
LABOUR MARKET ANALYSIS 2018-19
შრომითი ბაზრის ანალიზი 2018-19

EU4Youth
ევროკავშირი ახალგაზრდებისათვის



'This publication was produced with the �nancial support of the European Union. Its contents are the 
sole responsibility of Connectio and do not necessarily re�ect the views of the European Union’

პუბლიკაცია გამოცემულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე 
სრულად პასუხისმგებელია Connectio და არ ასახავს ევროკავშირის ხედვას. 

Developed by: Connectio 2018/2019
Martin Demant Frederiksen, Signe Margrethe Thomsen &
Ann Louise Slot 
www.connectio.dk

გულითადი მადლობა ყველა იმ თანამშრომელსა და მოხალისეს, რომელიც
 მუშაობდა შრომითი ანალიზის  შემუშავებაში. 



შესავალი
INTRODUCTION

მეთოდოლოგია
METHODOLOGY1

მიზანი და მეთოდი
AIM AND METHOD

პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტი
THE POLITICAL AND SOCIO-ECONOMICAL CONTEXT

სენაკი
SENAKI
    ბიზნესის მოთხოვნები
    Business demands

ზუგდიდი
ZUGDIDI
    ბიზნესის მოთხოვნები
    Business demands

ხელვაჩაური
KHELVACHAURI
    ბიზნესის მოთხოვნები
    Business demands

ახალგაზრდების საჭიროებების შეფასება
YOUTH NEEDS ASSESSMENT
    ძირითადი მიგნებები
    Main findings

რეკომენდაციები
RECOMMENDATIONS

შეჯამება
SUMMARY

ქვეყნებს შორის შედარებები
 CROSS COUNTRY COMPARISON
    ბრენდინგის ხარვეზები და ხილვადობა
    Bridging gaps and visibility
    უნარებისა და ცოდნის გაზიარება წითელი ჯვრის საზოგადოებებს შორის
    Soft skills and knowladge exchange betwen RC Societies
    მენტორული სქემები
    Mentor schemes
    კოორდინაცია სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და EU4YOUTH პროექტებს შორის
    Coordination with other NGO and EU4YOUTH projects
    ბენეფიციარები
    Beneficiaries
    VET/პროფესიული კოლეჯები და პოლიტიკური და ინსტიტუციონალური ცვლილება
    VET colleges and political and institutional change

ბიბლიოგრაფია
BIBLIOGRAPHY

1

3

5

7

9

13

17

21

25

29

29

35



ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის (EU4YOUTH) არის 36 თვიანი პროექტი, რომელიც განხორციელდება
სომხეთში, ბელორუსიასა და საქართველოში. პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და 
ხორციელდება სომხეთის, ბელორუსიისა და საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებების მიერ, 
დანიის წითელი ჯვართან თანამშრომლობით.   დანიის ახალგაზრდული წითელი ჯვარი და დანიური 
კვლევით ორგანიზაცია Connectio არიან პროექტის პარტნიორი ორანიზაციები. პროექტის ძირითადი 
მიზანია მდგრადი განვითარების მე-4 და მე-8 მიზნის შესაბამისად ხელი შეუწყოს ზემოხსენებულ 
ქვეყნებში განათლების შესაძლებლობებისა და ახალგაზრდების პოტენციალის განვითარებას. საქმი-
ანობების სპეციფიურ მიზანს წარმოადგენს მხარი დაუჭიროს   მარგინალიზებული ახალგაზრდების 
ჯგუფების  დასაქმების ხელმისაწვდომობას პარტნიორობით, მიზნობრივი  უნარ-ჩვევების განვითა-
რებითა და მცირე მეწარმეობის პოპულარიზაციით.  პოექტის მიზნები მიღწეულ იქნება კონკრეტული 
საქმიანობებით, რომელიც დაკავშირებულია  შრომის ბაზარსა და მარგინალიზებულ ახალგაზრდებს 
შორის არსებული ხარვეზების აღმოფხვრაზე, მათ შორის დარგთაშორისი თანამშრომლობის გაზრდითა 
და ახალგაზრდების გაძლიერებით.
 
პროექტის ფარგლებში გაიზრდება მარგინალიზირებული ახალგაზრდების წვდომა შრომით ბაზარზე 
სახელმწიფო და არასახელმწიფო  აქტორებსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაძლი-
ერებით.  შესაძლებელი გახდება  არაფორმალური უნარ-ჩვევების აღიარება შრომით რესურსში.  
ამასთანავე, მოხდება ფორმალური და არაფორმალური უნარ-ჩვევების განვითარებით 12,900 მარგინა-
ლიზებული ახალგაზრდისათვის და ასევე 180 ახალგაზრდა ქალსა და მამაკაცს მიეცემა შესაძლებლობა 
თავიანთი ბიზნეს იდეების რეალიზების. 

საქართველოში პროექტი  განხორციელდება 2018-2021 წლებში  შემდგომ მუნიციპალიტეტებში: 
  სენაკი;
  ზუგდიდი; 
  ხელვაჩაური. 

ანგარიშში აღნიშნულია  ძირითადი მიგნებები, რათა დაცული იქნეს სამომავლო აქტივობები და  ასევე   
ფოკუსირება მოხდეს იმ საქმიანობებზე, რომელიც საჭიროა მოსალოდნელი შედეგი 1.1 შრომის ბაზარსა
და მარგინალიზებულ ახალგაზრდებს შორის არსებული ხარვეზის აღმოფხვრა  დარგთაშორისი 
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის მისაღწევად. 
   
აღნიშნული შედეგის მიზანია ალიანსების ჩამოყალიბება  და კავშირების დამყარება შრომით ბაზარს, 
დასაქმების ცენტრებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სხვა-
დასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. აღნიშნული კავშირები და ალიანსები ამავდროულად
შექმნის მარგინალიზებული ახალგაზრდების პოტენციალისა და მათ წინაშე მდგარი გამოწვევების 
სრული  გაანალიზების შესაძლებლობას მიზნობრივ  რეგიონებში.  კერძოდ, თუ  რა დაბრკოლებების 
გადალახვა უწევთ მარგინალიზებული ახალგაზრდების ჯგუფებს და რა მართებული ნაბიჯების 
გადადგმაა საჭირო მათი განათლების უფლებისათვის,  რა სახის ტრეინინგებია საჭირო, რათა მოხდეს 
მარგინიზებულ ახალგაზრდებსა და შრომის ბაზარს შორის არსებული ხარვეზები აღმოიფხვრა. 

აღსანიშნავია რომ, შრომითი ბაზრის წინა ანგარიშები მოიცავდა  დამსაქმებელთა მოთხოვნებსა და 
საჭიროებებს. ხოლო,  არსებულ ანგარიშში აქცენტი გამახვილებულია თუ რამდენად თანხვედრაშია 
ახალგაზრდების საჭიროებები შრომითი ბაზრის მოთხოვნებთან. 
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EU4Youth is a 36-months Action to be implemented in Armenia, Belarus and Georgia. The Action is financed
by the European Union and implemented by the Armenian, Belarusian and Georgian Red Cross in collaboration 
with the Danish Red Cross. The Danish Red Cross Youth and Connectio are partners in the project. The overall 
objective of the Action is to contribute to improve educational opportunities and development potential of 
youth in the three above mentioned countries in line with the Sustainable Development Goals 4 and 8. The 
specific objective of the Action is to support access to employment of marginalised youth groups through 
partnerships, targeted skills development and promotion of entrepreneurship. The objectives will be reached 
with related activities aimed at bridging the gap between marginalised youth and the labour market through 
increasedcross-sectoral cooperation and empowerment of youth.

The Action will enhance the labour market access for disadvantaged young people and the acknowledgment of 
non-formal skills in the labour force by building cooperation among state and non-state actors and the private 
sector, as well as by building formal and non-formal skills among 12,900 marginalised youth and support 180 
young women and men to realise their own business ideas.

The project will take place between 2018 and 2021 in the Municipalities of Georgia: 
  Senaki; 
  Zugdidi; 
  Khelvachauri.

This report will unfold key findings in order to secure the further work and focus of the Action in terms of 
output 1.1: Cross-sectoral partnerships and co-operation established to bridge the gap between labour market 
and marginalised youth. This output aims at connecting and establishing alliances between the labour market, 
job centres, educational institutions, local authorities and other NGOs in order to fully analyse the potentials 
and challenges faced by marginalised youth in the targeted regions and come up with concrete options/referral 
paths to the right education and training in order to bridge the gap between labour market and marginalised 
youth.

Previous reports about the labour market and its demand have generally had the employers’ needs and demands
as their focus. However, this report has the needs of youth as a starting point as well, taking into consideration 
and comparing it with the demands of the private labour market thus mapping gaps between the labour market 
demands and needs of the youth.

INTRODUCTION
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ანგარიში დაფუძნებულია ანთროპოლოგიურ მიდგომასა და სამ ქვეყანაში განხორციელებულ საველე 
სამუშაოებზე, ამასთანავე  კულტურათაშორის შედარებით მონაცემებზე სამი კონტექსტიდან/რეალო-
ბიდან. ნახევრად სტრუქტურული და სტრუქტურული ინტერვიუების მეშვეობით შესაძლებელი გახდა 
თემატიკის უკეთ შესწავლა და კონკრეტული სიტუაციური გამოწვევების აღმოჩენა, ასევე სამივე ქვეყა-
ნაში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხების იდენტიფიცირება. იმისათვის რომ საბოლოო მონაცემები 
არ დამახინჯებულიყო, გამოყენებული იქნა ქვემოდან-ზემოთ მიდგომა. აღსანიშნავია რომ,  შეგნებულად 
არ იქნა გამოყენებული კონკრეტული თემა ან საკვანძო სიტყვები, როგორც მთავარი წერტილები. 
მსგავსი მიდგომის გამოყენებით შესაძლებელი გახდა, კულტურათაშორისი შედარების დროს, როგორც 
ადგილობრივი მდგომარეობის, ასევე შესაძლებლობების დაფარვა. საერთო ჯამში, Connectio-ს მიერ 
საველე სამუშაოების განხორციელებისას ჩაატარდა 66 ნახევრად სტრუქტურული ინტერვიუ, ხოლო 
ადგილობრივი პარტნიორების მიერ დამატებით 99 სტრუქტურირებული ინტერვიუ. 
სამაგიდო კვლევამ თავის თავში მოიცვა შემდგომ თემებზე არსებული ანგარიშები: შრომითი ბაზრის 
მდგომარეობა, დასაქმება, მიგრაცია, მობილობა, ბიზნესის წახალისება, არსებული დამსაქმებლის/
დასაქმებულის ასოციაციები და სამივე რეგიონში არსებული კორპორატიული სოციალური პასუხის-
მგებლობა. აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 2018 წლის აპრილში, კოპენჰაგენში, წითელი 
ჯვრის სამი ეროვნული საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, სადაც 
იმყოფებოდნენ შესაბამისი ოფიციალური ინსტიტუციები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენ-
ლები და კერძო მეწარმეები. შემდგომ, Connectio-სა და წითელი ჯვრის ორგანიზებით კერძო ინსტიტუ-
ციებსა და ორგანიზაციებს შორის დაიგეგმა სამომავლო სამუშაო შეხვედრები, რათა განხილულიყო 
სამ რეგიონში განხორციელებული საველე სამუშაოები და ასევე შემუშავდა საველე სამუშაოს დიზაინი 
საპილოტე ტესტირებისთვის საქართველოში.
სამ კონტექსტში ჩატარებული საველე სამუშაოები, რომელიც განხორციელდა წითელი ჯვრის 
ეროვნული საზოგადოებების ჩართულობით, გულისხმობდა არა მხოლოდ მონაცემების შეგროვებას, 
არამედ საფუძველი დაუდო პროექტის ფარგლებში წითელი ჯვრის საზოგადოებებსა და ადგილობრივ 
მეწარმეებს შორის სამომავლო კავშირების დამყარებას. საველე სამუშაოების მიმდინარეობისას, გამო-
ყენებული იქნა „თოვლის გუნდის ეფექტი“, რომელიც თავის თავში გულისხმობს ერთი კონკრეტული 
კავშირის დახმარებით (საჯარო მოხელე ან ადგილობრივი მეწარმე) ფართო კავშირების დამყარებას. 
შემდგომი შეხვედრები და ინტერვიუები კი ამ პროცესის თანმდევი გახლდათ. 
დამატებით მონაცემთა შეგროვება, მათი ასახვა და შემდგომ თარგმნა  განხორციელდა ადგილობრივი 
თანამშრომლების მიერ, რომელსაც თან უძღვოდა Connectio-ს ბრიფინგები. ახალგაზრდების საჭირო-
ებების შეფასებისათვის გამოყენებული იქნა  კომბინირებული მონაცემები, რომლებიც განხორციელდა 
წითელი ჯვრის ეროვნული  საზოგადოებების მიერ. 
აღსანიშნავია,  რომ ინტერვიუებში მონაწილე ბიზნეს სექტორი არ წარმოადგენს  რეგიონის ბიზნეს 
სექტორის მთლიან სურათს  იმ გამოწვევებისა და მოთხოვების გათვალისწინებით, რასაც რეგიონში 
აწყდებიან. თუმცა, მათი გამოწვევბი და მოთხოვნები უნდა იქნას აღქმული, როგორც ძირითადი ტენდე-
ნცია იმ სფეროში, რომელშიც ინტერვიუს მონაწილე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ფუნქციონი-
რებენ.
ანალიზის სტრუქტურა განისაზღვრა წითელი კვრის ადდგილობრივი ოფისების მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის ფორმისა და ხასიათის შესაბამისად. მაგალითად, ადგილობრივი ახალგაზრდების საჭი-
როებების შეფასების ფორმები და საქართველოსთვის განკუთვნილი რეკომენდაციები გაერთიანებულია.
მსგავსი ხერხით, შესაძლებელია მონაცემების უკეთ წარმოსახვა და დამატებითი ყურადღების მიქცევა 
ადგილობრივ ფოკუსზე, გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე. 
საბოლოოდ კი, ქვეყნებს შორის შედარების მეშვეობით შესაძლებელი გახდა გამოცდილების, საუკე-
თესო პრაქტიკისა და იდეების გაზიარება, რათა ნათლად წარმოჩენილიყო ყველა გამოწვევა და შესა-
ძლებლობა, რომელიც შრომის ბაზარსა და მარგინალიზებულ ახალგაზრდებს შორის არსებული 
ხარვეზის აღმოფხვრას ემსახურება.   

