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საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი Meliora 2018-ის ორგანიზატორია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრი (CSRDG).

კონკურსი ხორციელდება პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ (2017-2020) ფარგლებში, ევროკავშირისა და 
გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას, სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციების გაძლიერებას, მოქალაქეების მიმართ ამ ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულების გაზრდასა და სხვა აქტორებთან კავშირების 
განმტკიცებას.

პროექტის მიზნის მისაღწევად დასახულია რამდენიმე გრძელვადიანი ამოცანა, რომელთაგან ერთ-ერთია საქართველოში კორპორაციული 
სოციალური პასუხისმგებლობისა (CSR) და სექტორთაშორისი თანამშრომლობის ხელშეწყობა და ამ გზით კერძო სექტორის ჩართვა მდგრადი 
განვითარების მიზნების განხორციელებაში.

Georgia's Responsible Business Awards Meliora is orgnizied by the Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG). 

The contest is held within the framework of the Georgian Civil Society Sustainability Initiative project (2017-2020) funded by the European Union and the 
Federal Ministry of Economic Cooperation and Development of Germany. It aims to improve the environment for civil society in Georgia by empowering 
civil society organisations and actors, and increasing their accountability towards citizens.

Several specic objectives have been designed in order to achieve the project's overall objective. One of these is to promote corporate social responsibility 
(CSR) in Georgia in order to foster cross-sector cooperation and the involvement of the private sector in development issues.

The project is implemented by a consortium led by the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) and composed of four Georgian civil society organisations:  Civil 
Society Institute (CSI), Center for Training and Consultancy (CTC), Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG) and Education 
Development and Employment Center (EDEC).
 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

GEORGIAN CIVIL SOCIETY SUSTAINABILITY INITIATIVE



The project is implemented by a consortium led by the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) and composed of four Georgian civil society organisations: Civil 
Society Institute (CSI), Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG), Center for Training and Consultancy (CTC) and Education 
Development and Employment Center (EDEC).

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით. კონსორციუმში ასევე შედის ოთხი ქართული 
ორგანიზაცია: სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), 
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC).



ABOUT THE CONTEST

This year, CSRDG launched the annual Corporate Social Responsibility Excellence Contest – Georgia's Responsible Business Awards Meliora. 

“Meliora” is a Latin word meaning - the best; therefore, every year the Meliora Awards will celebrate companies operating in Georgia for the most inspiring 
and outstanding projects, and initiatives in the area of corporate social responsibility that change Georgia for the better.

With growing attention on the responsible and ethical behavior of businesses throughout the world, as well as in Georgia, companies have to come up with 
innovative approaches to the way they operate.

New challenges and opportunities provided to Georgian companies by the EU-Georgia Association Agreement and Georgia's further integration into the 
EU's internal market, as well as global market, are in many instances strongly linked to the development and sophistication of their CSR and adhering to 
international standards of responsible business conduct.

Therefore, Georgia's Responsible Business Awards Meliora is a nation-wide effort to promote and strengthen CSR commitment among businesses, 
attract attention to excellent examples of CSR projects, encourage and motivate companies to adopt best practices and become role models for others 
and, nally, demonstrate that a responsible business, aiming to be a force for good by creating healthy communities and a healthy environment, achieves 
long-term nancial value and commercial success as a result.

By sharing the most prominent examples in all spheres of sustainable and responsible business, the contest aims to drive the change which encourages 
the system of corporate responsibility to go beyond philanthropy and donation, stressing that this is not just a big business but also small and medium-
sized enterprises which could equally benet the environment and society through the adoption of a responsible business approach and using their 
relative scale within their appropriate areas of operation.

We believe that the Meliora Awards serve as an inspiration for transformative action, 
business excellence and corporate social responsibility across the country



კონკურსის შესახებ

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა (CSRDG) 2018 წელს დააფუძნა კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის საუკეთესო ინიციატივების ყოველწლიური კონკურსი – საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი Meliora.
Meliora ლათინური სიტყვაა და „საუკეთესოს“ ნიშნავს.

კონკურსი Meliora ყოველწლიურად გამოავლენს და დააჯილდოებს საქართველოში მოქმედ იმ კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ 
შთამაგონებელ და სამაგალითო  ინიციატივებს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში, კომპანიებს, რომლებიც ცდილობენ 
უკეთესობისკენ შეცვალონ საქართველო.

თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ბიზნესის პასუხისმგებლობას და ეთიკას  და ეს ტენდენცია ნელ-ნელა მკვიდრდება 
საქართველოშიც. 

ახალი გამოწვევები და შესაძლებლობები, რომლებიც ქართულ კომპანიებს ევროკავშირსა და გლობალურ ბაზრებთან ინტეგრაციამ მოუტანა, 
ხშირ შემთხვევაში მჭიდროდ უკავშირდება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) განვითარებას  და ბიზნესის წარმართვის 
საერთაშორისო სტანდარტების დაცვას.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი Meliora არის ეროვნული მასშტაბის წამოწყება, რომლის მიზნებია: საქართველოში 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარება და საზოგადოებაში მისი პოპულარიზაცია; კომპანიების წახალისება, დანერგონ 
საკუთარ საქმიანობაში CSR-პრინციპები და გახდნენ სამაგალითო სხვებისთვის; საუკეთესო CSR-პროექტებისათვის ყურადღების მიპყრობა; 
დაბოლოს, იმის წარმოჩენა, რომ პასუხისმგებელი ბიზნესი – სასიკეთო ცვლილებების ეს მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ხელს უწყობს 
საზოგადოებისა და გარემოს გაჯანსაღებას, საბოლოოდ იძლევა გრძელვადიან ფინანსურ სარგებელს და არის მდგრადი, მოწინავე და 
წარმატებული ბიზნესი.

კონკურსი, მდგრადი და პასუხისმგებელი ბიზნესის ყველა სფეროს თვალსაჩინო მაგალითების გაზიარებით, ხელს შეუწყობს საქართველოში 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის უკვე დამკვიდრებული აღქმის შეცვლას, რათა ის გასცდეს ქველმოქმედებისა და 
შემოწირულობების საზღვრებს; კონკურსი მიზნად ისახავს აჩვენოს, რომ არა მხოლოდ მსხვილ, არამედ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებსაც 
შეუძლიათ განახორციელონ წარმატებული CSR-პროექტები და სარგებელი მოუტანონ გარემოს და საზოგადოებას საკუთარი საქმიანობის 
მასშტაბების შესაბამისი პასუხისმგებელი ბიზნესმიდგომების დანერგვით.

გვჯერა, რომ კონკურსი Meliora მთელი ქვეყნის მასშტაბით გახდება მნიშვნელოვანი ცვლილებების, 
ბიზნესის წარმატების და კორპორაციული პასუხისმგებლობის შთაგონების წყარო



ORGANIZER OF THE CONTEST

The Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG) is a civil society organisation founded in 1995 and possessing 
22 years of successful work experience. 

Since 1995, the CSRDG team has been focused on results that can improve the lives of individuals and societies in general.

The main spheres of CSRDG’s activities are: strengthening civil society organisations, protecting the environment, promoting good 
governance, protecting consumer rights, promoting social entrepreneurship and promoting corporate social responsibility.

After many years of successful experience, CSRDG has been established as a strong research and expert organisation and a reliable 
partner in the eld of developmental activities. 

In 2004, CSRDG was the rst among local organisations to start talking about the importance of corporate social responsibility (CSR). 
Since then, in order to raise awareness and the accessibility of expertise in this eld, CSRDG has been conducting research projects, 
communications campaigns, trainings, seminars, stakeholder forums and conferences. CSRDG has actively working with both 
governmental agencies and directly with large and small business companies, media and higher education institutions.



კონკურსის ორგანიზატორი

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც 
შეიქმნა 1995 წელს და სამოქალაქო სექტორში წარმატებული მუშაობის 22 წელს ითვლის.

CSRDG დაარსების დღიდან ორიენტირებულია ისეთ შედეგებზე, რომლებიც პოზიტიურ ცვლილებებს მოუტანს როგორც ცალკეულ 
ადამიანებს, ისე მთელ საზოგადოებას.

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი წლებია ეფექტურად საქმიანობს ქვეყნის განვითარების ისეთ 
სტრატეგიულ სფეროებში, როგორიცაა: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, სოციალური მეწარმეობა, თემის განვითარება, 
ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა, კარგი მმართველობა, მომხმარებლის უფლებების დაცვა და კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობა.

