲘ - ᲒᲣᲠᲘᲐ 2021

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ნინო ზამბახიძემ მონაწილეობა მიიღო ავსტრიის განვითარების სააგენტოს, ავსტრიის სავაჭრო პალატისა და საქართველოში ავსტრიის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში,
რომელსაც მთავრობის, დიპლომატიური კორპუსისა და ბიზნესის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

გურიაში, სოფელ ნარუჯაში, კენკროვანი კულტურების ფორუმი - გურია 2021 გაიმართა, რომელსაც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე, ამერიკის შეერთებული
შტატების ელჩი კელი დეგნანი, მთავრობის, დონორი ორგანიზაციებისა და სექტორული დარგების
წარმომადგენლები დაესწრნენ.

ნინო ზამბახიძემ სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს
ბიზნესისთვის მდგრადი განვითარება პრაქტიკულ ასპექტში, რა გამოწვევები
არსებობს და რას აკეთებს ასოციაცია აღნიშნული მიმართულებით. ასოციაციის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა ფერმერებისთვის სხვადასხვა
ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზებაზე, ასევე - მათ საჭიროებებს მორგებულ ტექნიკური დახმარების პლატფორმებზე, რაც ხელს უწყობს
აგროსექტორში დასაქმებულების მდგრად განვითარებას, მათი მეურნეობების
შესაძლებლობების ზრდასა და წარმოებული პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოებას.

ფორუმის მონაწილეებმა „USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის“ დეტალები განიხილეს და
თანამედროვე ცოდნასა და აგროტექნოლოგიებზე წვდომის მნიშვნელობაზე იმსჯელეს. მწარმოებლებმა ფორუმის მონაწილეებს გაუზიარეს ინფორმაცია კენკრის ექსპორტისა და მარკეტინგის
მიმართულების წინაშე არსებული გამოწვევების
შესახებ, რაც დარგის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას უკავშირდება.

ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ
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ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ

FUTURE AGRO
CHALLENGE GEORGIA

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პარტნიორობითა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) ორგანიზებით, საერთაშორისო
შეჯიბრი „Future Agro Challenge Georgia“ გაიმართა. ღონისძიების მიზანს
სტარტაპების, ინოვატორების, „აგროპრენერების“, ფერმერების, მეწარმეების, აგროტექნოლოგების, აგროტურიზმითა და აგროკულტურით დაინტერესებული პირების მხარდაჭერა და გაძლიერება წარმოადგენდა. შეჯიბრმა თავი მოუყარა ეკოსისტემების შემქმნელებს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რათა
წახალისდეს გლობალური თანამშრომლობა, რომლის პრიორიტეტიც აგროტექნოლოგიების, აგროტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში
ინოვაციური პროექტების აღმოჩენა და მხარდაჭერაა.

USAID EDGE - ᲐᲒᲠᲝᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ

USAID EDGE პროექტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც
სხვადასხვა ქვეყნის ტურიზმის ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ნინო ზამბახიძემ ასოციაციის საქმიანობის შესახებ ისაუბრა და დამსწრეებს ასოციაციის ციფრული პლატფორმები გააცნო.

შერჩეულმა აპლიკანტებმა სამი დღის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღეს
ე.წ. ბუთქემფში (ინტენსიური ტრენინგ-პროგრამა) და საკუთარი პროექტები
ჟიურის წინაშე წარადგინეს. 2021 წელს გამარჯვებული, „წლის აგროპრენნერი“, „ოზონ ჯორჯია“ (Ozone Georgia) გახდა, რომელმაც საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციისგან ფულადი ჯილდო მიიღო.
ფე
ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐ
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ
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ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲐ
ᲞᲐᲜᲙᲘᲡᲨᲘ ᲛᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘ ᲛᲘᲙᲠᲝ ᲓᲐ
ᲛᲪᲘᲠᲔ ᲛᲔᲬᲐᲠᲛᲔᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

ᲕᲔᲑᲘᲜᲐᲠᲘ - ᲡᲢᲐᲛᲑᲝᲚᲘ
| ᲐᲖᲔᲠᲑᲐᲘᲯᲐᲜᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ |
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე სიტყვით გამოვიდა ვებინარზე - სტამბოლი |აზერბაიჯანი და საქართველო|,
სადაც სოფლის მეურნეობის სექტორში ავსტრიული კომპანიების ჩართულობის შესაძლებლობაზე ისაუბრა. კავკასია ერთ-ერთია იმ რეგიონებიდან, რომელიც სულ უფრო და უფრო საინტერესო ხდება ავსტრიული კომპანიებისთვის
- განსაკუთრებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ვებინარზე აგროსექტორის განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის გააქტიურების
პერსპექტივებზე გამახვილდა ყურადღება.