მეთოდოლოგია
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The report departs from an anthropological approach, and fieldworks in the three countries, along with cross-
cultural comparison of data from the three contexts. The use of semi- structured and structured interviews has 
allowed for gaining insight into themes and challenges that were specific to a particular context, as well as an 
overview of issues of importance in all three countries. This bottom-up approach was applied in order to ensure 
that preconceived ideas not distort the final data-set, and we have thus deliberately not chosen particular themes 
or keywords as vantage points. This approach ensured that ground was laid for which aspects subsequent 
interviews should cover in order to match both local circumstances and possibilities of cross-cultural comparison. 
A total of 66 semi- structured interviews were carried out by Connectio during fieldworks, and following this 
an additional 99 structured interviews were carried out by local partners. 
Desk-research covered pre-existing reports which were collected and read in order to create an overview over 
labour conditions, unemployment, migration, mobility, business promotion, employers’/employee associations 
and Corporate Social Responsibility in the three contexts. Based on insights from these, and a brainstorm session 
with representatives from the three Red Cross Societies held in Copenhagen April 2018, a series of relevant 
official institutions, NGOs and private enterprises were mapped out. Subsequently, specific institutions and 
organizations were contacted by Connectio and the Red Cross Societies in order to set up meeting schedules for 
the three fieldworks, and a fieldwork design for pilot- testing in Georgia was developed.
Fieldworks in the three contexts was carried out in collaboration with representatives from local Red Cross 
Societies, entailing that the fieldworks not only served as means to collect data, but also to initiate the process 
of creating a network between the Red Cross Societies and local enterprises aimed at future collaborations 
within the project. During the fieldworks ”snowballing” was applied in terms of using one connection (a public 
official or a representative from a local enterprise) to create connections to a wider network. Supplementary 
interviews and meetings were thus added along the way.
Additional data collection was carried out by local collaborators following thorough briefings from Connectio, 
who afterwards received transcribed and translated data. The combined data-set has been measured against the 
Youth Needs Assessments carried out by local RC societies.
The businesses that have taken part in interviews cannot be seen as fully representative of all businesses in the 
respective regions in terms of the demands and challenges they have and meet. Instead, they should be 
understood as indicative of the overall tendencies in the field of business they represent.
The structure of the analysis has been determined by the form and character of data received from the local RC 
offices. For instance, given the form of the local youth needs assesment, recommendations for Georgia are 
combined rather than specific for each site. The key focus has been to let the data stand out as much as possible, 
and provide room for and emphasis on the different local foci, challenges and opportunities.
Finally a cross country comparison was conducted in order to share experiences, best practices and focus points 
in terms of challenges and opportunities in bridging the gaps between the labour market and the youth.

METHODOLOGY
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ამ თავის მთავარი მიზანია წარმოადგინოს  რეკომენდაციები იმ თვალსაზრისით, თუ  როგორ უნდა 
აღმოიფხვრას შრომის ბაზარსა და მარგინალიზებულ ახალგაზრდებს შორის არსებული ხარვეზები 
სენაკის, ზუგდიდისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებზე ფოკუსირებით,  
ანგარიში დაფუძნებულია 2018 წლის მაისისა და ივნისის თვეში სენაკის, ზუგდიდისა და ხელვაჩაურის 
რეგიონში განხორციელებულ კვლევით ვიზიტებზე, ასევე პარალელურად იმართებოდა რიგი 
შეხვედრები შესაბამის სამინისტროებსა და ორგანიზაციებთან თბილისში.  აღსანიშნავია რომ კვლევის 
ფარგლებში გამოყენებული იქნა თვისობრივი  კვლევის მეთოდები ( მათ შორის , დაკვირვებები,  33 
ნახევრად სტრუქტურული ინტერვიუ, სხვადასხვა გასაუბრები). ინტერვიუები ძირითადად 
განხორციელდა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 
სამინისტროებთან (დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი E(გვ. 36)). ახალგაზრდათა 
დასაქმების ზრდა უნდა მოხდეს დასაქმების ბაზერის საჭიროებებისა და ახალგაზრდების 
შესაძლებლობების დაკავშირებით. 

ამასთანავე, წითელი ჯვრის საზოგადოების ადგილობრივმა ფილიალებმა დამატებით გამართეს 
ინტერვიუები (იხ. დანართი F(გვ. 36)) ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან სენაკის 
(4 ბიზნესი),  ზუგდიდის ( 5 ბიზნესი) და ხელვაჩაური/ბათუმის (8 ბიზნესი) მუნიციპალიტეტებში, 
კერძო ბიზნესის საჭიროებებისა და მოთხოვნების, ამასთანავე გამოწვევების თუ შესაძლებლობების 
ნათლად დემონსტირებისათვის. ზემოთ ჩამოთვლილი ბიზნეს სექტორი აერთიანებდა ტურიზმის, 
მომსახურების, სოფლის მეურნეობისა თუ საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს. ასევე  ზუგდიდის, 
სენაკისა და მუნიციპალიტეტებში წითელი ჯვრის ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა ჩაატარეს 
მოწყვალობისა და შესაძლებლობების შეფასება (VCA) ახალგაზრდებს შორის ახალგაზრდების 
საჭიროებების გამოვლენისათვის. VCA არის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ნათლად 
დავინახოთ და წარმოვაჩინოთ თემის  სოციალურ ეკონომიკური გამოწვევები და  შესაძლებლობები 
თემის  წევრების გენდერული და ასაკობრივი ჩართულობისა და მობილიზაციის ფონზე.  VCA 
შეფასების  შედეგების ანალიზი  განხორციელდა  საქართველოს  წითელი  ჯვრის საზოგადოების მიერ.

სენაკის, ზუგდიდისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში გამოკითხული ბიზნეს სექტორი 
არ გვაძლევს საშუალებას  სრულად წარმოვაჩინოთ მათი ყველა გამოწვევა თუ საჭიროება. თუმცა, 
გამოკითხული ბიზნესის წარმომადგენლები გარკვეულწილად არსებული ტენდენციის განმსაზღვრელნი 
არიან ამა თუ იმ სფეროში. წინამდებარე თავის ძირითადი მიგნებები დაფუძნებულია კვლევითი 
ვიზიტების, ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან გამართული დამატებითი ინტერვიუებისა 
და მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების (VCA) ურთიერთქმედებაზე. საწყისი მონაცემები 
შეგროვებული იქნა  შემდგომი ანგარიშებიდან: მსოფლიო ბანკი ( 2014, 2015 წლები), საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო ( 2015 წელი) , ასევე არასამთავრობო 
ორგანიზაციები ( World Vision Georgia 2015 წელი) და  ადგილობრივი წითელი ჯვრის ფილიალების 
მიერ განხორციელებული პროექტები შესაბამის რეგიონებში. 

ეს თავი დაყოფილია ოთხ ძირითად სექციად, სადაც კვლევის უკეთესი თვალსაჩინოებისათვის,  
გვხვდება საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური კონტექსტის მიმოხილვა. ზუგდიდში, სენაკსა 
და ხელვაჩაურში განხორციელებული შრომითი ბაზრის კვლევის ძირითადი მიგნებები. საქართველის 
წითელი ჯვრის საზოგადოების ადგილობრივი ფილიალების მიერ ჩატარებული მოწყვლადობისა და 
შესაძლებლობების ანალიზი (VCA). აღსანიშნავია რომ ძირითადი მიგნებები  იკვეთება შრომითი 
ბაზრის კვლევის შედეგებიდან, სადაც მთავარი მიზანი საჭიროებებისა და მოთხოვნებს შორის, 
არსებული ხარვეზის აღმოჩენა გახლდათ. სწორედ ამიტომ შემუშავდა 10 რეკომენდაცია, როგორც კერძო 
სექტორსა და ახალგაზრდებს შორის არსებული ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. 

მიზანი და მეთოდი/მიდგომა
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The main objective of this chapter is to present a series of recommendations in terms of how the Action can 
bridge the gap between marginalized youth and the labour market in Georgia with regional focus on Senaki, 
Zugdidi and Khelvachauri municipalities.

To be able to match the needs of the labour market and identify matches and opportunities for youth to increase 
their access to employment, the report is based on research trips to Senaki, Zugdidi and Khelvachauri region 
conducted in May and June 2018, along with meetings with relevant ministries and organizations in Tbilisi, 
where qualitative methods (such as observations, semi-structured interviews - 33 in total - along with numerous 
conversations) were deployed. Interviews were held with businesses, non-governmental organisations, interest 
organizations and ministries (see appendix E for further information (page 36)). Furthermore, local GRCS offices 
have conducted additional interviews (see appendix F (page 36)) with a wide range of local business in Senaki 
(4 businesses), Zugdidi (5 businesses) and Khelvachauri/Batumi (8 businesses), some of them working in fields 
ranging from tourism, service, production to agriculture and banking, in order to shed light on the individual 
business’ needs and demands, challenges and opportunities. Furthermore, local RC Offices have conducted 
Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) among youths in Zugdidi, Senaki and Khelvachauri municipalities 
in order to unfold the needs of the youth. VCA is a tool which enables identification and mapping of key socio-
economic challenges and capacities within communities through gender and age sensitive inclusion and 
mobilisation of community members. The result and analysis of the VCA was made by the GRCS.

The businesses that have taken part in interviews cannot be seen as fully representative of all businesses in 
Senaki, Zugdidi and Khelvachauri in terms of the demands and challenges they have and meet. Instead, they 
should be understood as indicative of the overall tendencies in the field of business they represent. The key 
findings of this section are based on a triangulation of the research trip, the additional interviews with local 
businesses and the results from the Vulnerability and Capacity Assessment (VCA). Background data has been 
collected through earlier reports by The World Bank (2014, 2015) and Ministry of Labour, Health and Social 
Affairs Georgia (2015) along with similar projects by non- governmental organizations (World Vision Georgia 
2015) and projects carried out by local Red Cross Offices in the respective regions of the current project.

This chapter is divided into four main sections, beginning with an general overview of Georgia and its political 
and economical context providing an understanding of the field of research. Subsequently the main findings of 
the labour market research are presented in relation to Zugdidi, Senkai and Khelvachauri. Following this the 
insights from the youth VCA conducted by local GRCS offices are presented. The main findings are analyzed in 
relation to the results from the labour market research with the goal to identify gaps between needs and 
demands - this leading to 10 recommendations as possible ways to bridge the gaps between the private labour 
market and youth.

AIM AND METHOD
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დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 1991 წელს სოციალურმა და პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ 
საქართველოს მრავალი მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე იქონია გავლენა. ყველაზე ძლიერი 
არასტაბილურობა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო რეგიონებში შეიმჩნეოდა. სწორედ ამ 
არასტაბილურობის შედეგად, ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, მნიშვნელოვნად გაიზარდა 
მიგრაციის დონე. ახალგაზრდები მიგრირებდნენ როგორც სოფლებიდან ქალაქების მიმართულებით, 
ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთა, სეზონურად ან მუდმივად. აღნიშნული ასპექტი მნიშვნელოვნად 
გამოიკვეთა ინტერვიუების მსვლელობისას. 
2003 წლის რევოლუციის შედეგად  დაიწყო საჯარო ინსტიტუციების რეფორმირება და ფართო 
მასშტაბის მქონე პროექტების (როგორიც ტურიზმის განვითარება) ინიცირება. მიუხედავად 
მნიშვნელოვანი წარმატებისა, კიდევ მრავალი რამ არის შესაცვლელი მოსახლეობის ნაწილისთვის, 
განსაკუთრებით მათთვის, ვინც სოფლად ცხოვრობს. ამასთანავე, ჩვეულებრივი მოქალაქეებისათვის, 
ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის  და არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის 
ხშირად სიძნელეს წარმოადგენს განხორციელებული რეფორმის პროცესზე დაკვირვება.   საერთო 
ჯამში, საჯარო სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის 
ყოველთვის შეიმჩნეოდა თანამშრომლობის ნაკლებობა, სწორედ აღნიშული შესაძლოა ამ პროექტით 
აღმოიფხვრას. ასევე აღსანიშნავია რომ ინტერვიუების მსველობისას, ბიზნესის მეპატრონეებმა, 
სახელმწიფო ორგანიზაციებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოთქვეს პროექტის ფარგლებში 
თანამშრომლობის მზაობა.

შემდგომ სექციაში  წარმოდგენილია სენაკის, ზუგდიდისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 
არსებული კერძო სექტორის საჭიროებები. 

პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტი
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Since the gaining of independence in 1991, sociopolitical instabilities have severely marked the everyday lives 
of large parts of Georgia’s population. This has been particularly prominent in border regions to Abkhazia and 
South Ossetia. As a consequence of political instability and economic challenges, out-migration has been 
significant in the country for the last two decades, both in terms of rural youth leaving for larger cities and in 
terms of seasonal or complete migration abroad. This is an aspect that has also been highlighted as prominent 
in the interviews conducted for this report, and one that affects upon all three sites.
Following the revolution in 2004 a series of public institutions were reformed and large scale projects (such as 
boosting tourism) were initiated. Despite the success of some of these, they are yet to benefit parts of the 
population, particularly those living in rural areas. Moreover, for ordinary people, local businesses and NGOs 
alike it has often been challenging to navigate the reform processes undertaken. On an overall level, there has 
been a surprising lack of cooperation between the private sector, NGOs and state institutions, a gap that this 
project may fruitfully seek to address. It should be noted that a willingness for such cooperation in relation to 
this project has been prominent among business owners, state-organizations and other NGOs alike during 
interviews.
 
The following unfolds the specific demands of the businesses in Senaki, Zugdidi and Khelvachauri 
municipalities.

THE POLITICAL AND SOCIO-ECONOMICAL CONTEXT
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საქართველოს დასავლეთ ნაწილში, სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონში მდებარეობს ქალაქი სენაკი. 
მცირე და საშუალო ტიპის საწარმოები მუშაობენ როგორც აგრო პროდუქტების (თხილი, ჩაი, რძე, 
სიმინდი),  ასევე ხისა და ასფალტის წარმოების მიმართულებით. აგრეთვე გვხვდება გადამამუშავებელი 
საწარმოები, მცირე ზომის ინდივიდუალური თუ საოჯახო ტიპის წარმოებები (ძირითადად ტურიზმისა 
და ხელნაკეთობების მიმართულებით). დამატებითი ინტერვიუებში სენაკიდან მონაწილეობას იღებდნენ 
შემდეგ სფეროში მოღვაწე ბიზნესის წარმომადგენლები:

1. სოფლის მეურნეობა
2.  მშენებლობა 
3. ჯანდაცვა 

მიუხედავად იმისა რომ გამოკითხული ოთხი კომპანია სხვადასხვა სფეროში საქმიანობს, მათ გააჩნიათ 
საერთო მოთხოვნები და აწყდებიან მსგავს წინააღმდეგობებს. განსაკუთრებით მათი პოზიციები 
ემთხვევა, როდესაც საუბრობენ განმცხადებლებზე. მაგალითისთვის, როდესაც შესასრულებელი 
სამუშაო არ მოითხოვს პროფესიონალიზმს, ხშირად მოტივაცია და სურვილი ბევრად გადამწყვეტ 
როლს თამაშობს ვიდრე აპლიკანტის რეზიუმე და გამოცდილება. შპს „ქედა“ აწარმოებს და ექსპორტზე 
გაქვს თხილი გვიზიარებს თავის გამოცდილებას: 
„თხილის დამუშავების პროცესზე დასაქმებულებს არ მოეთხოვებათ  განსაკუთრებული უნარ-ჩვევების 
ფლობა. რაც შეეხება სხვა პოზიციებს, როგორიცაა ბუღალტერი, ტექნიკოსი, მენეჯერი და ა.შ. ამ 
შემთხვევაში აპლიკანტს მოეთხოვება შესაბამის განათლება, კარგი კომუნიკაციის და გუნდურად 
მუშაობის უნარ, ხოლო მსგავს სექტორში გამოცდილება ყოველთვის უპირატესია“. 