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა დაიმკვიდრა ძლიერი კვლევითი და ექსპერტული 
ორგანიზაციის, ასევე სანდო პარტნიორისა და პრაქტიკული, განვითარებაზე მიმართული საქმიანობის განმახორციელებელი 
ორგანიზაციის სახელი.

2004 წლიდან საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი კორპორაციული სოციალური პასუხის-
მგებლობის განვითარების პროგრამას ახორციელებს. ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან იგი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ 
მიმართულებით დაიწყო მუშაობა. ცენტრი, საქართველოში CSR-ის კონცეფციის პოპულარიზაციისა და სხვადასხვა სექტორის 
ინფორმირების მიზნით, ატარებს კვლევებს, საკომუნიკაციო კამპანიებს, ტრენინგებს, სემინარებს, დაინტერესებულ მხარეთა 
ფორუმებს და კონფერენციებს. CSRDG აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით როგორც სახელმწიფო უწყებებთან, ისე მსხვილ, 
საშუალო და მცირე კომპანიებთან, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და მედიასთან.
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

Georgia's Responsible 
Business Awards



CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

REDUCTION OF ENVIRONMENT POLLUTION/PROTECTION OF BIODIVERSITY AND RESTORATION OF ECOSYSTEMS

SCIENTIFIC PRACTICAL CENTER 
OF ECO TECHNOLOGIES, 

EKOLOGIA

The bio preparation elaborated by the Scientic Practical Center of Eco Technologies and the 
method for its utilization aims at addressing a prominent ecological problem - environmental pollution 
from oil and oil products. 

Using mechanical and chemical methods are inefcient for a complete clean-up of areas polluted 
from oil. The bioremediation mechanism, created by the center, is an ecologically clean and fast 
technology which repeats the soil's self-regulation mechanism and does not cause a negative side-
effect for local ecosystems.

The use of this method is feasible for areas polluted from oil and oil products, water areas, reservoirs 
and areas where the mechanical collection of spilled oil and oil products is not possible. The bio 
preparation can also be used in areas with a high risk of oil pollution for prevention purposes.

The bio preparation was initially used on a large scale in 2004-2006 for the clean-up of an accidental 
eruption from the Canargo Georgia well. An ecosystem with an area of 410,000 square meters was 
completely cleaned. In 2005, on an order from Georgian Railways, the corridor across the railway at a 
length of 3 kilometers and with a width of 20 meters was also cleaned. These methods were used by 
British Petroleum's Georgian location in 2009. Since 2017, clean-up of the territory at the Gumati 
hydroelectric station has been carried out. 

„The express method developed by the Scientic-Practical Center of Ecological Technologies 
Ecology Ltd. (Patent No. P 4235) has no alternative in the application on protected areas or sensitive 
and vulnerable areas of the environment“.

Paata Mchedlishvili
Director



ეკოტექნოლოგიების 
სამეცნიერო პრაქტიკული 

ცენტრი "ეკოლოგია"

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

გარემოს დაბინძურების შემცირება /ბიომრავალფეროვნების დაცვა და ეკოსისტემების აღდგენა

ეკოტექნოლოგიების სამეცნიერო-პრაქტიკულმა ცენტრმა შეიმუშავა ბიოპრეპარატი და მისი 
გამოყენების მეთოდი, რომელიც ემსახურება ისეთი აქტუალური ეკოლოგიური პრობლემის 
მოგვარებას, როგორიცაა გარემოს ნავთობითა და ნავთობპროდუქტებით დაბინძურება. 

ნავთობით დაბინძურებული ტერიტორიების სრული გაწმენდისთვის არაეფექტურია მექანი-
კური და ქიმიური მეთოდების გამოყენება. ცენტრის მიერ შემუშავებული ბიორემედიაციის 
მექანიზმი ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი ტექნოლოგიაა, რომელიც იმეორებს დედამიწის 
თვითრეგულაციის მექანიზმს და, ამდენად, არ იწვევს ადგილობრივი ეკოსისტემის დამა-
ზიანებელ უარყოფით გვერდით მოვლენებს. 

მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია დედამიწის ნებისმიერ წერტილში, ნავთობითა და 
ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებულ ტერიტორიებსა და აკვატორიებში, აგრეთვე ნა-
კრძალებსა და ისეთ ადგილებში, სადაც ვერ ხერხდება დაღვრილი ნავთობისა და ნავთობ-
პროდუქტების მექანიკური შეგროვება. ნავთობით დაბინძურების მაღალი რისკის პირობებში, 
ბიოპრეპარატის პროფილაქტიკური მიზნით გამოყენებაც შეიძლება.

ბიოპრეპარატის პირველი მასშტაბური გამოყენება მოხდა 2004-2006 წლებში, „კანარგო 
2ჯორჯიას“ ჭაბურღილებიდან ავარიული ამოფრქვევის შედეგების ლიკვიდაციისას. 410,000 კმ  

ფართობის ეკოსისტემა სრულად გაიწმინდა. 2005 წელს, საქართველოს რკინიგზის დაკვეთით, 
გაიწმინდა რკინიგზის გასწვრივ არსებული 3 კმ. სიგრძის და 20 მ. სიგანის დერეფანი. 2009 
წელს მეთოდი გამოიყენეს BRITISH PETROLEUM-ის საქართველოს ობიექტებზე. 2017 
წლიდან მიმდინარეობს გუმათის ჰიდროელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიის 
დასუფთავება.

„შპს „ეკოტექნოლოგიების სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის“ მიერ შემუშავებულ ექსპრეს-
მეთოდს (პატენტი N: P 4235) არ გააჩნია ალტერნატივა დაცული ტერიტორიებსა ან გარემოს 
მგრძნობიარე და მოწყვლად უბნებზე გამოყენების თვალსაზრისით“.

პაატა მჭედლიშვილი
დირექტორი საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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REDUCTION OF THE COMPANY'S HARMFUL ENVIRONMENTAL IMPACT THOUGH THE REDUCTION OF 
ENVIRONMENTAL POLLUTION 

ENERGO-PRO GEORGIA

Energo-Pro Georgia is one of the largest energy production and distribution companies which utilizes 
oil products for its operations.  

The company is equipped with an appropriate system for environmental protection management and 
control; however, due to the faulty waste-water cleaning systems in the country in the cases of an 
abundance of precipitation, a minor leakage of oil products at company sites can be washed into the 
drainage system and become a source of environmental pollution. 

To prevent potential problems, the company selected the oil product pollution cleaning method as 
elaborated by the Scientic Practical Center for Eco Technologies which uses an ecologically safe bio 
specimen made on the basis of micro-bodies. After the use of the specimen, the micro-bodies remain 
in the environment for a long period of time and continue the dissolution of oil charcoals until their 
ultimate disappearance which ensures a sustainable ecological effect. 

The rst phase of the project was implemented in 2017 at the Gumati II dam, aiming at soil cleaning 
and restoration. As a result, the pollution on this territory has signicantly decreased and the overall 
environmental conditions have improved. The company's environmental protection unit carries out 
soil lab research on a regular basis. Activities envisaged by the waste management plan are 
consistently carried out with the aim of protecting the soil from pollution.

CATEGORY "GREEN INITIATIVE"



ენერგო-პრო ჯორჯია

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

გარემოზე კომპანიის მავნე ზემოქმედების შემცირება გარემოს დაბინძურების 
შემცირებით

„ენერგო-პრო ჯორჯია“ არის ელექტროენერგიის გენერაციისა და დისტრიბუციის ერთ-ერთი 
უმსხვილესი კომპანია, რომლის ოპერირებისას ფართოდ გამოიყენება ნავთობპროდუქტები.

კომპანია აღჭურვილია გარემოსდაცვითი მართვისა და კონტროლის სათანადო სისტემით, 
მაგრამ, ამის მიუხედავად, ქვეყანაში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემების გაუმართა-
ობის გამო, უხვი ატმოსფერული ნალექების პირობებში კომპანიის ობიექტებზე ნავთობპრო-
დუქტების უმნიშვნელო გაჟონვაც კი შესაძლოა გადაირეცხოს სანიაღვრე ქსელში და გარემოს 
დაბინძურების წყაროდ იქცეს.  

