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I თავი. მეწარმეობა და სამეწარმეო სუბიექტები 

1.3: სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტები 

1. სავარჯიშო (ინდივიდუალური): ადგილობრივ ეკონომიკაში მოქმედი საწარმოების ანალიზი 

ეკონომიკური საქმიანობისა და საწარმოთა ზომის მიხედვით 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა სწორედ შეაფასონ ადგილობრივ 

ეკონომიკაში მოქმედი საწარმოები ეკონომიკური საქმიანობისა და საწარმოთა ზომის მიხედვით.  

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა:  50 წთ. 

საჭირო მასალები:  ფლიპფჩარტის დაფა; 6 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 5 მარკერი; 

A4 ზომის ფურცლები 

მიმდინარეობა: მონაწილეები ინდივიდუალურად გაეცნობიან თანდართულ მასალას პირობითი 

მუნიციპალიტეტის შესახებ 25 წუთის განმავლობაში. ამ დროის განმავლობაში მონაწილეები 

ამზადებენ ინფორმაციას მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოების შესახებ მათი 

ეკონომიკური საქმიანობისა და ზომის მიხედვით. დროის გასვლის შემდეგ მინიმუმ 5 მონაწილე 

თითეული 10 წუთის განმავლობაში წარმოადგნეს მომზადებულ ინფორმაციას. გამოსვლების 

მიმდინარეობის დროს დანარჩენი მონაწიელეები ადარებენ საკუთარი და გამომსვლელის 

მოსაზრებებს პირობით მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოების შესახებ. გამოსვლების და 

განხილვების შემდეგ, ტრენერი 5 წუთის განმავლობაში აჯამებს გამოსვლებს. 

 

მზისგულის მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი კარგად განვითარებული ეკონომიკური ცენტრი ქვეყანაში 

მდიდარი გამოცდილებითა და ტრადიციით ინდუსტრიის განვითარების სფეროში. 2016 წლიდან 

ეროვნული სტატისტიკის ინსტიტუტის მონაცემებით, მთლიანად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ფუნქციონირებს 3229 არასაფინანსო საწარმო, ანუ 188 კომპანიით მეტი 2015 წელთან შედარებით. 

ფინანსური ინსტიტუტების რაოდენობა 20 შეადგენს. საწარმოების რაოდენობის ზრდა დაფიქსირდა 

ეკონომიკის ყველა სექტორში. კერძოდ, არაფინანსური საწარმოების რაოდენობის ზრდა ფიქსირდება 

შემდეგ დაეგებში: "გადამამუშავებელი მრეწველობა", "მშენებლობა", "ვაჭრობა და რემონტი" და "ბიზნეს 

მომსახურება". 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს: 

 2878 მიკროსაწარმო 

 277 მცირე საწარმო 

 64 საშუალო საწარმო 

 10 მსხვილი საწარმო 

მსხვილი საწარმოები ძირითადად სამრეწველო წარმოებასა (6) და გადამამუშავებელ  მრეწველობაშია (4). 

არსებობს მიკროკომპანიების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია მცირე და საშუალო საწარმოების ხარჯზე. 

250-ზე მეტი თანამშრომლის მქონე მსხვილი საწარმოების რაოდენობა შენარჩუნებულია. ტურიზმი 

შედარებით კარგად არის განვითარებული, მუნიციპალიტეტში 120 სასტუმრო და რესტორანია. 
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ტურისტებს იზიდავს მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსები და კულტურული, და ისტორიული 

მემკვიდრეობის ძეგლები. მოსახლეობის მომსახურებაზე ორიენტირებულია 450 მიკრო საწარმო.  

მუნიციპალიტეტში არის საავადმყოფო 150 პერსონალით, 17 პირველადი სამედიცინო დახმარების ცენტრი 

და 17 სტომატოლოგიური კლინიკა. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სექტორი კარგად არის 

განვითარებული 50 მიკროსაწარმოთი, 75 მცირე საწარმოსა და 5 საშუალო საწარმოში. იურიდიულ 

მომსახურებას უზრუნველყოფს 65 მცირე ბიზნესი. ნარჩენების შეგროვება და მართვა კარგად არის 

ორგანიზებული 3 საშუალო ზომის საწარმოთი. კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მოქმედებს 

კულტურის 15 დაწესებულება. სამშენებლო ბიზნესი სწრაფად ვითარდება - მუნიციპალიტეტში 36 

საშუალო, 127 მცირე და 120 მიკროსაწარმო ფუნქციონირებს. 