თხილზე მომუშავე ადამიანს არ ესაჭიროება კონკრეტული უნარ-ჩვევების ფლობა,  თუმცა ბუღალტერს 
ან ტექნოლოგს აუცილებლად მოეთხოვება ჰქონდეს შესაბამისი განათლება და კონკრეტული უნარ-
ჩვევები.  ეს გახლავთ კომპანია „ქედას“ ცალსახა დამოკიდებულება.  აღნიშნულს იზიარებენ „სავანე“ 
(სამშენებლო კომპანია) და „ოსო“ ( მშებელობასა და რეკონსტრუქციაზე მომუშავე კომპანია). მათი 
განცხადებით, მშენებლობაზე დასაქმებულ ადამიანს არ მოეთხოვება განსაკუთრებული უნარ-ჩვევები. 
თუმცა, მათი ინჟინრებისთვის შესაბამისი გამოცდილება და განათლების ფლობა აუცილებელია. 
შპს „კლინიკა სენამედი“, რომელიც გახლავთ სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელი, აღნიშნავს რომ 
„ძირითადად მნიშვნელობა ენიჭება პროფესიულ განათლებას, თუმცა პროფესიული გამოცდილება 
ყოველთვის უპირატესია“. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ მოთხოვნები ვარირებს კონკრეტული 
ბიზნესის სფეროსა და პროფესიის მიხედვით. 

კვლევითი ვიზიტების დროს ნათელი გახდა, რომ როგორც ფორალური ასევე არაფორმალური უნარ-
ჩვევები მოთხოვნადია. არაფორმალური უნარ-ჩვევები ლიდერობა, ორგანიზებულობა, დაგეგმვისა და 
მონიტორინგის უნარი, ამასთანავე მოტივაციისა და სურვილის არსებობა მნიშვნელოვნად მოთხოვნადია.  
კომპანია „სენამედი“ აცხადებს რომ „...არაფორმარული უნარ-ჩვევები ასევე მოიცავს კრეატიულ 
აზროვნებას, კომუნიკაციის უნარს, გუნდურ-მუშაობასა და ნეთვორქინგის უნარებს“.  ხოლო  კომპანია 
„სავანე“ აღნიშნავს რომ: „დასაქმებული ადამიანი აუცილებლად უნდა იცავდეს წესებს (მაგალითად 
მშენებლობის დროს უსაფრთხოების წესების დაცვა)“. ასევე აღსანიშნავია რომ კომუნიკაციისა და 
გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების არსებობა საკმაოდ მოთხოვნადია. მნიშვნელოვანია რომ 
ფორმალური და არაფორმალური უნარ-ჩვევების ცოდნა ერთმანეთს არ გამორიცხავს. ამასთანავე 
ბიზნესის წარმომადგენლები არ აკონკრეტებენ, განათლებისა და სერტიფიცირების გარდა რა უნარ-
ჩვევებს მოითხოვენ. ინფორმაციის მიმოცვლისა და თანამშრომლობის ნაკლებობა კერძო სექტორსა და 
უნივერსიტეტებს შორის იწვევს სხვაობას ფორმალური განათლების დროს მიღებულ უნარ-ჩვევბსა და 
დასაქმების ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს შორის. 

სენაკი

ბიზნესის მოთხოვნები
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Senaki is a town in the Samegrelo-Zemo Svaneti region in the western part of Georgia. The SMEs particularly 
work within the fields of agro products such as nuts, tea, milk and corn, processing factories and wood and 
asphalt production. Added to this are a small number of individual or family-run enterprises, mainly working 
with tourism or handicrafts. The businesses from Senaki participating in the additional interviews work in the 
areas of:

1. Agriculture
2. Construction
3. Healthcare

Despite the fact that the four companies are in different fields of business, they have a series of common 
demands and challenges. Especially the focus on experience of the applicant is shared among them. However, 
it depends on the job. If it is non-professional, the motivation and willingness to work are seen as more 
important than both CV and experience. As the business LTD “Keda”, who processes and exports hazelnuts, 
explains:No special professional skills are required for those who work on hazelnut processing. Soft skills are 
also less important for us. As for other positions like accountant, technologist, manager and etc. we request 
appropriate education in the field, good communication and team working skills, experience in the field would 
be an asset.A hazelnut worker does not need to have specific skills, professional nor soft skills, however an 
accountant or a technologist need an appropriate education and specific soft skills. This attitude is not uniquely 
for Keda. Both Savane (a construction company) and Oso (which works with construction and refurbishment) 
share this, saying that for their construction workers, there are no special requirements. However their 
engineers need to present a CV and relevant experience. LTD Clinic Senamedi, who provides medical services, 
states that in terms of applications they: “mainly focus on professional education; and then professional 
experience would be an asset of course.” This points to different demands according to the field of business and 
the profession.
 
During the research trip it became clear that not only hard skills are pivotal, but soft skills as well. Soft skills 
like personal leadership, herein the skills of organizing, planning and monitoring as well as motivation and 
willingness to work are in demand. Senamedi states that: “[...] as for the soft skills like communication, creative 
thinking, teamwork and networking skills are required” whereas Savane emphasises: “that a person should be 
compliant, follow rules and regulations (for instance follow all the safety rules during the construction work).” 
Evidently, communication skills and teamwork are in high demand. It is worth mentioning that hard and soft 
skills do not exclude each other. However, the businesses do not elaborate on what they see as hard skills other 
than the necessary education or certificate.

The general lack of information and collaboration between businesses and educational institutions creates a gap 
between skills learned during education and the actual demand of skills in the labour market. This gap is 
illustrated by the fact that only one of the four businesses provides internships. Internships is a fruitful way to 
strengthen the collaboration between labour market and the educational sphere securing a better alignment 
between the skills needed in practise and the skills taught. Only Savane uses internships, but not officially; “Yes, 
we have experience of internship, when interested candidates come here to learn particular professions, for 
example, recently we had an intern who wanted to study accountants work. This happens unofficially as a rule”. 
As the quotation illustrates, it is done unofficially. As the Ministry of Education and Science explains, there are 
not yet any systematic use of mentor- or internship, or in using companies as role models.

SENAKI

Business demands
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აღნიშნული პრობლემის საუკეთეს იუსტრაციას წარმოადგენს ფაქტი, რომ   ოთხიდან მხოლოდ ერთი 
ბიზნესი სთავაზობს სტაჟირების პროგრამას პოტენციურ დამსაქმებულს. სტაჟირება არის საუკეთესო 
გზა, რათა  გაძლიერდეს თანამშრომლობა დასაქმების ბაზარსა და განათლების სისტემას შორის, 
უზრუნველყოფილ იქნას კავშირი განათლების პროცესში მიღებულ უნარ-ჩვევებსა და დასაქმების 
ბაზრის რეალურ მოთხოვნებს შორის.  
მხოლოდ „სავანე“ სთავაზობს არაოფიციალურ სტაჟირებას. „დიახ გვაქვს სტაჟირების გამოცდილება, 
თუმცა ეს არ არის ოფიციალური, მაგალითად  ჩვენი ბოლო სტაჟიორი დაინტერესებული იყო 
ბუღალტერიის შესწავლით რაც სამწუხაროდ ხდება არაოფიციალურად. როგორც განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ამ ეტაპზე არ ხდება მენტორინგისა ან/და 
სტაჟირების სისტემური გამოყენება. სტაჟირების პროგრამების სისტემური გამოყენება გააძლიერებს 
თანამშრომლობას პროფესიულ კოლეჯებსა და კერძო სექტორს შორის, რაც თავის მხრივ ხელს 
შეუწყობს განათლების სისტემასა და ბაზრის საჭიროებებს შორის არსებული სხვაობის შემცირებას.  
ამასთანავე, შესაძლებელი გახდება პროფესიული ტრენინგებისა და სამსახურის პოზიციების შესახებ 
არსებული სტიგმების დამსხვრევა.  

ამერიკის სავაჭრო პალატის განცხადებით, ახალგაზრდების მიერ პროფესიის არჩევა ხდება არსებული 
სტიგმების. კომპანია „ოსო“,  რომელიც მუშაობს მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის მიმართულებით 
აღნიშნავს: „მიუხედავად იმისა რომ საქართველოში საკმაოდ მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელი, 
ხშირად რთულია შესაბამისი კადრის მოძიება, რადგან როგორც წესი ახალგაზრდებს ეთაკილებად 
ფიზიკური სამუშაოს შესრულება, როგორიცაა მშენებლობაზე მუშაობა“. 

აღნიშნული ასევე გამოიკვეთა ინტერვიუების დროსაც. როგორც წესი , მშობლები VET/პროფესიულ  
კოლეჯებს აღიქვავენ მეორადი განათლების წყაროდ და სწორედ ამიტომ, ახალგაზრდებს უწევთ დიდ 
ზეწოლასთან შეჭიდება. დღეისათვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ცდილობს ხელი 
შეუწყოს პროფესიულ განათლების პოპულარიზაციას. 

დაგეგმილი კვლევითი ვიზიტის დროს სენაკში გამოიკვეთა ტრანსპორტირების პრობლემა 
ახალგაზრდებში.  სწორედ გადაადგილების პრობლემის გამო, ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის 
დიდ დაბრკოლებას წარმოადგენს სახლიდან სამუშაო ადგილამდე მისვლა ან სხვადასხვა 
ახალგაზრდულ აქტივობებში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანია მოგვარდეს ტრანსპორტირების 
პრობლემა სენაკიდან ზუგდიდის მიმართულებით, იმის გათვალისწინებით რომ ზუგდიდში 
ახალგაზრდული აქტივობების რიცხვი ბევრად მაღალია, ვიდრე სენაკში. 
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A systematic use of internship would strengthen the collaboration between VET colleges and the private 
labour market minimizing the gap between skills and jobs. Moreover, this could be beneficial in terms of 
breaking down the present stigmas towards which job you hold as well as the reputation of vocational training. 
American Chamber of Commerce explains the majority of youth seeks towards university because of these stigmas. 
Olso, working within construction and refurbishment, feels the consequence of this saying, “Although there is 
massive unemployment in Georgia, it is very difficult to find an employee even if you need simple construction 
workers. Usually young people are ashamed of their work as a construction worker.” Interviews in the regions 
support this claim, particularly in terms of youth feeling pressured by parents who perceive VET colleges as a 
second-rate educations. This is a situation the Ministry of Education and Science currently tries to improve by 
promoting and branding vocational training.

Furthermore, during the research trip to Senaki it became clear that transportation is a problem among youth. 
Both in terms of transporting one from home to the workplace which challenges the possibility of getting a job, 
but also in terms of having the possibility of participating in youth activities. As the possibilities in Senaki in 
terms of youth activities are limited it would be beneficial to arrange transportation to Zugdidi, where 
possibilities of participating in youth activities are bigger.



ზუგდიდი გახლავთ სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციული ცენტრი, დასავლეთ საქართველოში. დამატებითი ინტერვიუებში ზუგდიდიდან 
მონაწილეობას იღებდნენ შემდეგ სფეროში მოღვაწე ბიზნესის წარმომადგენლები .  

1. მომსახურების სფერო 
2. ფინანსები 
3. ტელეკომუკაცია 
4.სოფლის მეურნეობა 

ყველაზე პრობლემატურია გამოცდილი და უნარიანი კადრის მოძიება. კომპანიები სასტუმრო ,,იბერია პალასი“ 
და. „ანკა სავაჭრო ექსპრესი“ აღნიშნავენ:  ,,ისინი ვისაც აქვს მეტი გამოცდილება და განათლება არ სურთ 
ზუგდიდში მუშაობა და ძირითადად გადადიან დედაქალაქში“ (სასტუმრო ,,იბერია პალასი“), ასევე „ანკარა 
სავაჭრო ექსპრესი“ აღნიშნავს: „საკმაოდ რთულია ,გამოცდილი კადრის მოძებნა, (საქართველოს ამ რეგიონისთვის 
თხილის ბიზნესი სიახლეს წარმოადგენს) როგორც წესი სამსახურში აგვყავს გამოუცდელი ადამიანი და შემდგომ 
კომპანია იწყებს მისი უნარ-ჩვევების განვითარებას. მაგალითისთვის, ხშირად თურქეთიდან ვიწვევთ 
სპეციალისტებს, რათა გადაამზადონ ჩვენს ლაბორატორიაში დასაქმებულები.“

არაპროფესიონალური და კონკრეტული უნარ-ჩვევების არ მქონე კადრების არსებობა საქართველოსთვის ერთ-
ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განცხადებით, 
ახალგაზრდების დიდი რაოდენობა მიგრირებს მეზობელ თურქეთში სეზონური დასაქმების საძიებლად ან 
ახლომდებარე დიდ ქალაქში, დასაქმების პოტენციალის ზრდის იმედით. ადგილობრივი წითელი ჯვრის 
ფილიალი და ხელვაჩაურის ახალგაზრდული ცენტრიც აღნიშნავს რომ ახალგაზრდები საქართველოში ვერ 
ხედავენ განვითარების პერსპექტივას და სწორედ ამიტომ მიგრირებენ თურქეთში.  აღნიშნული გახლავთ 
კოპლექსური პრობლემა, რომელიც საჭიროებს საერთო ყურადღებასა და ძალისხმევას როგორც საგანმანათლებლო, 
ასევე სახელმწიფო დაწესებულებების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კერძო ბიზნეს სექტორის მხრიდან. 

გამოკითხული ხუთი ბიზნესიდან, სამს აქვს სტაჟირების პროგრამები. მაგალითად,  „თიბისი ბანკი“ 
თანამშრომლობს  მესხეთის უნივერსიტეტთან და სთავაზობს მათ სტუდენტებს სტაჟირებას. ასევე „აგრო ლაზიკა“ 
თანამშრომლობს საქართველოს აგრარულ და ტექნიკურ უნივერსიტეტებთან, ასევე აფინანსებს მათ, თუ 
სტუდენტი დათანხმდება იმუშაოს კომპანიაში. კომპანია „სილქნეტი“ თანამშრომლობს სოხუმის 
უნივერსიტეტთან და აღნიშნავს: „დიახ ჩვენ გვაქვს მსგავსი პრაქტიკა, პერიოდულად ვიყვანთ სოხუმის 
უნივერსიტეტის სტუდენტებს პრაქტიკაზე, ეს არ არის ფორმალური პროცესი. ჩვენ აქტიურად ვეძებთ ასეთ 
სტუდენტებს და მათ აქვთ საშუალება ჩვენთან დასაქმების. თბილისის ოფისს მეტად მდიდარი პრაქტიკა აქვს 
სტაჟირებების.“ აღსანიშნავია რომ კომპანია „სილქნეტი“ ოფიციალურად არ თანამშრომლობს სოხუმის 
უნივერსიტეტთან, რაც მიანიშნებს  სტაჟირებისა და კოლაბორაციის გაძლიერების საჭიროებაზე საგანმანათლებლო 
ინსტიტუტებსა და ბიზნეს შორის. 
 