პანკისში მცხოვრებ მიკრო და მცირე მეწარმეებსა და ბიზნესწარმომადგენლებს
შორის ე.წ. B2B შეხვედრა გაიმართა, რომლის დროსაც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა მონაწილეებს მიმდინარე პროექტებისა
და აქტივობების შესახებ ინფორმაცია გაუზიარეს და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობები განიხილეს.
აღნიშნული შეხვედრა, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) ორგანიზებით, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პანკისის სათემო კავშირების (USAID Pankisi
Community Links) პროგრამის ფარგლებში გაიმართა.

ᲙᲝᲜᲤᲔᲠᲔᲜᲪᲘᲐ „ᲘᲜᲘᲪᲘᲐᲢᲘᲕᲐ 5.0“
ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ

ᲞᲐᲜᲔᲚᲣᲠᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲤᲠᲘᲓᲠᲘᲮ
ᲜᲐᲣᲛᲐᲜᲘᲡ ᲤᲝᲜᲓᲘᲡ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲔᲑᲘᲗ
ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის ორგანიზებით გაიმართა პანელური შეხვედრა
„ქალები ეკონომიკაში, ინოვაციებსა და მეწარმეობაში“, რომელსაც მოდერატორობა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ნინო ზამბახიძემ გაუწია. შეხვედრაზე ძირითადი ყურადღება დაეთმო პოლიტიკურ,
ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა შესაძლებლობების
გაძლიერებას.

ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში
(BTU) კონფერენცია „ინიციატივა 5.0“ გაიმართა,
რომლის ფარგლებშიც აგრარული ტექნოლოგიების მიმართულებით კვლევის - „აგრარული
ტექნოლოგიები და სექტორში არსებული გამოწვევების დაძლევის პოლიტიკა“ - პრეზენტაცია ფერმერთა ასოციაციის გუნდის წევრმა,
BTU-ის აფილირებულმა პროფესორმა თამთა
მამულაიძემ ჩაატარა. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა პანელური დისკუსიაა, რომელშიც
მონაწილეობდნენ საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ თორია, BTU-ის პარტნიორი ორგანიზაციები, მკვლევარები, სახელმწიფო და კერძო
სექტორის წარმომადგენლები. კონფერენცია
„ინიციატივა 5.0“ მიზნად ისახავდა საერთაშორისო გამოცდილებისა და უახლესი ტენდენციების,
მიღწევებისა თუ კვლევის შედეგების გაზიარებას
ყველა იმ სექტორში, რომლებიც ხელს უწყობს
საქართველოში ციფრული ეკონომიკისა და
ციფრული მმართველობის განვითარებას.
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ᲕᲘᲖᲣᲐᲚᲣᲠᲘ
ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ
ᲔᲑ
Ბ

2021 წლის ბოლოს საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მოიცავდა 2,021 დამოუკიდებელ წევრ ფერმერს და 194 კოოპერატივს. გარდა ამისა, ასოციაციას ჰყავდა 122 ასოცირებული წევრი. ასოცირებულ
წევრებს წარმოადგენენ კომპანიები (ძირითადად, შპს-ები) და ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები/ასოციაციები.
გრაფიკი 1 გვიჩვენებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ინდივიდუალური წევრების განაწილებას რეგიონების მიხედვით. ინდივიდუალური წევრების 31.9% რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთიდან არის, 12.6% - სამეგრელო და ზემო სვანეთიდან, ხოლო 11.7%
კი - კახეთიდან.

ᲐᲭᲐᲠᲐ 1.0%

ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 1.
ᲘᲜᲓᲘᲕᲘᲓᲣᲐᲚᲣᲠᲘ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲘ
ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ (%)

ᲨᲘᲓᲐ
ᲥᲐᲠᲗᲚᲘ
7.0%
ᲥᲕᲔᲛᲝ
ᲥᲐᲠᲗᲚᲘ
7.3%

ᲡᲐᲛᲪᲮᲔ-ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘ
5.4%

ᲒᲣᲠᲘᲐ
5.0%

ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ
4.8%

ᲘᲛᲔᲠᲔᲗᲘ
8.9%

ᲡᲐᲛᲔᲒᲠᲔᲚᲝ,
ᲖᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘ
12.6%

ᲙᲐᲮᲔᲗᲘ
11.7%

ᲠᲐᲭᲐ-ᲚᲔᲩᲮᲣᲛᲘ,
ᲥᲕᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘ
31.9%

54

ᲛᲪᲮᲔᲗᲐ-ᲛᲗᲘᲐᲜᲔᲗᲘ
4.4%
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0
ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲮᲘᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲗᲔᲕᲖᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲐᲒᲠᲝ ᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ

ᲓᲐᲤᲜᲐ

ᲛᲔᲛᲐᲠᲪᲕᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲕᲔᲜᲐᲮᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲤᲠᲘᲜᲕᲔᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲙᲐᲠᲢᲝᲤᲘᲚᲘ

ᲗᲮᲘᲚᲘ

უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირად ფერმერები დივერსიფიცირებულ მეურნეობას ეწევიან. მაგ. ფერმერს, რომელიც
დაკავებულია მეცხოველეობით, ასევე მოჰყავს კარტოფილი და აწარმოებს თაფლს. როგორც დიაგრამიდან ჩანს,
2,021 ფერმერიდან 726 (რაც 36%-ს შეადგენს) მეცხოველეობას მისდევს. შემდეგ მოდის მევენახეობა, რომელსაც
მოსდევს მეფუტკრეობა, მეხილეობა და მემარცვლეობა.
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ᲐᲭᲐᲠᲐ 4.6%

გრაფიკი 2 გვიჩვენებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოოპერატივების განაწილებას
რეგიონების მიხედვით. კოოპერატივების 27.3% სამეგრელო და ზემო სვანეთის რეგიონიდან
არის, 17.0% - იმერეთის რეგიონიდან, ხოლო 10.3% - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან.

ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 2.
ᲬᲔᲕᲠᲘ ᲙᲝᲝᲞᲔᲠᲐᲢᲘᲕᲔᲑᲘ
ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ

ᲨᲘᲓᲐ
ᲥᲐᲠᲗᲚᲘ
6.7%
ᲥᲕᲔᲛᲝ
ᲥᲐᲠᲗᲚᲘ
7.7%

ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ
1.0%

ᲒᲣᲠᲘᲐ
8.8%

ᲡᲐᲛᲪᲮᲔ-ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘ
10.3%

ᲘᲛᲔᲠᲔᲗᲘ
17.0%

კოოპერატივებს შორის უფრო გავრცელებულია მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა
და მებოსტნეობა. შემდეგ პოზიციაზეა თხილის, რძის პროდუქტების, მარცვლეული

ᲡᲐᲛᲔᲒᲠᲔᲚᲝ,
ᲖᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘ
27.3%

კულტურებისა და სასათბურე მეურნეობა. დამოუკიდებელი ფერმერებისგან განსხვავებით, მევენახეობით მხოლოდ 11 კოოპერატივია დაკავებული. წარმოების მას-

ᲙᲐᲮᲔᲗᲘ
9.3%

შტაბის გათვალისწინებით, მხოლოდ რამდენიმე კოოპერატივი და ასოცირებული
წევრი შეიძლება ჩაითვალოს მსხვილ მწარმოებლად.
ᲛᲪᲮᲔᲗᲐ-ᲛᲗᲘᲐᲜᲔᲗᲘ
2.6%
ᲠᲐᲭᲐ-ᲚᲔᲩᲮᲣᲛᲘ,
ᲥᲕᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘ
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მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა და, შესაბამისად,
ცნობიერების ამაღლების მიმართულება საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ჩვენ გვჯერა, რომ
საზოგადოების, სამიზნე ჯგუფების, არსებული და პოტენციური წევრების,
მოქმედი და მომავალი აგრომეწარმეების ინფორმირებულობა მდგრადი
შედეგის მისაღწევად აუცილებელი პირობაა.

ᲛᲔᲓᲘᲐᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲐ

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მუდმივად მუშაობს ადგილობრივ და
საერთაშორისო მედიასთან, თემატურ ბლოგერებთან, ე.წ. პოდკასტერებთან, რათა უზრუნველყოს ასოციაციის საქმიანობის, აგროსექტორში არსებული გამოწვევების, თანამშრომლობისა და პარტნიორობის პლატფორმების, მიმდინარე პროექტების შესახებ ზუსტი და ობიექტური საინფორმაციო
ველის შექმნა.
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სწრაფი მედიაბმულები
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4997419943636009
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4989585337752803
facebook.com/watch/?v=375364871056398
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4978788128832524
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4962031793841491
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4957463210965016
facebook.com/watch/?v=4617910994968338
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4905817582796246
facebook.com/watch/?v=494325268464725
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4893953227316015
facebook.com/watch/?v=449042429950512
facebook.com/watch/?v=308126317692193
facebook.com/watch/?v=500909768067072
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4892250927486245
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4892242787487059
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4890724324305572
facebook.com/watch/?v=606823680537529
facebook.com/watch/?v=441160840754316
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4889975254380479
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4889940431050628
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4887171024660902
facebook.com/watch/?v=580726109881581
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4879254995452505
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4869770366400968
facebook.com/watch/?v=481508193217241
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4863211963723475
facebook.com/watch/?v=293556639330727
facebook.com/watch/?v=1005595243503344
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4857613977616607
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4844118482299490
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4843489405695731
facebook.com/watch/?v=408704704304172
facebook.com/watch/?v=476396197080665
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4810397889004883
facebook.com/watch/?v=583788736190063
facebook.com/watch/?v=395084295490201
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4797919423586063
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4797913723586633
facebook.com/watch/?v=912558696045660
facebook.com/watch/?v=208630831348856
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4779711418740197
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4779267752117897
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4778795438831795
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4766269133417759
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4747977575246915