ამ მოსალოდნელი პრობლემის თავიდან ასაცილებლად კომპანიამ არჩევანი შეაჩერა 
ნავთობპროდუქტებით დაბინძურების გაწმენდის მეთოდზე, რომელიც „ეკოტექნოლოგიების 
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ სპეციალისტებმა მიკროორგანიზმების ბაზაზე დამზადე-
ბული, ეკოლოგიურად უვნებელი ბიოპრეპარატის საფუძველზე შეიმუშავეს. პრეპარატის 
გამოყენების შემდეგ მიკროორგანიზმები ხანგრძლივად რჩებიან გარემოში და განაგრძობენ 
ნავთობის ნახშირწყლების დაშლას მათ საბოლოო გაქრობამდე, რაც სტაბილურ ეკოლოგიურ 
ეფექტს იძლევა.

პროექტის პირველი ეტაპი 2017 წელს „გუმათი II“ ჰესის ტერიტორიაზე ნიადაგის გაწმენდის და 
აღდგენის მიზნით განხორციელდა. შედეგად, არა მხოლოდ მნიშვნელოვნად შემცირდა ჰესის 
ტერიტორიის დაბინძურება, არამედ მთლიანობაში გაუმჯობესდა გარემოს მდგომარეობა. 
კომპანიის გარემოსდაცვითი სამსახური ჰესის ტერიტორიაზე პერიოდულად ატარებს ნი-
ადაგის ლაბორატორიულ კვლევას; ნიადაგის დაბინძურებისგან დასაცავად თანმიმდევ-
რულად ხორციელდება ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

PROMOTION OF ECO-FRIENDLY TRANSPORT IN GEORGIA

WISSOL GROUP

For the environmentally aware company Wissol, the promotion of eco-friendly electric transport and 
the development of a network of electric vehicle charging stations in Georgia is of primary 
importance.

In July 2017, Wissol in cooperation with the e-space company opened the rst electric vehicle 
charging station; currently, three chargers are already operating at Wissol's petrol stations. In the 
nearest future the company will increase the number of stations and establish a fast charging 
infrastructure where an electric vehicle will be fully charged in half-an-hour.

Additionally, Wissol offers a free charging service for the purpose of encouraging drivers of electric 
vehicles. To promote eco-friendly transport, the company organized electric car racing for the rst 
time in Georgia with the engagement of volunteers from the Ecovision NGO. The race took place at 
the Gori section of the highway – the Wissol Rest and Service Center territory where the possibilities 
of electric vehicles were demonstrated. In addition, on International Environment Day this year, 
Wissol organized an exhibition of various types of electric vehicles and held a festive procession to 
increase public awareness on the advantages of eco-transport.

A few years ago, electric vehicles rarely appeared in the streets. Today, there are about 5,000 electric 
cars in the country and the number of hybrid cars is growing rapidly. The role of Wissol as a market 
leader in this process is important.

„With Wissol Group's successful business activities, we want to contribute to Georgia's economic 
development and the social well-being of the country's population“.

Vasil Khorava
General Director



ვისოლ ჯგუფი

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

ეკომეგობრული ტრანსპორტის პოპულარიზაცია საქართველოში

„ვისოლისთვის“, როგორც გარემოზე მზრუნველი კომპანიისთვის, განსაკუთრებით მნიშვ-
ნელოვანია ეკომეგობრული ელექტროტრანსპორტის პოპულარიზაცია და ელექტრომანქა-
ნების დამტენი სადგურების ქსელის განვითარება საქართველოში. 

2017 წლის ივლისში „ვისოლმა“, კომპანია „ი-სპეისთან“ თანამშრომლობით, ელექტრო-
მობილების დამტენი პირველი სადგური გახსნა; დღესდღეობით „ვისოლის“ ავტოგასამართი 
სადგურების ქსელში უკვე სამი ასეთი დამტენი მუშაობს. უახლოეს მომავალში კომპანია კიდევ 
უფრო გაზრდის ამ სადგურების რიცხვს და შექმნის სწრაფდამტენ ინფრასტრუქტურას, სადაც 
ელექტრომობილის სრულფასოვნად დამუხტვა ნახევარ საათში იქნება შესაძლებელი. 