ხუთივე ბიზნესი სთავაზობს ახალ დასაქმებულ კადრებს და სტაჟიორებს მენტორინგს. არსებული თანამშრომლების 
უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის და ახალი ტექნოლოგიების ასათვისებლად,  უპრიანი იქნება მსგავსი პრაქტიკის 
დანერგვა ბიზნესის სფეროში. 

ბიზნესის სექტორში ნათლად ჩანს თუ რამდენად მოთხოვნადია ფორმალური და არაფორმალური უნარ-ჩვევების 
ფლობა. სოფლის მეურნეობის სფერო, არ ითხოვს დასაქმებული ადამიანებისგან კონკრეტულ ფორმალურ უნარ-
ჩვევებს, არამედ საჭიროებს არაპროფესიონალ მუშახელს. კენკრის გადამამუშავებელი კომპანია „არგო ლაზიკა“ 
განმარტავს: „ჩვენ ძირითადად გვჭირდება მიწაზე მომუშავე მუშახელი და არ ვითხოვთ კონკრეტული უნარ-
ჩვევების ფლობას. ჩვენთან დასასაქმებლად შრომის მოტივაცია საკმარისია“. თხილის მწარმოებელი შპს „ანკა 
სავაჭრო ექსპრესი“ აღნიშნავს: „დღიურ მუშახელს არ ვთხოვთ რეზიუმეს წარმოდგენას.“ აღნიშნულის 
საპირისპიროდ სასტუმროსა და ფინანსურ სფეროში მომუშავე კომპანიები ითხოვენ განათლებისა და 
პროფესიონალიზმის მაღალ დონეს. მაგალითად „თიბისი ბანკი„  აღნიშნავს: „ჩვენთან გამოცხადებული 
ვაკანსიებზე მოითხოვება საქმის შესაბამისი პროფესიული და არაფორმალური უნარ-ჩვევების, ასევე შესაბამისი 
განთლება, რომელიც დაგეხმარებათ მათ კონკრეტული საქმიანობების განხორციელებაში.“

ზუგდიდი

ბიზნესის მოთხოვნები
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Zugdidi is the capital city of the province of Samegrelo and is the regional center for education. The province 
of Samegrelo is situated in the western part of Georgia. The participating businesses in this survey represents 
the following fields of business:
1. Service
2. Finance
3. Telecommunication
4. Agriculture

The main challenge is finding skilled and experienced labour. As both Hotel Iberia Palace and Anka Fair Trade 
express, “Those who are more experienced and educated they don’t want to work in Zugdidi and mainly move 
to the capital city.” (Hotel Iberia Palace). Anka Fair Trade continues,But it’s very difficult to find experienced 
employees and we have such cases that we hire less experienced ones (Hazelnut business is relatively a new area 
in Georgia) and then take care for their development. For instance for the newly selected lab. specialist we 
brought experienced specialist from Turkey to train this new employee.This is a general challenge in Georgia; 
companies in lack of experienced and skilled employees. As pointed out by the Ministry of Education and 
Science, a lot of young men and women migrate to the neighbouring Turkey for seasonal work or to bigger cities 
hoping to enhance their job opportunities. This is articulated by local Red Cross offices and Khelvachauri Youth 
Center as well, stressing that youth cannot see the possibilities in Georgia and therefore migrate to Turkey. This 
is a complex problem demanding attention and collaboration between the different educational institutions, 
governmental institutions,

Three out of the five interviewed businesses provide internships. JSC TBC Bank collaborates with Meskhia 
University providing internships for their students where Agro Lazika collaborates with agricultural and 
technical universities funding their students if they agree to continue working at the company. JSC Silknet 
collaborates with Sokhumi University, stating:“Yes, we have such practice, periodically we have students of 
Sokhumi University here for practice. Actually, this is not a formal process. We proactively look for such
 students and they might become our potential employees. Tbilisi office has extensive practice of such internship”.
It is worth noticing that JSC Silknet does not officially collaborate with Sokhumi University, underlining the 
need for a more systematic use of internships and collaboration between educational institutions and businesses. 
All of the five businesses are providing mentorship for newly selected employees as well as for interns. This 
practise could beneficially be applied for all employees as a mean of securing ongoing skill development thus 
keeping up with new techniques and innovation in the respected field of business. In many ways the field of 
business influences how tensive a focus the individual business has on hard and soft skills. In the agricultural 
field the demand for non-professional work is high and the focus on and demands for specific hard skills low. 
Agro Laziko who cultivates berry fruits explains, “We mainly need workmen (they mainly have to work on 
land) here, so we don’t have any special requirements. Motivation to work with us is enough.” LTD Anka Fair 
Trade, processing hazelnuts follows: “As for the daily workers we don’t ask them to bring CVs”. On the contrary 
the hotel business and finance sector have a greater focus on education and professional skills, exemplified by 
JSC TBC Bank; “For each position job-specific professional and soft skills as well as appropriate education you 
need to perform a particular job would be required.” As in Senaki, hard skills are not further elaborated than 
having the relevant education for the specific job. However, it was made clear that the youth is lacking skills in 
writing a CV;First of all, I should admit that many even don’t know how to complete CVs. So, for example on the 
position of administrator I would not discuss the applications with incomplete CVs. So, I focus on completeness 
of the CV.A future hard skill that is high in demand because of the growing tourism is the knowledge of language, 
which is both expressed by Hotel Palace and Agro Lazika, the latter being in terms of getting acquainted with the 
latest news within the field.

Business demands

ZUGDIDI
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აღსანიშნავია რომ ახალგაზრდებს ასევე უჭირთ რეზიუმეს შედგენა; 
„უპირველესად უნდა აღინიშნოს რომ, ახალგაზრდებმა არ იციან როგორ შეადგინონ რეზიუმე. 
მაგალითად ადმინისტრატორის პოზიციაზე ვერ განვიხილავთ არასრულფასოვნად წარმოდგენილ 
რეზიუმეს.“ 

უცხო ენების ცოდნა არის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რაც მზარდი ტურიზმით არის 
გამოწვეული. როგორც დამატებითი ინტერვიუების წარმოებისას, ასევე კვლევითი ვიზიტების დროს 
გამოიკვეთა ფორმალური და არაფორმალური უნარ-ჩვევების ფლობის საჭიროება. „არგო ლაზიკა 
ექსპრესი“,  სასტუმრო იბერია პალასი“ და „ანკა სავაჭრო ექსპრესი“  აღნიშნავენ  რომ კომუნიკაციისა 
და გუნდური მუშაობის უნარი ყველაზე მნიშვნელოვანია მათ სფეროში. 
„ჩვენს კომპანიაში დასასაქმებლად მნიშვნელოვანია პიროვნებას გააჩნდეს სურვილი, ხედვა, ჰიგიენური 
წესების პატივისცემა, ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები და ა.შ. ამასთანავე კარგი კომუნიკაციის უნარები 
და გუნდში მუშაობის უნარი, რომელიც ერთ-ერთი გადამწყვეტი საკითხია“ - (ანკა სავაჭრო ექსპრესი). 

საერთო ჯამში, ნათლად გამოიკვეთა რომ კომუნიკაციის უნარი, გუნდში მუშაობის შესაძლებლობა, 
მოტივაციისა და სურვილის არსებობა ხუთივე ბიზნესის წარმოდგენილი გადამწყვეტ ფაქტორს 
წარმოადგენს. 

კომპანიები შერჩევისათვის იყენებენ როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ  საშუალებებს. 
მაგალითად, განცხადების განთავსებს დასაქმების ვებ-გვერდზე www.jobs.ge, ჟურნალ-გაზეთებში, 
ტელევიზიასა ან/და რადიო მაუწყებლობაში. ამჟამინდელი დამსაქმებლის რეკომენდაცია, ან 
რეკომენდაცია მეგობრებისა ან/და ოჯახის წევრების მხრიდან.  
„ანკა სავაჭრო ექსპრესი“ აღწერა თუ როგორ იყენებენ ფორმალურ და არაფორმალურ გზებს კადრების 
აღმოსაჩენად. „ბოლო პერიოდში გვსურდა ლაბორატორიის სპეციალისტის დაქირავება, შესაბამისად 
ვაკანსია განვათავსეთ დასაქმების პორტალზე www.jobs.ge , ხოლო როდესაც ვეძებთ დღიურ მუშახელს, 
ძირითადად ვიყენებთ არაფორმალურ საშუალებებს, ვითვალისწინებთ მეგობრებისა თუ ჩვენი 
თანამშრომლების რეკომენდაციებს“. 
იმისათვის რომ ხმა მიაწვდინონ სხვადასხვა გამოცდილებისა და უნარ-ჩვევების მქონდე კანდიდატს, 
მსგავს პრაქტიკას მიმართავენ სხვა ბიზნეს კომპანიებიც.  

CV
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The additional interviews, as well as the interviews conveyed during the research trip, make evident that both 
hard and soft skills are in demand. Agro Lazika expresses how they view communication skills and teamwork as 
the most important soft skills as do Hotel Iberian Palace and Anka Fair Trade:“There are some criteria that makes 
a person employable in our company such as willingness, good vision, adherence to hygienic rules, being 
organized [...] Good communication skills and team working would be the most important soft skills for us. 
(Anka Fair Trade)”In general soft skills like communication, being able to work in teams, motivation and 
willingness to work are important across all the five businesses.
The ways of recruiting is a mix of both informal and formal channels, e.g. job postings on www.job.ge. and in 
news paper, TV and/or radio channels and informal ways such as recommendations from current employees, 
friends and/or family. Anka Fair Trade explains how they use formal channels when wanting to recruit 
professional staff and informal when recruiting non-professional staff, “We recently wanted to hire a lab 
specialist and we made announcement on jobs.ge. As for finding the daily staff (workers) we mainly use 
informal ways, through recommendation of existing staff or our friends.” Even though only mentioned by 
Anka Fair Trade, it could however be beneficial for other businesses as well to intertwine the different channels, 
not only making the job position decide which channel to recruit from in order to enhance possibility of 
reaching more candidates with different backgrounds and skills.
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ხელვაჩაური გახლავთ მცირე ზომის ქალაქი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში , ბათუმიდან (აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ცენტრი) 8კმ-ის დაშორებით. ბათუმი მდებარეობს 
შავი ზღვის სანაპიროზე და გახლავთ ერთ-ერთი ტურისტული ქალაქი. ამასთანავე ბათუმში 
მდებარეობს აქტიური  ინდუსტრიული ნავსადგური.  გამოკითხვაში მონაწილე ბიზნეს კომპანიები 
წარმოადგენდნენ შემდეგ სფეროებს: 

1. პროდუქცია 
2. მომსახურება/ტურიზმი 
3. ვაჭრობა 
4. მშენებლობა 
5. მედია გამომცემლობა 

ბიზნესის თვალსაზრისით არაპროფესიონალი მუშახელის მოძიებისას ნაკლები მოთხოვნების 
დაკმაყოფილებაა საჭირო. ყველაზე მნიშვნელოვანია გამოცდილება და კარგი რეკომენდაცია. თუმცა 
პროფესიონალი კადრის ძიებისას მნიშვნელოვანია განათლება და კონკრეტული პროფესიული უნარ-
ჩვევების დაკმაყოფილება.  სასტუმროს მენეჯერისათვის და უფრო მაღალი პოზიციის დასაკავებლად 
მნიშვნელოვანია კანდიდატი ფლობდეს შესაბამის განათლებას, ხოლო სასტუმროს დიასახლისათვის 
და სერვისის მიმწოდებელი თანამშრომლებისთვის მსგავსი კრიტერიუმის დაკმაყოფილება და უცხო 
ენის ცოდნა ნაკლებად მნიშვნელოვანია, აღნიშნავს სასტუმრო ,,ვინდჰამი“ წარმომადგენლობა. 
სასტუმრო „რედისონ ბლუ“-ს წარმომადგენლობა გვიზიარებს თავის ხედვას:
„სასტუმროს მიმღებში დასაქმებული ადამიანებისათვის მნიშვნელოვანია უცხო-ენის ცოდნა, თუმცა 
მიმტანის პოზიციისთვის აღნიშნული ფაქტორი არ არის გადამწყვეტი. როდესაც საქმე ეხება 
სასტუმროს დიასახლისს, მნიშვნელოვანია კონკრეტულ პიროვნებას გააჩნდეს ბრენდულ სასტუმროში 
მუშაობის გამოცდილება“ 

მსგავსი რეალობა გვხვდება როგორც სასტუმროს ბიზნესში, ასევე წარმოების სფეროში. მაგალითიად 
საცხობი შპს „ხელვაჩაური პურ-პროდუქტები“ აღნიშნავს რომ მენეჯერებისათვის, ლაბორატორიაში 
მომუშავე ადამიანებისა და ბუღალტრებისთვის მნიშვნელოვანია უმაღლესი განათლების ფლობა. რაც 
შეეხება მცხობელის პოზიციას, მათთვის მნიშვნელოვანია კანდიდატის ასაკი, შესახედაობა, ჰიგიენა და 
რა თქმა უნდა ცხობის უნარ-ჩვევები. ასევე აღნიშნული კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ: „თუკი 
გამოცდილების არმქონე ადამიანი ეძებს სამსახურს, ვცდილობთ მას შევასწავლოთ შესაბამისი უნარ-
ჩვევები, რათა შემდგომ დავასაქმოთ ჩვენს კომპანიაში.“  მსგავს მიდომას იზიარებს სამკერვალო ფაბრიკა 
„ბათუმი Tex“-ის წარმომადგენელი: „მნიშვნელოვანია კანდიდატი ფლობდეს კერვის უნარ-ჩვევებს, 
თუმცა ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში ჩვენ მათ ვთავაზობთ ერთთვიანი გამოსაცდელ პერიოდს 
(ანაზღაურებადი), ამ დროის მანძილზე ვცდილობთ საჭირო უნარ-ჩვევები შევასწავლოთ მათ.“ 
აღნიშნული არ არის კერძო სექტორის მოთხოვნა, თუმცა გახლავთ გარკვეული ხიდი  კერძო სექტორსა 
და ახალგაზრდებს შორის. ბიზნესის წარმომადგენლები აღნიშნავენ რომ მზად არიან დაასაქმონ 
შესაბამისი სერთიფიკატის თუ განათლების არმქონე ადამიანი. მათთვის ბევრად მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია კანდიდატის მოტივაცია და დასაქმების სურვილი და გამოთქვამენ მზაობას საჭირო უნარ-
ჩვევების ათვისებაში დაეხმარონ დასაქმებულ ადამიანებს. 

უპრიანი იქნება, თუკი მსგავსი პრაქტიკა სხვადასხვა საინფორმაციო არხების მეშვეობით გავრცელდება. 
როგორიცაა: ბიზნესის კერძო ვებ-გვერდი, ადგილობრივ თემში ინფორმაციის გავრცელება, სამსახურის 
მაძიებელთა ცენტრები, დასაქმების გამოფენები/ფორუმები და ა.შ. 