მთლიანი შიდა პროდუქტის ინდექსის მიხედვით, წარმოების მოცულობა იზრდება, მაგალითად, 2016 

წელს იგი 350 000 ევროს შეადგენდა ანუ 62 000 ევროთი მეტი იყო 2015 წელთან შედარებით (დაახლოებით 

18%-ანი წარმოების ზრდა 2016 წელს). ზრდა დაფიქსირდა მუნიციპალიტეტის ყველა ეკონომიკურ 

სექტორში. ყველაზე დიდი ზრდა შემდეგ სფეროებზე მოდის: "ბიზნეს სერვისები" (33,3%), "მშენებლობა" 

(26%), "ვაჭრობა და რემონტი" (22,9%), "სასტუმროები და რესტორნები" (20, 7% ) და "გადამამუშავებელი 

მრეწველობა - ყურძენი და ხილი" (14,6%). ზემოაღნიშნული მონაცემები ადასტურებს იმას, რომ 

მუნიციპალიტეტში წარმოების სტაბილური ზრდის ტენდენცია შენარჩუნებულია. 

სამრეწველო განვითარების დომინირების მიუხედავად, სოფლის მეურნეობა მუნიციპალიტეტის 

მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სექტორად რჩება. მუნიციპალიტეტს სულ აქვს 5,420 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 

მიწა, რომელთა 48.7% ან 2,552 ჰექტარი სახნავ-სათესი მიწებია, ხოლო 51% ან 2,760 ჰექტარი კი საძოვრები. 

ამ მუნიციპალიტეტის სახნავ-სათესი ტერიტორიები მეტწილად სახნავ მიწებსა და ბაღებს წარმოადგენს და 

1,551 ჰექტარს შეადგენს, 196 ჰექტარი ბაღებზე, 580 ჰექტარი ვენახებსა და 225 ჰექტარი მინდვრებზე მოდის. 

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის საერთო სასოფლო-სამეურნეო წარმოება მერყეობდა 

და 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 2012 წელთან შედარებით 5.42% -ით ნაკლები იყო. მუნიციპალიტეტის 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების წილი რეგიონის მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

მოცულობაში 7%-ის მაჩვენებელზე იყო შენარჩუნებული როგორც 2012 წელს, ისე 2016 წელს. 

სულ სამი სასოფლო-სამეურნეო კერძო კომპანია ამუშავებს 1,821 ჰექტარს, ხოლო ცალკეული სასოფლო-

სამეურნეო 1,197 მწარმოებელი ამუშავებს 3,599 ჰექტარს. შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების 

მიერ დამუშავებული სავარგულების საშუალო ზომა 607 ჰექტარია. ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო 

მწარმოებლები საშუალოდ 3 ჰა-ს ამუშავებენ, ეს კი მცირე საშუალო  მაჩვენებელზე (3.84 ჰა) მიუთითებს, 

რაც ქვეყნის მასშტაბით საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია. 

მუნიციპალიტეტში წარმოებული პროდუქციის მოცულობას მნიშვნელოვანი წილი უკავია რეგიონის 

მთლიან სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში. ეს განსაკუთრებით ეხება ალუბლის, გარგრისა და ატმის 

მოსავალს მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელთან შედარებით მათი წარმოება ნელი, მაგრამ უწყვეტი 

ვარდნით ხასიათდება. 

სათეს-სახნავ მიწებსა და ბაღებში მოყვანილი მოსავლის (კულტურების) ანალიზის შედეგად დადგინდა, 

რომ მათი რაოდენობა გაცილებით მწირია მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით. ამ კულტურების 

მცირე წარმოება, როგორც რიცხობრივად, ისე მთლიანი წარმოების ნაწილისა, მეცხოველეობის უფრო 

მეტად განვითარებისთვის შემზღუდველ ფაქტორს წარმოადგენს მიუხედავად იმისა, რომ რძის და ხორცის 

ნაწარმზე, და გადამუშავებულ პროდუქტებზე დიდი მოთხოვნა არსებობს მომხმარებლების და 

გადამამუშავებელი მრეწველობის მხრიდან. 