„ვისოლი“ ელექტროტრანსპორტის მძღოლებს, წასახალისებლად, სრულიად უფასოდ 
სთავაზობს ავტომობილების დამუხტვას. ეკომეგობრული ტრანსპორტის პოპულარიზა-
ციისთვის კომპანიამ, გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეკოვიჟენის“ 
მოხალისეების მონაწილეობით, ავტობანის გორის მონაკვეთზე მდებარე „ვისოლის“ 
დასვენებისა და მომსახურების კომპლექსის ტერიტორიაზე, საქართველოში პირველად 
გამართა ელექტრომობილების ავტორბოლა და საზოგადოებას ელექტროტრანსპორტის 
შესაძლებლობები უჩვენა. 2018 წელს, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს, ეკო-
ტრანსპორტის უპირატესობებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, „ვისოლმა“ 
სხვადასხვა ტიპის ელექტროტრანსპორტის გამოფენა და საზეიმო მსვლელობაც მოაწყო.

რამდენიმე წლის წინ ელექტროტრანსპორტი ქუჩებში იშვიათად თუ გამოჩნდებოდა. დღეს 
ქვეყანაში 5000-მდე ელექტროავტომობილია, სწრაფად იზრდება ჰიბრიდული ავტომო-
ბილების რიცხვიც. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია „ვისოლის“, როგორც ბაზრის ლიდერის 
წვლილი. 

„ვისოლ ჯგუფის წარმატებული ბიზნესსაქმიანობით ჩვენ გვინდა წვლილი შევიტანოთ 
საზოგადოებრივი კეთილდღეობის და ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის მშენებლობაში“.

ვასილ ხორავა
გენერალური დირექტორი საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

AR GAMBOLO

TEGETA MOTORS

In Georgia and especially in Tbilisi, air pollution is mostly due to the exhaust emissions from faulty 
motor vehicles.

Tegeta Motors, as a leader in the auto industry market in Georgia, took the responsibility to take on 
the issue of the protection and improvement of the environment in September 2016 and is 
implementing an eco-campaign entitled #Argambolo. Its main aim is to raise the awareness of 
owners of motor vehicles about the problems related to exhaust emissions and offer them ways to 
solve the problem.

Within the framework of the campaign, Tegeta Motors offers motor vehicle owners a check-up of their 
exhaust system free-of-charge. If the result of the check-up satises eco-standards, the owners 
receive a sticker indicating that they passed the check-up together with a certicate attesting to their 
environmentally friendly driving as well as a tree sapling for planting. In the case if a motor vehicle 
fails the check-up, the owner receives a 50% discount green voucher for the services related to 
repairing the exhaust system.

The campaign is continuing in 2018 as well. Up to now, thousands of drivers have responded to the 
opportunity for the free check-up as a result of which vehicle emissions have slightly decreased in the 
city. The project has also led to the raised awareness of motor vehicle drivers vis-à-vis the toxicity of 
exhaust emissions. Despite the fact that the project did not aim at sales stimulation, the company's 
reputation and the trust of customers has increased because of the project and this has signicantly 
contributed to the company's further development.

„A healthy environment and a safe future is a top priority for the Tegeta Motors teams“. 

Avtandil Tsereteli
General Director



თეგეტა მოტორსი

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

არ გამბოლო

საქართველოში, განსაკუთრებით კი თბილისში, ჰაერის დაბინძურება დიდწილად გაუმართავი 
ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის ბრალია. 

„თეგეტა მოტორსმა“, როგორც საქართველოს ავტოინდუსტრიის ბაზრის ლიდერმა, იკისრა 
პასუხისმგებლობა, იზრუნოს გარემოს დაცვასა და გაუმჯობესებაზე და 2016 წლის სექ-
ტემბრიდან აწარმოებს ეკოკამპანიას „#არგამბოლო“, რომლის მთავარი მიზანია გა-
აცნობიერებინოს და მოაგვარებინოს ავტომფლობელებს გამონაბოლქვთან დაკავშირებული 
პრობლემები.

კამპანიის ფარგლებში „თეგეტა მოტორსი“ ავტომფლობელებს სთავაზობს ავტომობილების 
გამონაბოლქვის უფასო შემოწმებას. თუ შემოწმების შედეგი აკმაყოფილებს ეკოსტანდარტს, 
ავტომფლობელებს გადაეცემათ სტიკერი შემოწმების გავლის შესახებ წარწერით, ასევე 
გარემოზე მზრუნველი მძღოლის სიმბოლური სერტიფიკატი და ხის ნერგი. იმ შემთხვევაში, თუ 
ავტომობილი ვერ გაივლის კონტროლს, მფლობელი იღებს გამონაბოლქვის სისტემის 
გასამართი მომსახურების 50%-იანი ფასდაკლების მწვანე ვაუჩერს. 