ხელვაჩაური

ბიზნესის მოთხოვნები
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Khelvachauri is a small town located 8 km from Batumi, the capital of the autonomous republic of Adjarien 
province in the the southwestern part of Georgia. Batumi is situated by the Black Sea making it a popular 
tourist attraction. Furthermore Batumi has an active industrial harbour. The interviewed businesses represent 
the following areas:

1. Production
2. Service/turism
3. Trading
4. Construction
 5. Media publishing

In general when looking for non-professional workers there are less requirements from the businesses point of 
view. The most important is experience and good recommendations. As to professional workers focus is on 
education and the ability of fulfilling the specific professional requirements of the respective job position. Hotel 
Wyndham underlines this distinction saying that for managerial and upper level positions educational 
background is very important, while for housekeepers and service delivery staff hard skills such as language are 
less important. Instead, experience is in focus. Hotel Radisson Blu follows up on this point of view: For instance,
 if I have a vacancy of reception staff first of all knowledge of foreign languages will be important, this may not 
be so important if I’m looking for a waitress. In the case of housekeeper, I may focus on her experience of 
working in a brand hotel and so on.
This is not only practised in the hotel business, but also present in the field of manufacturing where the bakery 
LTD Khelvachauri Purproduqtebi explains how higher education and relevant professional skills and experience 
is required for the managerial personnel, laboratory workers and accountants. As for the bakers, they focus on 
aspects like age, appearance, hygiene and bakery skills as well. Furthermore, they explain how they do not “have 
special requirements, if a person comes and has no skills at that moments, we teach/train her/him so she/he 
becomes employable in this company.” The bakery’s focus on hiring people without any immediate skills is 
shared with the sewing factory Batumi Tex; “Having sewing skills will be an asset but as I already mentioned if 
a person does not have these skills we offer them one-month probation period (which is reimbursed) and train 
him/her to develop these skills.” This finding does not per se categorize as a demand, yet it conveys a gap 
between the private labour market and the youth. The businesses express how they are open to hire people not 
showing a certificate or holding a specific education. Instead motivation, willingness to work and in some cases 
experience are important. Several of the businesses articulate how they do not mind, if the applicant does not 
have any skills. They hire the person anyway and train them during the employment.This kind of practice 
should be shared through different information channels, eg. the businesses own website, announcement in the 
local community, jobcenters, on Job Fairsetc. thus increasing the potential for the recipients to be aware of this 
possibility. Furthermore this would help increase the visibility of vacancies which among others Youth Center 
Khelvachauri points out as being too few. Furthermore, there is a discrepancy between the statements of the 
businesses and the Khelvachauri Youth Center’s perception of the businesses not being willing to hire youth. 
As the Ministry of Education and Youth points out, awareness needs to be raised towards carreer and job 
possibility starting with the businesses taking co-initiative and responsibility. At the same time this could 
heighten the motivation among youth.Five out of the eight businesses who have been interviewed additionally 
provide internships. The businesses are in the branches of hotel, security service, manufacturing and media-
publishing. The branches of trading and construction do not yet provide internships, however they show 
interest. Especially the hotel industry works with great attention towards this, offering paid dual internship:
As I already mentioned we have signed dual program with state professional collages (Black Sea Collage and 
New Wave) and their student will have opportunity to make internship at our hotel (both undergo theoretical 
training and practice). The internship will be paid. (Hotel Radisson Blu Batumi).

Business demands

KHELVACHAURI
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ხელვაჩაურის ახალგაზრდული ცენტრის განცხადებით „მსგავსი ქმედებით გაიზრდება როგორც 
დაფარვის არეალი, ასევე ვაკანსიების ხილვადობა“. ასევე აღსანიშნავია რომ კერძო სექტორის ხედვა 
ახალგაზრდების დასაქმებასთან დაკაშირებით და ხელვაჩაურის ახალგაზრდული ცენტრის ხედვა 
საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ხელვაჩაურის ახალგაზრდული ცენტრის თვალთახედვით 
„ბიზნესის სურვილი დაასაქმოს ახალგაზრდები,  საკმაოდ მწირია“. როგორც განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, ბიზნესის  ერთობლივი ინიციატივისა და პასუხისმგებლობის 
საფუძველზე უნდა გაიზარდოს ვაკანსიებისა და კარიერული განვითარების შესაძლებლობები. 
ამავდროულად მსგავსი ქმედება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში მოტივაციის ზრდას.  

გამოკითხული რვა ბიზნესის წარმომადგენელიდან ხუთი  ადასტურებს სტაჟირების არსებობას მათ 
კომპანიებში. აღნიშნული ბიზნესის წარმომადგენლები ოპერირებენ სასტუმროს, უსაფრთხოების, 
საწარმოო და მედია-გამომცემლობის კუთხით. ვაჭრობისა და მშენებლობის სფეროში მოღვაწე ბიზნესის 
წარმომადგენლები ჯერჯერობით არ სთავაზობენ სტაჟირების შესაძლებლობას, თუმცა გამოთქვამენ 
მზაობას მსგავსი პრეცედენტის დანერგვისათვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია სასტუმრო სფეროში 
მოღვაწე კომპანიები, რომლებიც სამსახურის მაძიებლებს სთავაზობენ ანაზღაურებად დუალურ 
სწავლება-სტაჟირებას: 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სახელმწიფო სასწავლო პროფესიულ კოლეჯებთან გაფორმებული დუალური 
სწავლების  ხელშეკრულების ფარგლებში ( შავი ზღვის კოლეჯი და ახალი ტალღა), სტუდენტებს 
შესაძლებლობა ეძლევათ ჩვენს სასტუმროში გაიარონ ანაზღაურებადი სტაჟირება ( როგორც თეორიული 
ასევე პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავების მიზნით).  - აღნიშნავენ სასტუმრო „ რედისონ ბლუ ბათუმის“ 
წარმომადგენლი. 

დუალური სწავლება-სტაჟირების  პროგრამას ასევე მალე შეუერთდება სასტუმრო „ვინდჰამ ბათუმი“. 
სტაჟირებაზე ფოკუსირებითა და კერძო სექტორისა და სასწავლო კოლეჯების სისტემატიური 
თანამშრომლობის შედეგად შესაძლებელია განათლების ხარისხის ზრდა (როგორც პროფესიული 
კოლეჯების, ასევე უნივერსიტეტის დონეზე). ამასთანავე მსგავსი პრაქტიკის მეშვეობით სტუდენტები 
შეძლებენ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას. 
მედია გამომცემლობა „გაზეთი ბათუმელები“ აღნიშნავს:
„ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , 
კავკასიის უნივერსიტეტი და ა.შ) და  სტუდენტებს ვთავაზობთ სწავლის განმავლობაში საზაფხული 
სტაჟირებას. სტაჟირება დაფინანსებულია თავად უნივერსიტეტების მიერ. გარდა საზაფხულო 
პრაქტიკისა, პერიოდულად ასევე ვცდილობთ სტუდენტებს მივცეთ შესაძლებლობა  სტაჟირება 
გაიარონ ჩვენს კომპანიაში, რათა გაიღრმავონ წერის, ინტერვიუს წარმართვისა თუ სხვა საჭირო უნარ-
ჩვევები“. 

აღნიშნულით დასტურდება, რომ უნივერსიტეტები და პროფესიული კოლეჯები გამოთქვამენ მზაობას 
მათი რესურსები და დრო დაუთმონ სტუდენტების სტაჟირებას. 

კომპანია „დელტა სერვისები“ აღნიშნავს რომ მათ სხვადასხვა ფილიალში დასაქმებისთვის 
მნიშვნელოვანია ძირითადი უნარ-ჩვევების ფლობა, როგორიცაა: კომუნიკაცია, გუნდური მუშაობა და 
მოტივაცია. მათი განცხადებით „კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები, მოტივაცია, გუნდური მუშაობა, 
ორგანიზებულობა და გულწრფელობა მნიშვნელოვანი ფაქტორია“.

გამოკითხვაში მონაწილე სახელმწიფო ინსტიტუციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და კერძო 
ბიზნესის წარმომადგენლები აღნიშნავენ რომ მოტივაციის არარსებობა ახალგაზრდებში ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა.
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Hotel Wyndham Batumi are in the process of starting dual internships. A focus on internship and a systemic 
collaboration between the private labour market and colleges can strengthen the quality of the educations 
(VET colleges as well as universities) and make it easier for the students to translate their skills from paper to 
practise - as well as giving them experience during their studies, like the media publishing agency LTD Gazeti 
Batumelebi explains:We have collaboration with different universities (Tbilisi State University, Caucasus School 
of Business and others) and provide summer internship for their students. The funding for this internship is 
provided by the university. Periodically we also make announcements for internship and students have 
opportunity to work together with our experienced staff and develop writing skills, interviewing skills and 
etc.This, however, means that the universities and VET colleges are ready to offer time and resources in 
supporting internships for their students.Across the different work branches the businesses in general demand 
soft skills like communication, teamwork and motivation, exemplified by Delta Services; “Communication 
skills, motivation, teamwork, being organized and honest are all important soft skills for us.”
 
The importance of motivation is a crucial point as several of the governmental institutions, NGOs and private 
businesses interviewed during the research trip mentioned a lack of motivation among youth as a challenge.



საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის ცენტრის მონაცემების მიხედვით 2017 წელს სამეგრელო ზემო-
სვანეთის რეგიონში უმუშევრობის პროცენტული მაჩვენებელი 8.6%-ია, ხოლო აჭარაში - 10.9%. 
გამოკითხული ახალგაზრდების 40% თავს მიიჩნევს უმუშევრად. ასეთი რადიკალური განსხვავება 
ოფიციალურ მონაცემებსა და არსებულ შეფასებას შორის გამოწვეულია იმით, თუ როგორ აღიქვამენ 
ახალგაზრდები სიტყვა „დასაქმებას“. აღსანიშნავია რომ თუკი ახალგაზრდებს არ აქვს სასურველი 
სამსახური შესაბამისი ანაზღაურებით, ისინი თავს უმუშევართა კატეგორიას მიაკუთვნებენ. 

2018 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში, სამ მიზნობრივ  ლოკაციაზე საქართველოს წითელი ჯვრის 
საზოგადოების თანამშრომლების და 60-მდე  მოხალისის მიერ განხორციელდა ახალგაზრდების 
საჭიროების შეფასება მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების (VCA) ინსტრუმენტების გამოყენებით.  
შეფასების მიზანი გახლდათ გამოკვეთილიყო ახალგაზრდების საჭიროებები, ასევე დასაქმების რა 
ეტაპზე აწყდებიან პრობლემებსა და წინააღმდეგობებს. შეფასების ფარგლებში გამოყენებული იქნა 
მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების ინსტრუმენტები:

-     მეორადი მონაცემები - არსებული მონაცემების მოძიება და    ანალიზი;
- დარუკება - ტერიტორიულ ერთეულებში დასაქმების შესაძლებლობების ანალიზი;
-  სეზონური კალენდარი - სეზონური დასაქმების საშუალებების ანალიზი;
- პრობლემის ხე - თემში არსებული დასაქმების პრობლემების იდენთიფიცირება და მათი 
მოგვარების ოპტიმალური გზის შემუშავება;
- ინდივიდუალური გამოკითხვები - ბენეფიციართა ინდივიდუალური გამოკითხვა;       
შეფასების დროს ყურადღება დაეთმო გენდერულ და ასაკობრივ მრავალფეროვნებას, შეხვედრების 
წარმართვისას მონაწილეობას იღებდნენ იძულებით გადაადგილებული პირები და სპეციალური 
საჭიროების მქონე ადამიანები. ყოველ მუნიციპალიტეტში, 2  მოხალისის მიერ (ერთ-ერთი მოხალისე 
ფასილიტაციას უწევდა შეხვედრას, ხოლო მეორე - დოკუმენტირებას) განხორციელდა 150 
ინდივიდუალური და 15 ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა (6-8 ადამიანი თითოეულ ჯგუფში). 
საერთო ჯამში გამოკითხულთა რაოდენობამ მოიცვა 774 ახალგაზრდა, მათ შორის 327 გახლდათ 
მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი ხოლო 417 - მამრობითი. ამასთანავე, გამოკითხულთა 28% 
გახლდათ 16-19 წლის ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი; 31% წარმოადგენდა 20-24 წლის 
ასაკობრივ ჯგუფს; 21% წარმოადგენდა 25-29 წლის ასაკობრივ ჯგუფს;  ხოლო 21% მოიცავდა 30-34 
წლის ასაკობრივ ჯგუფს. 

ახალგაზრდების საჭიროებების შეფასება
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According to the data from National Statistics Office of Georgia in 2017 the unemployment rate in Samegrelo-
Zemo Svaneti Region is 8.6%; in Adjara 10.9%. More than 40% of the interviewed young people in this survey 
label themselves as unemployed. Such a radical difference between the official data and this assessment is caused 
by how the youth themselves perceive the term “unemployed”; if they do not have the desired job with the 
relevant salary they categorize themselves as unemployed.

GRCS staff members and up to 60 volunteers conducted a youth needs assessment in the three target locations 
in August and September 2018. Here the tools from VCA was used. The aim of the assessment was to find out 
the needs of the youth, what are their problems and challenges during an employment phase. This assessment 
has been done by using tools of Vulnerability and Capacity Assessments:

● Secondary Data – Search and analyze existing secondary data;
● Mapping – Providing employment opportunities in territorial units;
● Season calendar - Determine the possibility of seasonal employment opportunities;
● Problem tree - Find out the problems of the community related to the employment and make the 
optimal decisions;
● Individual interviews - Individual surveys of beneficiaries.

Gender and age diversity, as well as professional background has been taken into consideration while 
conducting the assessment, people with disabilities and IDPs have also taken part in the meetings. In every 
municipality 150 individual and 15 focus group meetings (6-8 people in each group) were conducted by 2 
volunteers, one who was facilitating and another who documented the meeting. In total 744 respondents has 
been questioned during the assessment. 327 females and 417 males were interviewed in the ages: 28% 16-19 
year old, 31% 20-24 year old, 21% 25-29 years old and finally 21% 30-33 year old.

YOUTH NEEDS ASSESSMENT
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მონაცემების დამუშავების შემდგომ ნათელი გახდა რომ ყოველ მუნიციპალიტეტში მთავარ პრობლემას 
სამუშაო ადგილების ნაკლებობა წარმოადგენდა. მიუხედავად იმისა რომ როგორც სახელმწიფო, ასევე 
კერძო სექტორი დასაქმების შესაძლებლობებს სთავაზობს ახალგაზრდებს, მიგრაცია სასოფლო და 
სუბ-ურბანული სივრციდან დედაქალაქის მიმართულებით კვლავ პრობლემატურ საკითხს 
წარმოადგენს. ამასთანავე, სწავლის დასრულების შემდგომ  ახალგაზრდებს უჭირთ სასურველ სამუშაო 
ადგილს მოძიება, შესაბამისი ანაზღაურებით. 