 



 

6 

 

განხილვა: მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოები ზომისა და ეკონომიკური საქმიანობის 

მიხედვით  

რეკომენდაცია: მონაწილეებმა ინფორმაცია უნდა წარმოადგინონ თანდართული ცხრილის 

მიხედვით 

ეკონომიკური საქმიანობა 

ბიზნეს კომპანიების რაოდენობა და % (კლასიფიკაციის 

მიხედვით) 

მიკრო- მცირე საშუალო მსხვილი 

 
    

 
    

 
    

 

 

 

  



 

7 

 

III თავი. მეწარმეობის მარეგულირებელი და ინსტიტუციური ჩარჩო 

ადგილობრივ დონეზე 

3.1 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება სხვადასხვა ტიპის დასახლებებში 

2. სავარჯიშო (ჯგუფური): მეწარმეობის მხარდამჭერი სქემა ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარებისთვის 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გაანალიზონ მათ მუნიციპალიტეტებში 

არსებული ეკონომიკა 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 65 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი, A4 ფორმატის ფურცლები 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; შერჩეული 

მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, 20 წუთის განმავლობაში ამზადებენ ინფორმაციას: ფიზიკურ 

მანძილზე ძირითად ბაზრებამდე, ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობაზე და ეკონომიკის 

სტრუქტურაზე. განხილვის შედეგები გადააქვთ ფლიპჩარტის ფურცელზე. გამოყოფილი დროის 

დამთავრების შემდეგ თითეულ ჯგუფი 10 წუთის განმავლობაში აკეთებს მუშობის შედეგების 

პრეზენტაციას ტრენინგის სხვა მონაწილებისათვის და პასუხობს მათ შეკითხვებს. 

პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ 10 წუთის განმავლობაში ტრენერი აჯამებს წარმოდგენილ 

პრეზენტაციებს. 

 

 

 

განხილვა:  

მონაწილეები ქვემოთ ჩამოთვლილი მიმართულებებით იხილავენ შემდეგ საკითხებს: 

 ფიზიკური მანძილი ძირითად ბაზრებამდე: სატრანსპორტო კვანძები, ქსელური 

კავშირები, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და საიმედობის დონე; 

 ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა: ეკონომიკის ზრდის წყაროები (გარე/შიდა), 

ადგილობრივი შრომითი ბაზარის სიდიდე, მოქმედი საწარმოების ზომა; 

 ეკონომიკის სტრუქტურა: ეკონომიკის დივერსიფიკაციის დონე, დასაქმების ადგილები 

(დაბალშემოსავლიანი სექტორები, სასოფლის მეურნების პროდუქციის პირველადი 

წარმოება, სხვა), სამუშაო ძალის  შესაძლებლობები/უნარები, არსებული წარმოების 

სირთულე (მაგალითად, მარტივი), კვალიფიციური კადრის განვითარების 

შესაძლებლობა და  შენარჩუნება 

რეკომენდაცია: 
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სასურველია ტრენერმა ინფორმაცია მონაწილეებს წარმოადგენინოს შემდეგი ფორმით: 

ფიზიკური მანძილი ძირითად 

ბაზრებამდე 

ეკონომიკური 

კონკურენტუნარიანობა 
ეკონომიკის სტრუქტურა 
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IV თავი. მეწარმეობის მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამები  

3. სავარჯიშო (ჯგუფური): მეწარმეობის მხარდამჭერი სქემა ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარებისთვის 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა მოამზადონ მეწარმეობის 

მხარდამჭერის კონცეფცია მუნციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისა და 

ადგილობრივი ბიზნესის საჭიროებიდან გამომდინარე. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 65 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი, A4 ფორმატის ფურცლები 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერი 

ჯგუფებზე ანაწილებს 4 თემას: სოფლის მეურნეობის სექტორის ბიზნესის მხარდაჭერა, 

ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა, ბიზნესში ინოვაციების მხარდამჭერია, მაღალმთიან 

რეგიონებში მეწარმეობის მხარდაჭერა. 20 წუთის განმავლობაში: ჯგუფის წევრები ასახელებენ 

მათ მუნიციპალიტეტში შესაბამის ბიზნესის განვითარების საჭიროებებს. განხილვის 

შედეგებიდან გამომდინარე შერჩეული მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ამზადებენ კონცეფციას 

მატ მხარდასაჭერად. განხილვის შედეგები გადააქვთ ფლიპჩარტის ფურცელზე. გამოყოფილი 

დროის დამთავრების შემდეგ თითეულ ჯგუფი 10 წუთის განმავლობაში აკეთებს მუშობის 

შედეგების პრეზენტაციას ტრენინგის სხვა მონაწილებისათვის და პასუხობს მათ შეკითხვებს. 

პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ 5 წუთის განმავლობაში ტრენერი აჯამებს წარმოდგენილ 

პრეზენტაციებს. 

განხილვა:  

მონაწილეები იხილავენ შემდეგ საკითხებს: 

 მეწარმეების საჭიროები 

 შესაბამისი ბიზნესის მნიშვნელობა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის;  

 ინსტრუმენტები, რომლებიც ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებით 

დაინტერესებულმა მხარეებმა შეიძლება გამოიყენონ. 