კამპანია 2018 წელსაც გრძელდება. დღევანდელი მდგომარეობით, უფასო შემოწმების 
შეთავაზებას ათასობით მძღოლი გამოეხმაურა, რის შედეგადაც, ქალაქში მცირედით, თუმცა 
მაინც შემცირდა გამონაბოლქვი. პროექტის შედეგად ასევე გაიზარდა ავტომფლობელების 
ინფორმირებულობის დონე გამონაბოლქვის ტოქსიკურობასთან დაკავშირებით. მიუხედავად 
იმისა, რომ პროექტის მიზანი არ ყოფილა გაყიდვების ხელშეწყობა, მისი განხორციელების 
შედეგად გაიზარდა კომპანიის რეპუტაცია და მის მიმართ მომხმარებლის ნდობა, რამაც, 
საბოლოო ჯამში, მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი კომპანიის განვითარებას. 

„ჯანსაღი გარემო და უსაფრთხო მომავალი თეგეტა მოტორსის  გუნდის ერთ-ერთი უმთავრესი „ “
პრიორიტეტია“.

ავთანდილ წერეთელი
გენერალური დირექტორი 
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

PROJECT TITLE:  DO NOT DUMP WHAT CAN BE RECYCLED

TIRE RECYCLING COMPANY - TRC

The company was established in 2017 with the aim to reduce waste and clean the environment from 
dumped tires. 

Disorderly dumped scrap tires have a huge negative effect on the ecosystem. As a result of the 
research conducted by the initiative group of the TRC, it was revealed that 7 million kilograms of tires 
are dumped annually in Georgia. Of these, 95% are dumped into the environment as discarding them 
in landlls is prohibited and there are no tire recycling plants in the country.

This was the background behind the idea of   creating a tire recycling company that was nanced by 
the Start-up Georgia program. Since then, the company has already recycled 900 tons of scrap tires 
from which 500 tons of raw rubber granules were made. The company serves large and small 
organizations, visits them on the site and collects waste tires.

From the environmental point of view of the project, the company will be able to collect and recycle 
1,000-12,000 tons of waste annually. In terms of the economic benets, it is possible to produce 600-
800 tons of raw rubber granules from this amount of waste which will replace the imported product. 
Additionally, through establishing a tire recycling enterprise, many companies have been relieved of 
their individual waste management problems.



საბურავების გადამამუშავებელი 
კომპანია TRC

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

არ გადაყარო, რისი გადამუშავებაც შეიძლება

კომპანია „TRC“ შეიქმნა 2017 წელს, ნარჩენების შემცირების და გადაყრილი საბურავებისგან 
გარემოს დასუფთავების მიზნით. 

უწესრიგოდ გადაყრილი საბურავები დიდ ზიანს აყენებს ეკოსისტემას. „TRC“ საინიციატივო 
ჯგუფმა ჩაატარა კვლევა და დაადგინა, რომ საქართველოში ნარჩენების სახით ყოველ-
წლიურად 7 მილიონი კილოგრამი საბურავი გროვდება, რომლის 95% იყრება გარემოში, 
რადგან საბურავების ნაგავსაყრელზე მიტანა აკრძალულია, გადამამუშავებელი საწარმო კი 
არ არსებობს.
 
ასე გაჩნდა საბურავების გადასამუშავებელი კომპანიის შექმნის იდეა, რომელიც დააფინანსა 
„სტარტაპ საქართველომ“. მას შემდეგ კომპანიამ გადაამუშავა 900 ტონა საბურავის ნარჩენი, 
რომლისგანაც 500 ტონა კაუჩუკის გრანულა დამზადდა, კომპანია ემსახურება დიდ და მცირე 
ორგანიზაციებს, აკითხავს მათ ადგილზე და საკუთარი ხარჯით გააქვს ნარჩენი საბურავები.