• დამსაქმებლის გადაჭარბებული მოლოდინები - ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებლის 
მოლოდინები და მოთხოვნები  არ შეესაბამება შესასრულებელი სამუშაოსა და ანაზღაურებას;
• ნეპოტიზმი - ინდივიდუალური ინტერვიუების, ასევე ჯგუფური შეხვედრების დროს 
გამოვლინდა, რომ ახალგაზრდების უმეტესობის აზრით დამსაქმებელი ასაქმებს ადამიანებს ვისაც 
ისინი იცნობენ, რაც გამოწვეულია კონკურენუნარიანი ბიზნეს გარემოს არ არსებობით. ეს ფაქტი უწევს 
ახალგაზრდების დემოტივაციას მოძებნონ სამუშაო ადგილი. 
• დაბალი ანაზღაურება - გამოკითხულთა უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ შესასრულებელი 
სამუშაო არ შეესაბამება ანაზღაურებას. 
• საჭირო კვალიფიკაციის ნაკლებობა - ახალგაზრდებში კონკრეტული კვალიფიკაციის 
არარსებობა ხშირად იწვევს მათ დემოტივაციას. 
• ნახევარ განაკვეთური სამუშაო ადგილების ნაკლებობა - ახალგაზრდებისათვის სამსახურის 
ძიებისას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ნახევარ-განაკვეთური ან/და თავისუფალი 
გრაფიკის მქონე ვაკანსიების ნაკლებობა. მაგალითად, სკოლის მოსწავლეებისათვის (მე-12 კლასი) 
ან/და უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის სიძნელეს წარმოადგენს თავისუფალ დროს მუშაობა;
არაფორმალური უნარ-ჩვევების სიმწირე - გამოკითხულთა ნახევარი აღნიშნავს რომ არაფორმარული 
უნარ-ჩვევების არ არსებობის გამო მათი დასაქმების შესაძლებლობა იკლებს. ახალგაზრდებს არ აქვს 
საჭირო ცხოვრებისეული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. აღსანიშნავია რომ მსგავსი უნარების 
შესაძენად ადგილობრივ დონეზე არის უფასო ტრენინგ კურსების ნაკლებობა. 
• ინფორმაციის ნაკლებობა არსებული პროფესიების შესახებ -  
ხშირ შემთხვევაში სკოლის მოსწავლეები არ ფლობენ სრულფასოვან ინფორმაციას სხვადასხვა 
პროფესიების შესახებ. 
• მეწარმეობა - დასაქმების პრობლების გარდა, ახალგაზრდებს არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა და 
უნარები საკუთარი მცირე ბიზნესის წამოსაწყებად. არ იციან, როგორ შეიძლება ბიზნეს იდეის 
რეალობად ქცევა, როგორ შეიძლება პროექტის განაცხადის დაწერა, ფონდების მოძიება და ა.შ 
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After analyzing the data it was highlighted that one of the main problems in all target municipalities was lack 
of available workplaces. Despite the fact that there are several opportunities (state and private sectors) in the 
municipalities to be employed, lack of available workplaces is still an actual problem which is increasing 
migration from rural and suburban regions to the capital. Furthermore, youth are facing difficulties finding a 
relevant and desired workplace with decent salaries after finishing their education.
● Excessive expectations of employer to potential employees. In most cases the employers’ claims and 
expectations are percieved as excessive and are often not seen as relevant in relation to the work and salary.
● Nepotism. Individual interviews as well as focus group meetings revealed that a majority of the young 
people think employers hire people whom they know because of a lacking competitive business environment. 
This fact de-motivate youth from seeking jobs.
● Low salaries. Most of the interviewed highlighted that they see the payment as not being in line with 
the job.
● Lack of job opportunities. This is one of the main challenges faced by the youth. There is lack of job 
opportunities on the labour market and at the same time there are many people looking for jobs.
● Lack of required qualifications. Young people often do not have the appropriate qualifications when 
they are looking for jobs making it difficult to find one thus leading to demotivation.
● Lack of part-time jobs. Another one of the main challenges that young people face while searching for 
job opportunities is lack of part time and/or free scheduled jobs. School pupils (12th grade) and/or university 
students have limited opportunities to find jobs, and work during their free time.
● Lack of non-formal skills. More than half of respondents mentioned that because of lack of non-formal 
skills they have less chance of being employed. Youth don’t have life-skills and practical skills. The situation is 
aggravated by the fact that there are no free training courses on local level.
● Lack of information about professions. Often there is a lack of information among school children about 
different professions. Youth don’t have information on which kinds of professions exist.
● Entrepreneurship. Apart from employment problems, young people do not have knowledge and skills 
to start their own small business. They do not know how to launch their idea into reality, how to write a project 
proposal, where and how to get funding etc.

Main findings
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ბიზნეს სექტორის მოთხოვნებისა და საჭიროებების შეფასების შედეგად  გამოიკვეთა შემდეგი 
რეკომენდაციები, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებსა და კერძო სექტორს შორის არსებული 
ხარვეზების აღმოფხვრას.

1. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასა და კერძო სექტორს შორის კონტაქტის არსებობა- 
მნიშვნელოვანია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასა და კერძო სექტორს შორის მჭიდრო 
კავშირის არსებობა და პროექტის ფარგლებში მისი გაძლიერება. ასევე საქართველოს წითელი ჯვრის 
საზოგადოებისა და სხვადასხვა წარმომადგენლების შეხვედრების საშუალებით, წახალისდეს ბიზნესისა 
და პროფესიული კოლეჯების პარტნიორობის გაღრმავება. ამერიკის სავაჭრო პალატა აღნიშნავს 
რამდენად მნიშვნელოვანია კომპანიებთან პრაქტიკულ და ურთიერთობებზე დაფუძნებული 
ურთიერთობა, არა მხოლოდ პოლიტიკურ დონეზე. აღნიშნულით დასტურდება რამდენად 
მნიშვნელოვანია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასა და კომპანიებს შორის არსებული 
თანამშრომლობა. 
2. ინფორმაციული ჰაბები ახალგაზრდებისათვის - მნიშვნელოვანია ყურადღება დაეთმოს 
ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციული ჰაბის არსებობას, სადაც ახალგაზრდებისათვის ხელმისაწვდომი 
იქნება ინფორმაცია არსებული ვაკანსიების (ონლაინ პორტალი და ა.შ), დაფინანსების წყაროებისა და 
მეწარმეებისათვის განკუთვნილი პროგრამების შესახებ; სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ მოიძიონ 
ინფორმაცია პროფესიული კოლეჯების, სასწავლო პროგრამების, მენტორული სწავლებისა და 
სტაჟირების შესაძლებლობების შესახებ. ამასთანავე. მსგავსი ნაბიჯი ხელს შეუწყობს შემცირდეს 
ახალგაზრდებში ნეპოტიზმის განცდა. საჭიროებების შეფასებისას ასევე გამოიკვეთა რომ, ახალგაზრდებს 
სურთ დასაქმების შესაძლებლობები იყოს მეტად გამჭირვალე.
3. სტაჟირებები - მიგრაციის პრობლემასთან გამკლავებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს 
წარმოადგენს არა მარტო კოლეჯის ტიპის სტაჟირებები, არამედ საშუალო სკოლისა და უნივერსიტეტის 
დროს და დასრულების შემდგომ სტაჟირების შესაძლებლობის არსებობა. ამასთანავე, არასაკმარისი 
ნახევარ-განაკვეთური დასაქმების შესაძლებლობები ახალგაზრდებს აიძულებს საზღვარგარეთ მოძებნონ 
დროებითი სამუშაოები. ბიზნესის მხრიდან ნახევარ-განაკვეთური სამუშაო ადგილების შექმნა 
სარგებლის მომტანი იქნება როგორც მიზნობრივი ჯგუფისათვის (ახალგაზრდები შეძლებენ სწავლის 
პერიოდშივე დაეუფლონ საჭირო უნარ-ჩვევებსა და გაზარდონ შესაძლებლობების არეალი), ასევე 
ბიზნესისათვის (მეტი გამოცდილი მუშახელი გრძელვადიან პერსპექტივაში).
4. ახალგაზრდების ვიზიტები სხვადასხვა კომპანიაში - შეფასებისას გამოიკვეთა რომ 
ახალგაზრდების აზრით, ბიზნეს კომპანიებს გადაჭარბებული მოლოდინები აქვთ ახალგაზრდებთან 
მიმართებაში, ამავდროულად კომპანიები თვლიან რომ მოტივაციის ნაკლებობა ნათლად არის 
გამოხატული ახალგაზრდების მხრიდან.  (ეს უკანასკნელი, ყველაზე მეტად გვხვდება გენდერულ 
საკითებთან მიმართებაში, ძირითადად ახალგაზრდა მამაკაცების შემთხვევაში). მიუხედავად იმისა, 
რომ დასაქმების გამოფენა კარგი შესაძლებლობაა ადგილობრივ ახალგაზრდებსა და ბიზნესს შორის 
კონტაქტების დამყარებისათვის, უნდა აღინიშნოს რომ პირდაპირი სახის შეხვედრები ბევრად 
ნაყოფიერია, რადგან ამ დროს ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ეძლევათ საკუთარი თვალით ნახონ 
დასაქმების სივრცე (შესაძლოა ასევე გაესაუბრონ თანამშრომლებს), ხოლო ბიზნესის 
წარმომადგენლებისათვის საუკეთესო საშუალებაა პოტენციური კადრის გასაცნობად. ამასთანავე, 
ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გაეცნონ დამსაქმებლის მოთხოვნებს,  უკეთ დაინახონ რა 
ძალისხმევას საჭიროებს სამსახურის ძიება, რაც ხელს შეუწყობს მტივაციის ზრდას. 
5. მენტორინგის ორგანიზებაკერძო მეწარმეებთან - მიუხედავად იმისა,  რომ სახელმწიფო 
ორგანიზაციები ხელს უწყობენ დამწყებ მეწარმეებს, ახალგაზრდებისათვის შესაძლოა ბევრად 
სასარგებლო იყოს არსებული მეწარმეების გაცნობა. რამდენიმე ინტერვიუს მსველობისას ნათლად 
გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემატური საკითხი.  როგორც წესი,  დამწყები ახალგაზრდა მეწარმეები 
ცდილობენ იმ  ბიზნესის წამოწყებას, რომელიც უკვე არსებობს ბაზარზე, შესაბამისად მათი 
პოტენციურად განვითარების შანსი ნაკლებია. შესაბამისად, წარმატებული მეწარმე მენტორების 
დახმარებით ახალგაზრდები შეძლებენ (რე)ფოკუსირდნენ სხვადასხვა იდეებზე და გამოიყენონ 
სახელმწიფოს ხელშეწყობის პროგრამები.  მსგავსი ნაბიჯები  დამატებით შექმნის მეტ სამუშაო ადგილს 
და გაზრდის ბიზნეს გარემოს კონკურენტუნარიანობას.
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The main findings from the business survey focusing on the businesses demands and the needs assessment 
focusing on youths need has lead to the following recommendations in order to bridge the gaps between the 
private labour market and the youth.