64

facebook.com/watch/?v=165066072411507
facebook.com/watch/?v=585272029437017
facebook.com/watch/?v=577385793408610
facebook.com/watch/?v=1007006056748963
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4682003345177672
facebook.com/watch/?v=571481834166430
facebook.com/watch/?v=1852505641587124
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4665392773505396
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4665168210194519
facebook.com/watch/?v=535912997500000
facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=214741973983321
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4644361728941834
facebook.com/watch/?v=380574206903063
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4594925513885456
facebook.com/watch/?v=1633534233704699
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4566893270022014
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4539818019396206
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4490904424287566
facebook.com/watch/?v=355950819303402
facebook.com/watch/?v=974674953107222
facebook.com/watch/?v=2662312314062352
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4470113073033368
facebook.com/watch/?v=357273796058373
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4460261140685228
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4444233165621359
facebook.com/watch/?v=359267725717566
facebook.com/watch/?v=243157930952753
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4432853116759364
facebook.com/watch/?v=236514468085284
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4426703560707653
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4424880310889978
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4424868090891200
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4424859070892102
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4421446041233405
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4407021012675908
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4406957952682214
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4392764880768188
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4391265970918079
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4390372047674138
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4370544896323520
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4370358466342163
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4369915493053127
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4353767631334580
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4348576248520385
facebook.com/watch/?v=2597126693926762

facebook.com/gfa.com.ge/posts/4313605505350793
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4311528875558456
facebook.com/watch/?v=177427324285779
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4302121096499234
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4279226388788705
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4279127015465309
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4268064183238259
facebook.com/watch/?v=1308034659592351
facebook.com/watch/?v=109702314523060
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4246543328723678
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4244952122216132
facebook.com/watch/?v=237439201461257
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4240214006023277
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4224845567560121
facebook.com/watch/?v=148508940559712
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4207300142647997
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4202087423169269
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4201795173198494
facebook.com/watch/?v=3761963063853024
facebook.com/watch/?v=281782743546663
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4188271381217540
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4181981028513242
facebook.com/watch/?v=284195449868692
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4181363835241628
facebook.com/watch/?v=453997255892084
facebook.com/watch/?v=214051710492465
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4179745475403464
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4179449472099731
facebook.com/watch/?v=466815128104899
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4179192745458737
facebook.com/watch/?v=889019455285485
facebook.com/watch/?v=2910634602544507
facebook.com/watch/?v=188298012963825
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176758222368856
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176748499036495
facebook.com/watch/?v=298670594970450
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facebook.com/watch/?v=267157654892453
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176568922387786
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176555615722450
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4175620715815940
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4174108052633873
facebook.com/watch/?v=157108812988061
facebook.com/watch/?v=1084784175351890
facebook.com/watch/?v=467405691153884
facebook.com/watch/?v=818642732699540
facebook.com/watch/?v=1117010035447091
facebook.com/watch/?v=208467371070550
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4128772073834138
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4128770590500953
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4124286027616076
facebook.com/watch/?v=505783634161240
facebook.com/watch/?v=459388995390135
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4101498203228192
facebook.com/watch/?v=151309526770313
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4093992097312136
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4077062149005131
facebook.com/watch/?v=832177094030470
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4074587869252559
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4071911846186828
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4071909786187034
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4071414796236533
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4056021541109192
facebook.com/watch/?v=761345844814634
facebook.com/watch/?v=223860516110052
facebook.com/watch/?v=722175675164899
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4001667666544580
facebook.com/watch/?v=250257363323665
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3996302183747795
facebook.com/watch/?v=745565706088408
facebook.com/watch/?v=868620603939573
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3994226787288668
facebook.com/watch/?v=1392115217787925
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3993857193992294
facebook.com/watch/?v=720841498625242
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3980704361974244
facebook.com/watch/?v=2864129477138673
facebook.com/watch/?v=772871590252974
facebook.com/watch/?v=1170063193432146
facebook.com/watch/?v=1139936089794053
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3937794009598613
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3927720437272637
facebook.com/watch/?v=134531948482716
facebook.com/watch/?v=428585811620694
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