რეკომენდაცია: 

სასურველია ტრენერმა მონაწილეებს ყურადღება გაამახვილებინოს იმ მიდგომებზე, რომლებიც 

შეიძლება განხორციელდეს საქართველოში. 
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4. 4: საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა   

4. სავარჯიშო (ჯგუფური): საპროექტო იდეები საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების 

პროგრამისთვის 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა მიიღონ ინფორმაცია სრიგპ-ის 

ფარგლებში პროექტების მომზადების შესახებ. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 65 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი, A4 ფორმატის ფურცლები 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; 20 წუთის 

განმავლობაში: ჯგუფის წევრები მსჯელობენ სრიგპ-ის ქვეშ დასაფინანსებელი საგრანტო 

პროექტების შესახებ. აკეთებენ 15 პროექტის სიას და ადენენ მათ რანჟირებას. გამოყოფილი 

დროის დამთავრების შემდეგ თითეულ ჯგუფი 10 წუთის განმავლობაში აკეთებს მუშობის 

შედეგების პრეზენტაციას ტრენინგის სხვა მონაწილებისათვის და პასუხობს მათ შეკითხვებს. 

პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ 5 წუთის განმავლობაში ტრენერი აჯამებს წარმოდგენილ 

პრეზენტაციებს და მონაწილეებთან ერთად მსჯელობს შემოთავაზებული პროექტების სრიგპ-ის 

შესაბამკისობასთან დაკავშირებით.   

განხილვა:  

 როგორი მცირე და საშუალო საწარმოს შექმნა, გაფართოვება ან გადაიარაღება იქნებოდა 

მნიშვნელოვანი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის? 

 რა ღონისძიებები იქნებოდა მნიშვნელოვანი ადგილობრივი პროდუქციისა და 

მომსახურების ექსპორტის მხარდასაჭერად და განვითარებისთვის? 

 რა ინოვაციების და კვლევა-განვითარების მხარდაჭერა იქნებოდა მნიშვნელოვანი 

ადგილობრივი კომპანიებისთვის? 

რეკომენდაცია: სასურველია ტრენერმა მონაწილეებს ყურადღება გაამახვილებინოს იმ 

აქტივობებზე, რომლებიც შეიძლება დაფინანსდეს სრიგპ-ს ფარგლებში.  
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V თავი. ბიზნესის ხელშემწყობი ინსტრუმენტები  

5. ჯგუფური სავარჯიშო: ბიზნესის ხელშემწყობი ინსტრუმენტები 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ ბიზნესის ხელშემწყობი 

ინსტრუმენტები. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 65 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; 10 წუთის 

განმავლობაში: ჯგუფის წევრები აკეთებენ ბიზნესის ხელშემწყობი ინსტრუმენტების 

ჩამონათვალს და მსჯელობენ რომელი ინსტრუმენტი  რა მიზნით გამოიყენება. გამოყოფილი 

დროის დამთავრების შემდეგ თითეულ ჯგუფი 10 წუთის განმავლობაში აკეთებს მუშობის 

შედეგების პრეზენტაციას ტრენინგის სხვა მონაწილებისათვის და პასუხობს მათ შეკითხვებს. 

პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ 15 წუთის განმავლობაში ტრენერი აჯამებს წარმოდგენილ 

პრეზენტაციებს და მონაწილეებთან ერთად მსჯელობს შემოთავაზებული ინსტრუმენტების 

საქართველოს მუნიციპალიტეტებში გამოყენების შესახებ.   

განხილვა:  

 რა ინსტრუმენტები არსებობს მეწარმეობისა და ბიზნესის მხარდასაჭერად?  

 რა ინსტრუმენტები გამოიყენება მეწარმეობის განვითარებისთვის? ბიზნესის დაწყების 

მხარდასაჭერად? ბიზნესის მოსაზიდად? ბიზნესის გასაფართოვებლად? 