1. Ongoing contact between GRCS and private sector. Ensure that an ongoing contact between GRCS and 
the private sector is maintained and developed throughout the project, and encourage contact between businesses 
and VET colleges through meetings between GRCS and representatives from the different parties. AmCham 
among others emphasizes that the corporation with companies should be in practice and relation-based - not only 
on a policy level. This underlines the importance of ongoing, practical, involvement between GRCS and the 
companies.
2. Information hubs for young people. A focus on information hubs should be outlining where young people 
can search for jobs (online portals etc), where funding opportunities and programmes for entrepreneurs are 
available, when and where courses on soft skills take place, possibilities at VET colleges, study programs and 
which mentorship and internships are available. Furthermore, this could help decrease the experience of nepotism 
present among the youth. As the needs assesment shows their prejudice has negative influences on their job 
opportunities, why the job possibilities need to be more transparent.
3. Internships. One possibility of dealing with the problem of out-migration is by focusing on internships 
with colleges but also during secondary school or after finishing ones degree. Moreover, the lack of part-time 
jobs may propel youth to seek out temporary jobs abroad. Approaching local business with the aim of creating 
part-time jobs will serve as beneficial both for the target group (who will gain experience and increase 
opportunities to work while studying) and businesses (who on the long run will gain more experienced 
employees).
4. Arrange company visits for youth. While the youth assessment shows that youth find companies to have 
excessive expectations, interviews with companies reveal many to believe that youth lack motivation (the latter 
is often being a gendered issue, relating particularly to young men). While job-fairs are a good possibility for 
creating contact between businesses and local youth, on-site meetings may prove more fruitful as it provides 
youths with the opportunity to see the actual workplace (and potentially talk to other employees) and the 
employers an opportunity to get to know the potential employees. In addition, this could help young people to 
get acquainted with employers requests and demands bridging the gap between the different perceptions of what 
it takes to get a job, and thus enhancing the motivation among youth.
5. Arrange mentorships with individual entrepreneurs. While there are state-run organizations supporting 
new entrepreneurs, youths may benefit from meeting up with established entrepreneurs. In several interviews it 
was problematized that young entrepreneurs tend to focus on establishing small businesses that in effect already 
exist, thus limiting their potential for success. Having a mentor who has succeeded in becoming an entrepreneur 
may help to (re)focus ideas as a supplement to the organizational support provided by state-programmes. In 
addition, this could help create more jobs thus enhancing a more competitive business environment.
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6. ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის - 
გამოცდილების არმქონე მუშახელის დასაქმებისა და გადამზადების პრაქტიკა შესაძლოა ბიზნესის 
წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარონ. ბიზნესის წარმომადგენლებსა და მომიჯნავე სფეროებს 
შორის ინფორმაციისა და გამოცდილების გაცვლის მიზნით მნიშვნელოვანია შეიქმნას საინფორმაციო 
ჰაბები ან სხვა მსგავსი პლატფორმა. მაგალითად სასტუმროს სფეროში მომუშავე ბიზნეს სექტორმა 
შესაძლოა გამოცდილება გაუზიაროს მწარმოებელ კომპანიებს და პირიქით. მეტი კომუნიკაციური 
მოდელის დასანერგად, შესაძლებელია წითელი ჯვრის მიერ „საუკეთესო პრაქტიკის“ მქონე 
ინფორმაციის შეკრება და პროექტის მოკავშირე კომპანიებისთვის გაზიარება. 
7. რეზიუმეს შედგენისა და ზოგადი უნარ-ჩვევების უფასო სასწავლო კურსები- როგორც სასტუმრო 
„იბერია პალასის“ წარმომადგენლობა აღნიშნავს, კანდიდატებმა ხშირ შემთხვევაში არ იციან როგორ 
უნდა წარმოადგინონ რეზიუმე, რაც ხშირ შემთხვევაში მათი კანდიდატურის არგანხილვის მიზეზია.  
საერთო ჯამში, ზოგადი უნარ-ჩვევების არქონა, უცხო ენის სასწავლო პრაქტიკის ნაკლებობა  დიპლომის 
გარეშე (ინგლისური, რუსული), განსაკუთრებით ტურიზმის ინდუსტრიაში,  ყურადსაღები ფაქტორია. 
საჭიროებების შეფასებისას ასევე გამოიკვეთა საოფისე პროგრამების შემსწავლელი კურსების 
აუცილებლობაც, რაც დაეხმარება ახალგაზრდებს გახდნენ თვითდაჯერებულები. 
8. ფოკუსირება იმ მარგინალიზებულ ახალგაზრდებზე, რომლებიც არ სწავლობენ 
უნივერსიტეტში - გამოკითხვაში მონაწილე ბიზნესს კომპანიებს შეუძლიათ ახალგაზრდებს შესთავაზონ  
სტაჟირება, თუმცა მეორეს მხრივ დგება სამუშაო პირობებისა და ხელფასის საკითხი. 
9. კამპანია სახელწოდებით „ყველა სასურველია“ - ცნობიერების გაზრდისკენ მიმართული 
კამპანიები იმ ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც თანხმდებიან არაპროფესიონალი 
კადრების მიღებას სამსახურში და შემდგომ მათი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობას. მსგავსი 
კამპანიის განხორციელება ბევრად პროდუქტიულია სახელმწიფოს ჩართულობით; სახელმწიფო და 
ბიზნესის წარმომადგენლები თანაბრად იღებენ მონაწილეობას  საჭირო რესურსებისა და  ხარჯების 
დაფარვაში. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
მონაცემებით, მსგავსი პრეცენდენტი უკვე არსებობს, თუმცა საჭიროებს მეტ პოპულარიზაციასა და 
ბიზნესის  მეტ პირდაპირ ჩართულობას. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება შესაძლოა იყოს 
ახალგაზრდების, კომპანიებისა და სამინისტროების დამაკავშირებელი რგოლი. 
10.  დუალური სწავლება-სტაჟირება სხვადასხვა ფილიალებში - ისეთი სექტორები, როგორიცაა 
წარმოება, სერვისის მიწოდება და მშენებლობა,  მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები სწავლის პერიოდშივე 
ეუფლებოდნენ როგორც პრაქტიკულ,  ასევე თეორიულ უნარ-ჩვევებს. ჩვენი ხედვით,   პროფესიულმა  
კოლეჯებმა და უნივერსიტეტებმა სტუდენტებს სტაჟირების შესაძლებლობა სწავლის პერიოდშივე 
უნდა შესთავაზონ. 
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6. Information and experience exchange between businesses. The practise of hiring people without the 
necessary skills with the purpose of training them during the employment should be shared and distributed to 
other businesses and field of businesses. Create information hubs or other forms of exchange with focus on 
sharing information and experience between businesses and across fields; a hotel can learn from a production 
company and vice versa. A more communicative model could also be applied here, RC collecting data about 
“best practise” and distributing to the other companies in the network of the project.
7. Free training courses in CV writing and soft skills. As Hotel Iberia Palace illustrates a lot of applicants 
do not know how to write a CV why they do not take them into consideration for the job. Overall, the general 
lack of soft skills needs to be addressed as a focal point. As a case in point this may be in terms of English (and 
Russian) language courses, particularly in relation to the tourism industry, that focus on practicing language 
skills and not just on having a diploma. The needs assesment further conveys a need for courses in office 
programs as well as courses focusing on life skills as to increase the self-confidence among youth.
 8. Focus on the marginalized youth that are not enrolled in an educational institution. A lot of the 
companies represented in this survey do not have any specific requirements which makes it possible to take in 
youth “outside the system” as interns. However, this has another side to it; the salary and working conditions.
9. Campaigns on “everyone is wanted”. Rising awareness campaigns together with businesses who are 
interested in hiring applicants without the immediate skills and train them during the employment. It would 
be beneficial to do this in collaboration with the government; 50/50 paid by company and government. 
According to Ministry of Health, Labour and Social Affairs models like this already exist. But it needs more 
awareness and more direct involvement by the businesses - especially those taking in “non-professionals”. 
GRCS could be the connecting point between the youth, the companies and policymakers at the Ministries.
10. Dual internship in different branches. For example in production, service-sector and construction. 
Young people should during their education be taught both practical and theoretical skills. We recommend 
corporation with the VET-colleges and universities, so internships can already be started during their 
education.
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მნიშვნელოვანია მჭიდრო და უწყვეტი დიალოგი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასა და 
შრომის ბაზარს შორის,  რათა შრომით  ბაზარსა და ახალგაზრდებს შორის არსებული ხარვეზები 
აღმოიფხვრას.  როგორც ამერიკის სავაჭრო პალატა აღნიშნავს, მნიშვნელოვანია დიალოგი 
მიმდინარეობდეს შრომის ბაზრისა და ახალგაზრდების პრაქტიკული ჩართულობისა და ინტერაქციის 
ფონზე. ასევე მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდებს ჰქონდეთ საშუალება ადგილზევე მოინახულონ 
ბიზნესის სამუშაო პროცესი და გაესაუბრონ პოტენციურ დამსაქმებლებს. 
ასევე ყურადსაღებია გენდერზე დაფუძნებული საკითხებიც, როგორიცაა ახალგაზრდა მამაკაცებში 
სამსახურის ძიების მოტივაციის ნაკლებობა. მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს იმ ბიზნეს 
სექტორის წარმომადგებლებზე, რომლების ახალგაზრდებს სთავაზობენ დასაქმებას კონკრეტული 
უნარ-ჩვევების არსებობის გარეშე, ხოლო შემდგომ მათ სთავაზობენ განვითარების საშუალებას. 
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება შესაძლოა იყოს გამტარი ბიზნესის წარმომადგენლებსა 
და ახალგაზრდებს შორის, ამასთანავე ნათლად აჩვენოს ბიზნესის წარმომადგენლებს თუ რა სარგებელი 
მოაქვს სტაჟიორთა  არსებობას. 
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებამ მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს როგორც 
დუალური სწავლება-სტაჟირების პროგრამის აქტიურობისათვის პოლიტიკის დონეზე, ასევე 
გააძლიეროს სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსური ჩართულობა (50%-ის დაფარვა).  გარდა ამისა, 
მნიშვნელოვანია რომ აღნიშნულმა საკითხმა მოიცვას მოწყვლადი ახალგაზრდების ჯგუფები, მათ 
შორის მენტალური დაავადებების ან/და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდები. 

სამ მიზნობრივ ქვეყანაში მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით გამოიკვეთა ძირითადი ტენდენციები. 
წინამდებარე სექციაში გვსურს ზემოაღნიშნული შევადაროთ ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის 
(EU4YOUTH) პროექტის მთავარ მიზნებსა და აქტივობებს. ამასთანავე გამოვკვეთოთ ახალგაზრდებისა 
და შრომის ბაზრის საჭიროებების მიხედვით, თუ რომელი მათგანი საჭიროებს განსაკუთრებულ 
ყურადღებას. 

  
„კონსოლიდაცია და პარტნიორობის ჩამოყალიბება“ არის მოსალოდნელი შედეგი 1.1. -ის საქმიანობა.  
საველე  მუშაობის განხორციელებისას სამივე ქვეყანაში იკვეთებოდა  მწირი ურთიერთობა 
ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ბიზნესს შორის. ამასთანავე 
აღსანიშნავია რომ ადგილობრივი ბიზნესი გამოთქვამდა მზაობას ჩართულიყვნენ EU4Youth პროექტში, 
ეთანამშრომლათ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის საქართველოს წითელი ჯვრის 
საზოგადოებასთან ახალგაზრდებისა და დასაქმების მიმართულებით. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინიციატივა  წარმატებული ისტორიის საწყისი წერტილია, მნიშვნელოვანია 
გვახსოვდეს რომ ადგილობრივ ბიზნესთან ურთიერთობები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს  და 
განვითარდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ აქამდე არ არსებობდა ურთიერთობებისა და კოლაბორაციის 
კულტურა,  პროექტის დასრულების შემდგომ შესაძლოა ადგილობრივმა ბიზნესის წარმომადგენლებმა 
მარტივად დაივიწყონ არსებული კავშირები, აღნიშნულის საილუსტრაციოდ გამოდგება სომხეთის 
წითელი ჯვრის მაგალითი და მოვუწოდებთ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასა და 
ბელარუსიის წითელი ჯვრის საზოგადოებას გამოიყენონ ეს პოზიტიური გამოცდილება. ამავდროულად 
უპრიანია ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობის დაწყებისას ხაზი გაესვას თუ რას გულისხმობს 
აღნიშნული. მაგალითად, კონკრეტული აქტივობები, მენტორთა ზუსტი რიცხობრივი რაოდენობა, 
ყოველწლიური ვიზიტები კომპანიაში, პროფესიულ კოლეჯებთან ერთად მონაწილეობა ერთობრივ 
შეხვედრებში ან დასაქმების გამოფენებზე პრეზენტაციების წარმართვა და სხვა.
ამასთანავე კომპანიებთან თანამშრომლობის ეტაპობრივი ნაბიჯების წინასწარი შეთანხმება სარგებლის 
მომტანი იქნება თავად  წითელი ჯვრის ადგილობრივი ფილიალისთვისაც.  ჩვენი რეკომენდაციით,  
იმისათვის რომ ორივე მონაწილე მხარე ფლობდეს ინფორმაციას მათი როლისა და ჩართულობის შესახებ,  
უპრიანი იქნება თანამშრომლობის კონტრაქტით გამყარება. 
სომხეთში, საქართველოსა და ბელორუსიაში კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ცნება 
საკმაოდ ახალი ფენომენია. თუმცა არსებობს რიგი ადგილობრივი კორპორაციული კავშირებისა,  
რომლებიც აქტიურად იზიარებენ სოციალურ პასუხისმგებლობას, მათ შორის ამერიკის სავაჭრო პალატა. 
EU4YOUTH  პროექტის მხარდაჭერისა და ხილვადობის გაზრდისათვის, ამასთანავე ბიზნესისა და 
სამიზნე ჯგუფის ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად, მნიშვნელოვანია კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის წახალისება და  ბიზნეს სექტორისა და ორგანიზაციების თანამშრომლობის 
გაძლიერება და გამყარება.

შეჯამება

ქვეყნებს შორის შედარებები

ხარვეზების აღმოფხვრა და ხილვადობა
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An ongoing and close dialogue and collaboration between the GRCS and the labour market is crucial in order 
to bridge the gaps between the labor market and the youth. As AmCham emphasizes this dialogue should be 
based on a practical involvement and interaction between the labour market and the youth. Support and 
cultivate the possibilities of youth meeting established entrepreneurs and company visit, being on-site and able 
to actually see the workplace and talk to a potential employer.
It is of importance to look at the gender-based issue in terms of young men often lacking motivation when it 
comes to engaging in job searches. Focusing on businesses who take in interns and employeers without any 
hard skills and train them in their respective companies is a way to meet this challenge. In general, a more 
transparent and easy to access approach should be applied in terms of offering internships and mentorships. 
The role of GRCS would be to arrange meet-ups between businesses and youth as well as starting exchange 
forums between businesses emphasizing the benefits of having interns.
On policy level, GRCS should push for the use of dual internship as well as strengthening the current possibility 
for businesses to get 50% of the expenses covered by the state when taking in interns without immediate the 
skills. Furthermore, this practice should be a possibility in terms of taking in vulnerable people, struggling with 
mental illness and/or disabilities, thus empowering a more inclusive labour market.
 

The collected data shows several overall tendencies across the three countries. In this final section we measure 
these against the overall objectives and activities in the EU4Youth project in order to asses which of these 
demand particular attention in relation to youth- and labor market needs.

To “consolidate and establish partnerships” is an activity of Output 1.1. Fieldworks in all three countries confirm 
that there has previously been a very low level of contact between local NGOs and local businesses. Yet, it was 
also clear that there is a significant interest from the side of local businesses to engage in the EU4Youth project, 
and to cooperate with NGOs such as the Red Cross on youth and employability. While this interest is an initial 
success- story, the project must keep in mind that relations to local businesses continuously have to be 
maintained and developed. Exactly because there has been no previous culture of collaboration, local businesses 
may easily forget that collaborations are possible. A positive measure taken by the Armenian RCS has been to 
create a folder that depicts how collaborations with the Red Cross may unfold, an initiative we suggest GRCS 
and BRCS consider replicating. Interviews with business show that it is important to be very concrete when 
describing what collaborations can consist of. This can be ensured by specific mention of activities, such as 
providing a given number of mentors, agreeing to host yearly company- visits, participate in joint meetings with 
VET colleges, or giving presentations at job-fairs. It may be beneficial for the local RC offices to create a process 
model that will specify the different steps in the collaboration with companies. Furthermore we recommend that 
partnerships with companies be agreed upon in a contract to ensure that both parties are aware of their role and 
participation.Moreover, although Corporate Social Responsibility is a relatively new phenomenon in the labor 
markets in Armenia, Georgia and Belarus there are several local corporate networks who increasingly engage 
with it, one such through AmCham. Developing and maintaining relations to businesses and organizations that 
actively make use of and promote Corporate Social Responsibility will support both the visibility and promotion 
of EU4Youth, and can serve as a basis for establishing relations between businesses and the target group.

SUMMARY

CROSS COUNTRY COMPARISON

Bridging gaps and visibility
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ძირითადი უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის გაზიარება წითელი ჯვრის საზოგადოებებს შორის

მოსალოდნელი შედეგი 1.2 -ის ფარგლებში ერთ-ერთი საქმიანობაა „არაფორმალური განათლების 
სასწავლო აქტივობები“.  პროექტის აღწერილობაში  გვხვდება, რომ „კერძო სექტორს აქვს „ხისტი“ 
დამოკიდებულება არაფორმალური უნარების, სტაჟირებისა და დასაქმების - სასწავლო ტრენინგების 
შესახებ“.  თუმცა ჩვენს მიერ  შეგროვებულ მონაცემებზე დაყრდნობით იკვეთება საპირისპირო.  
ახალგაზრდების შეფასების შედეგად აღმოჩნდა, რომ  არაფორმალური უნარ-ჩვევების სწავლისადმი 
ინტერესი საგრძნობლად დაბალია. აქვე უნდა  აღინიშნოს რომ საერთო უნარ-ჩვევების არქონა ან 
ნაკლებობა ახალგაზრდებში  სამივე რეგიონში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. აღსანიშნავია 
რომ გარდა მეწარმეობისა და ბიზნესის დასაქმების ტრენინგისა, მნიშვნელობა ენიჭება კომუნიკაციის, 
არაკონფლიქტურობისა და მოტივაციის უნარ-ჩვევებს. ადგილობრივი ბიზნესის მხრიდან აღნიშნული 
საერთო  უნარ-ჩვევები საკმაოდ მოთხოვნადია. შესაბამისად მოვუწოდებთ წითელი ჯვრის 
საზოგადოებებს აქტიური ყურადღება დაუთმონ აღნიშნულს და გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება 
სხვადასხვა საერთო უნარების კურსების მეშვეობით. 

მოსალოდნელი შედეგი 1.3  შეიცავს  საქმიანობას „მოწაფე/მენტორის სქემები მეწარმეობისათვის“. 
მონაცემებზე დაყრდნობით დასტურდება რომ სასწავლო/მენტორული პროგრამები სამივე  
კონტექსტში/რეალობაში წარმატებით სარგებლობს და ამავდროულად როგორც ადგილობრივი 
ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე ინდივიდუალური მეწარმეები გამოთქვამენ მონაწილეობის მზაობას. 
მნიშვნელოვანია რომ მსგავსი სწავლების გეგმა იყოს დაცული. ასევე, რადგან დანიის ახალგაზრდულ 
წითელ ჯვარს აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება მენტორული პროგრამების კუთხით, ჩვენი 
რეკომენდაციაა დანიის ახალგაზრდულმა წითელმა ჯვარმა უზრუნველყოს ფინანსური მხარდაჭერა 
და ადგილობრივი სამუშაო შეხვედრებით გაუზიარონ გამოცდილება  საქართველოს წითელი ჯვრის, 
სომხეთის წითელი ჯვრისა და ბელორუსიის წითელი ჯვრის  საზოგადოებებს. მნიშვნელოვანია  
გახსოვდეთ რომ აღნიშნულის განსახორციელებლად უპირველეს ყოვლისა საჭიროა ორივე მხარის 
თანხმობა და გახსნილობა. 

რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია კერძო სექტორში გარე აქტორებთან მჭიდრო ურთიერთობა, თუმცა 
ასეთივე მნიშვნელოვანია ურთიერთობა არასამთავრობო სექტორთან მიმართებაშიც.  იქიდან 
გამომდინარე, რომ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით რამდენიმე მსგავსი პროექტი 
ხორციელდება სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, როგორიცაა „Save the Children“  
და „World Vision“, მნიშვნელოვანია არსებული აქტივობების კოორდინირება და სამომავლო 
კოლაბორაციის შესაძლებლობების გამოვლენა. საქართველოსა და ბელორუსიის მაგალითისგან 
განსხვავებით, სომხეთში საკმაოდ მწირია არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის 
მაგალითები. აღნიშნულის გამომწვევი მიზეზების ძიება არ გახლავთ ჩვენი პრიორიტეტი, თუმცა 
სამივე ქვეყნის გამოცდილების გათვალისწინებით უნდა აღინიშნოს, რომ  არსებობს თანამშრომლობისა 
და იდეების  გაზიარების გამოუყენებელი პოტენციალი.

ძირითადი უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის გაზიარება წითელი ჯვრის საზოგადოებებს შორის

მენტორული სქემები

კოორდინაცია სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და EU4YOUTH პროექტს შორის
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Output 1.2 mentions “Non-formal learning activities” as an activity. The original project description notes that 
the private sector has a “rigid perception of non-formal skills, internships and on-the-job trainings”. Our data, 
however, suggests this not to be the case. On the contrary, there is a great demand for soft skills from employers, 
while the youth assessments show a tendency among young people to downplay the importance of such skills. 
Lack of soft skills, or not being used to presenting soft skills, is thus a widespread problem among youth across 
all sites. Aside from entrepreneurship and on-the-job training businesses are particularly interested in 
communicative skills, being non-conflict and being motivated. Given that soft skills is in high demand by local 
businesses we propose that this is given particular attention over the coming years, and that the RC Societies 
share their experiences with soft skill courses in a forth running manner.

Output 1.3 includes “Mentee/mentor schemes for entrepreneurship” as an activity. Findings show that 
mentorship programs are potentially fruitful measures to employ in all three contexts, and both local businesses 
and individual entrepreneurs have expressed interest in participating. It is vital that the quality of such schemes 
are secured, and given that the Danish Red Cross Youth have significant experience in mentorship programs we 
highly recommend that the Danish Red Cross financially support that this expertise is passed on to ARCS, GRCS 
and BRCS through local workshops. Please note that in order for this to succeed you need mutual agreement 
between the parties about openness to share knowledge and processes.

To develop and maintain relations with outside partners in the private sector is of high importance, but it also 
applies to relations within the NGO sector. Given that the EU has funded very similar projects to NGOs such as 
Save the Children and World Vision, it is important to coordinate activities and continuously examine whether 
there may be potentials for collaboration. Compared with data from Georgia and Belarus, there appears to be a 
relatively low level of direct collaboration between NGOs in Armenia. Examining the background for this has 
not been part of our general inquiries, but experiences from the three countries point towards unrealized 
potentials for collaboration and exchange of ideas.

Soft skills and knowledge exchange between RC Societies

Mentor schemes

Coordination with other NGO and EU4Youth projects
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სომხეთში, საქართველოსა და ბელორუსიაში ჩატარებული ადგილობრივი ახალგაზრდების 
საჭიროებების შეფასების და პირველადი ინტერვიუების საფუძველზე გვსურს აღვნიშნოთ, რომ 
გენდერი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მაგალითად, სომხეთში ჩატარებულ გამოკითხვაში, 
მამაკაცი რესპონდენტების რაოდენობა საკმაოდ მცირეა, იჯევანში -23.2% ხოლო დილიჟანში - 15%. 
შესაბამისად, იმ მამრობითი სქესის წარმომადგენელთა რაოდენობა, რომელიც არაფორმალურ 
განათლებას დროის ხარჯვად მიიჩნევს შესაძლოა 100%-იც კი იყოს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 
უმიშევრობის დონის სწრაფი ზრდა. ასევე, სამივე ქვეყანაში ახალგაზრდების საჭიროებების 
შეფასებიბას არ არის დაკონკრეტებული თუ რამდენად წარმოადგენენ რესპოდენტები მოწყვლად 
ჯგუფს (როგორიცაა, იძულებით გადაადგილებული პირები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირები, ყოფილი მსჯავრდებულები და ა.შ). რეკომენდირებულია აღნიშნულის გათვალისწინება 
წითელი ჯვრის საზოგადოებებისათვის ბენეფიციართა ჯგუფის შერჩევისას. სამივე შეფასება 
ხელმისაწვდომია ცალკეული დანართების სახით, შესაბამისად წითელი ჯვრის საზოგადოებებს 
შეუძლიათ გაეცნონ  სხვადასხვა კონტექსტის შეფასებებს. 

პროფესიული კოლეჯები და პოლიტიკურ-ინსტიტუციონალური ცვლილება 
დღევანდელი პოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით (მიმდინარე რეგიონალური 
კონფლიქტები, ადგილობრივი პოლიტიკური დაძაბულობა ან მიმდინარე ინსტიტუციონალური 
რეფორმები და ცვლილებები), გვსურს მოვუწოდოთ ორგანიზაციებს დაამყარონ და განავითარონ  
აქტიური და მჭიდრო თანამშრომლობა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებ დაწესებულებებთან 
(როგორც ადგილობრივ, ასევე სახელმწიფო დონეზე). აღნიშნული შესაძლოა მიღწეულ იქნეს 
შეხვედრების ორგანიზებით ან სხვადასხვა პროექტებსა თუ ღონისძიებებში წარმომადგენლების 
მოწვევით, რომელიც როგორც პროექტის მდგრადობასა და განვითარებას უზრუნველყოფს, ასევე მის 
ინსტიტუციურ მხარდაჭერასაც. 
აღსანიშნავია რომ სამივე ქვეყანაში კომუნიკაცია ან თანამშრომლობა ადგილობრივ ბიზნესს, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებსა და პროფესიულ კოლეჯებს 
შორის საკმაოდ დაბალია. 
 
ასევე სამივე ქვეყანაში, საზოგადოებრივი ხედვა პროფესიული  კოლეჯების მიმართ საკმაოდ 
ნეგატიურია, შესაბამისად ახალგაზრდების მხრიდან ეს დაწესებულებები არ განიხილებიან სასურველ 
ინსტიტუციად, რომელიც სამომავლოდ მათი დასაქმების ხელშემწყობი იქნება. ამის საპირწონედ, 
ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები გამოთქვავენ მზაობასა და სურვილს გააღრმავონ ან 
დანერგონ თანამშრომლობა სხვადასხვა პროფესიულ კოლეჯებთან, რადგან დღეისათვის პროფესიული 
განათლების მქონე კადრების, რადგან დღე, ჩვენს წინაშე დგას პროფესიული კადრების სიმწირის 
პრობლემა. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ადგილობრივი ბიზნესის ერთობლივი ჩართულობით, 
შესაძლებელია საზოგადოებრივი აზრის ცვლილებაც პროფესიულ კოლეჯებთან დაკავშირებით, ასევე 
მნიშვნელოვანია მათი ხელშეწყობა აღჭურვილობის განახლებისათვის, სასწავლო პროგრამების, 
სასწავლო მეთოდებისა და სტაჟირების შესაძლებლობის შექმნისათვის. აღნიშნულით შესაძლებელი 
იქნება ადგილობრივი ახალგაზრდების გაძლიერებაც.  

ბენეფიციარები

პროფესიული კოლეჯები და პოლიტიკურ-ინსტიტუციონალური ცვლილება
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Based on the local youth needs assessment, and the preliminary interviews conducted in Armenia, Georgia and 
Belarus, we recommend that gender is considered as an aspect. As an example, in the local youth assessment 
conducted in Armenia the number of male respondents is relatively low and it may be fruitful to cross-read 
numbers and themes to account for gender differences. In Ijevan male respondents account for only 23,2%, in 
Dilĳan only 15%. As such, the number of male respondents who consider non-formal training a waste of time 
could potentially be 100%, and there can potentially be great variety in levels of unemployment. Moreover, the 
youth needs assessments from all three countries do not specify whether respondents belong to particular 
vulnerable groups (such as IDPs, people with disabilities, ex-convicts and so forth). It may be worthwhile for 
the RC societies to keep this in mind when the specific groups of beneficiaries are established. The three 
assessments are available in a separate appendix, so that the RC societies can read the assessments from the 
other contexts.

Taking into account ongoing political developments (whether in relation to ongoing conflicts in border regions, 
local political unrest or ongoing institutional reforms and changes), we recommend that efforts to maintain and 
continuously develop relations with political decision makers (both on state and local levels) are ensured. This 
may be through meetings and through inviting official representatives to partake in activities and events, 
allowing a greater potential for sustainability and policy development in the wake of the overall project, as well 
as institutional support throughout.It is a common trend in all three countries that there either is a lack of 
communication or cooperation between local business, NGOs, local municipalities and VET colleges. Moreover, 
public perceptions of VET colleges in all three countries are largely negative, which means that youth may not 
see them as a viable choice for future employment. On the other hand, a significant amount of the local 
businesses that have been interviewed show a great interest in more cooperation with VET colleges, and are in 
need of employees with a VET education. Working concretely with local authorities and local businesses in 
terms of both changing public opinions about VET colleges, and assist them in terms of upgrading equipment, 
curricula, teaching methods and possibilities of internships, will strengthen the possibilities for local youths in 
all the sites.

Beneficiaries

VET Colleges and political and institutional change
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ბიბლიოგრაფია
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 Organisation Sector City
1 UN Global Compact                                        International corporate sustainability organisation   Tbilisi
2 Enterprise Georgia                                        Government institution                                         Tbilisi
3 AMCHAM                                                       International business chamber                          Tbilisi
4 Vocational Education Development Department  Ministry of Education and Science                          Tbilisi
5 Ombudsman for Business                                         Independent institution                                        Tbilisi
6 EU Delegation                                                                                                                                Tbilisi
7 Ministry of Education and Youth                          Government                                                       Tbilisi
8 Ministry of Health, Labour and Social Affairs       Government                                                       Tbilisi
9 Local entrepreneur                                        Hospitality services and social projects             Batumi
10 Red Cross Office                                                       NGO                                                                     Batumi
11 Red Cross Office (volunteer and entrepreneur)     NGO                                                                     Batumi
12 Fast track textile LTD                                        Business; production                                        Khelvachauri
13 Youth Center                                                       Youth department of the City Hall                          Kchevalchauri
14 International Investors Organization            Business network                                                       Adjara
15 Department of Tourism                                         Local government                                                       Adjara
16 Employment Office                                         Municipality                                                       Adjara
17 Adjaristqali                                                       Local business                                                       Adjara
18 Youth Department                                        Mayor’s Office                                                               Batumi
19 Atinati                                                                     NGO                                                                     Zugdidi
20 Youth Department                                         City Hall                                                                     Zugdidi
21 Zugdidi Community College                          Education                                                                     Zugdidi
22 EkoHub                                                                     NGO                                                                     Zugdidi
23 Zugdidi Sports Center                                        Municipality                                                       Zugdidi
24 EyeSight                                                      NGO                                                                     Zugdidi
25 University of Georgia                                        Education                                                              Zugdidi
26 TechPark                                                      NGO                                                                     Zugdidi
27 GMCG                                                                     Local business implementing projects for 
                                                                                                              Enterprise Georgia                                         Zugdidi
28 Cooperation for Capacity Building                          NGO/Research Center                                         Zugdidi
29 Red Cross Office NGO Senaki
30 Department of Education, Culture and Youth       Mayor's Office                                                       Senaki
31 Female Entrepreneurs                                        Local businesses Senaki
32 Resource Center for Controlling Schools           Municipality Senaki
33 Senaki Vocational Training College           Education Senaki

                     Organisation                                                                   Sector                                        City/Region
1 LTD Clinic Senamedi                                        Healthcare                                                                     Senaki
2 LTD Oso                                                      Construction and refurbishment                          Senaki
3 LTD Savane                                                      Real estate                                                                  Senaki
4 LTD Keda                                                      Hazelnut processing                                        Senaki  
5 Hotel Iberia Palace                                        Hotel and restaurant                                        Zugdidi
6 JSC TBC Bank (Zugdidi Branch)                          Finance                                                                     Zugdidi
7 JSC Silknet                                                      Telecommunication                                        Zugdidi
8 LTD Anka Fair Trade                                        Hazelnut processing                                        Zugdidi
9 LTD Agro Lazika                                                       Berry fruit cultivation                                        Zugdidi   
10 LTD Khelvachauri Purproduqtebi                          Bakery                                                                     Khelvachauri
11 LTD Delta Service                                        Security services                                                      Batumi
12 Hotel Radisson Blue Batumi                          Hotel and restaurant                                        Batumi
13 LTD Majid Al Futtaim Hipermarket Georgia.
Brand: Carrefour Supermarket Batumi                          Trade and wholesale                                        Batumi
14 Hotel Wyndham Batumi                                        Hotel and restaurant                                        Batumi
15 LTD Tao Msheni                                                      Construction                                                       Batumi
16 LTD BatumiTex                                                       Sewing factory                                                       Batumi
17 LTD Gazeti Batumelebi                                        Media publishing                                                       Batumi

APPENDIX F
List of additional interviews conducted by Georgian Red Cross local offices.

APPENDIX E
List of companies, ministries and NGO’s interviewed by Connectio during the research trip to Georgia May/June 2018
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