რეკომენდაცია: სასურველია ტრენერმა ინფორმაცია მონაწილეებს წარმოადგენინოს შემდეგი 

ფორმით: 

ინსტრუმენტი მიზანი 

ბიზნეს-სტარტაფი ბიზნესის 

მოზიდვა 

ბიზნესის 

გაფართოება / 

შეკავება 

მეწარმეობისა და 

ინოვაციების 

განვითარება 
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VII თავი. საჯარო და კერძო სექტორების თანამშრომლობა 

 

7.3: საჯარო და კერძო თანამშრომლობის  მოდელები 

6. ჯგუფური სავარჯიშო: საჯარო-კერძო პარტნიორობა ეკონომიკური განვითრებისათვის  

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის როელი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 65 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის წებოვანი 

სტიკერები, სხვადასხვა ფერის 4 მარკერი; A4 ზომის ფურცლები 

მიმდინარეობა:  მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; 20 წუთის 

განმავლობაში: ჯგუფის წევრები მსჯელობენ საჯარო-კერძო პარტნიორობის საჭიროებაზე, მათ 

მუნიციპალიტეტში, ასახელებენ საჯარო-კერძო პარტნიორობის განხორციელების 

შესაძლებლობებს. განხილვის შედეგებიდან გამომდინარე შერჩეული მუნიციპალიტეტის 

მაგალითზე ამზადებენ ინფორმაციას: საჯარო-კერძო პარტნიორობის არსებულ პრაქტიკზე; 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის საჭიროებაზე, საჯარო-კერძო პარტნიორობის მნიშვნელობაზე 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის; მოდელებზე, რომლებიც ადგილობრივი 

ეკონომიკის განვითარებით დაინტერესებულმა მხარეებმა შეიძლება გამოიყენონ საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის განსახორციელებლად. განხილვის შედეგები გადააქვთ ფლიპჩარტის 

ფურცელზე. გამოყოფილი დროის დამთავრების შემდეგ თითეულ ჯგუფი 10 წუთის 

განმავლობაში აკეთებს მუშობის შედეგების პრეზენტაციას ტრენინგის სხვა მონაწილებისათვის 

და პასუხობს მათ შეკითხვებს. პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ 10 წუთის განმავლობაში 

ტრენერი აჯამებს წარმოდგენილ პრეზენტაციებს. 

განხილვა:  

 საჯარო-კერძო პარტნიორობის საჭიროება ადგილობრივ დონეზე 

 საჯარო-კერძო პარტნიორობის განხორციელების შესაძლებლობები 

 საჯარო-კერძო პარტნიორობის მოდელები ადგილობრივ დონეზე 

რეკომენდაცია: სასურველია ტრენერმა მონაწილეთა მიერ ადგილობრივ დონეზე 

განსახორციელებლად შემოთავაზებული საჯარო-კერძო პარტნიორობის მაგალითები 

წარმოადგინოს გაერთიანებული სახით. 
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VIII თავი. სოციალური მეწარმეობა 

 

8. 3: სოციალური მეწარმეობა და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება   

7. ჯგუფური სავარჯიშო: სოციალური მეწარმეობა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის 

 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ სოციალური 

მეწარმეობის როელი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 65 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის წებოვანი 

სტიკერები, სხვადასხვა ფერის 4 მარკერი; A4 ზომის ფურცლები 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; 20 წუთის 

განმავლობაში: ჯგუფის წევრები ასახელებენ მათ მუნიციპალიტეტში სოციალური მეწარმეობის 

პრაქტიკის მაგალითებს, მსჯელობენ მის საჭიროებაზე. განხილვის შედეგებიდან გამომდინარე 

შერჩეული მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ამზადებენ ინფორმაციას: იქ არსებული სოციალური 

მეწარმეობის პრაქტიკზე; სოციალური მეწარმეების საჭიროებზე, სოცილური მეწარმეობის 

მნიშვნელობაზე ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის; ინსტრუმენტებზე, 

რომლებიც ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებით დაინტერესებულმა მხარეებმა შეიძლება 

გამოიყენონ სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად. განხილვის შედეგები გადააქვთ 

ფლიპჩარტის ფურცელზე. გამოყოფილი დროის დამთავრების შემდეგ თითეულ ჯგუფი 10 

წუთის განმავლობაში აკეთებს მუშობის შედეგების პრეზენტაციას ტრენინგის სხვა 

მონაწილებისათვის და პასუხობს მათ შეკითხვებს. პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ 10 

წუთის განმავლობაში ტრენერი აჯამებს წარმოდგენილ პრეზენტაციებს. 

განხილვა:  

 სოციალური მეწარმეობის მაგალითები მუნიციპალიტეტებში 

 სოციალური მეწარმეობის წინაშე მდგარი გამოწვევები 

 სერვისები, რომელიც სოციალურმა მეწარმეობამ შეიძლება შესთავაზოს ადგილობრივ 

ეკონომისას 

 სოციალურ მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტრუმენტები  

რეკომენდაცია: სასურველია ტრენერმა მონაწილეთა მიერ შემოთავაზებული ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითრებისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერის 

აქტივობები წარმოადგინოს გაერთიანებული სახით. 

 

 