პროექტს რამდენიმე ტიპის სარგებელი მოაქვს: გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით – კომპანია 
ყოველწლიურად შეძლებს 1000-12000 ტონა ნარჩენის შეგროვება-გადამუშავებას; ეკო-
ნომიკური თვალსაზრისით – ამ რაოდენობის ნარჩენებიდან შესაძლებელია 600-800 ტონა 
კაუჩუკის გრანულის წარმოება, რაც ჩაანაცვლებს იმპორტირებულ პროდუქტს, საბურავების 
გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნით კი ბევრ კომპანიას მოეხსნა ნარჩენების მართვის 
პრობლემა. 
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SEWAGE TREATMENT PLANT

NATAKHTARI

Due to the fact that municipal sewage systems are not developed at the appropriate level, the 
majority of enterprises in the country are forced to direct sewage into nearby natural water systems. 
The brewery's sewage is very dangerous for ichthyofaunal conditions owing to the high content of 
organic substances and insoluble additives.

Within the framework of its environmental responsibility and for the purpose of reducing 
environmental damage, the management of Natakhtari has established a modern, high standard 
sewage treatment plant for the sewage produced during the full cycle of its production. Water which 
has been cleaned passes through the natural ravine ows down into the Narekvavi River which then 
joins the Aragvi River. The water cleaning process encompasses several phases:  mechanical 
(ltration), chemical (pH correction) and biological; the last phase employs innovative technology for 
the disintegration of anaerobic and aerobic organic pollution which ensures that the water is 90%-
95% clean.

Due to the volume of the sewage from the brewery, its impact on nearby settlements and water 
resources is quite signicant. As a result of the start-up of the treatment plan, the threat of polluting the 
Narekvavi and Aragvi Rivers has reduced to a minimum level together with the risk of a negative 
impact on the health condition of the IDP population from Akhalgori residing compactly nearby the 
water dropping point.

CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

„It is the obligation of successful people and companies to make the world a better place“.

Cuneyt Arat
General Director



კომპანია  "ნატახტარი"

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობა

საქართველოში არ არის სათანადოდ მოწესრიგებული ჩამდინარე წყლის გადასამუშავებელი 
მუნიციპალური სისტემები და ქვეყანაში მოქმედი საწარმოების უმეტესობა იძულებულია 
საკუთარი ჩამდინარე წყლები ბუნებრივი წყლის ახლომდებარე სისტემებში ჩაუშვას. 

აღსანიშნავია, რომ ლუდსახარშის ჩამდინარე წყლები, ორგანული ნივთიერებების და წყალში 
უხსნადი მინარევების მაღალი შემცველობის გამო, საკმაო საფრთხეს უქმნის ახლომდებარე 
წყლების იხტიოფაუნას. ამდენად, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კომპანია „ნატახტარის“ 
შემოღებული სიახლე, რომელიც კომპანიის მენეჯმენტმა გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის 
ფარგლებში სწორედ გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირების მიზნით აამოქმედა 2012 
წლიდან – თანამედროვე, მაღალი სტანდარტების შესაბამისი წყლის გამწმენდი ნაგებობა, 
რომელიც წარმოების სრული ციკლის შედეგად მიღებულ ჩამდინარე წყალს წმენდს. ეს 
გაწმენდილი წყალი, ბუნებრივი ხევის გავლით, ჩაედინება მდინარე ნარეკვავში, რომელიც 
შემდგომ არაგვს უერთდება. წყლის გაწმენდის პროცესი მოიცავს რამდენიმე ეტაპს: მექანიკურს 
(ფილტრაცია), ქიმიურს (PH კორექცია) და ბიოლოგიურს. სწორედ ამ ბოლო ეტაპზე 
გამოიყენება ორგანული დაბინძურების ანაერობული და აერობული დაშლის ინოვაციური 
ტექნოლოგია, რომლის მეშვეობითაც წყალი 90-95%-ით იწმინდება.

ლუდსახარშის ჩამდინარე წყლების მოცულობიდან გამომდინარე, მათი ზემოქმედება ახ-
ლომდებარე დასახლებულ პუნქტებსა და წყლის რესურსებზე საკმაოდ დიდია. გამწმენდი 
ნაგებობის ამუშავებით მინიმუმამდე შემცირდა როგორც მდ. ნარეკვავისა და მდ. არაგვის 
დაბინძურების საშიშროება, ისე წყლის ჩაშვების ადგილთან ახლოს, კომპაქტურად მცხოვრები 
ახალგორიდან დევნილი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი მოქმედების საფრთხე.

„წარმატებული ხალხის და კომპანიების ვალია მსოფლიო გახადონ უკეთესი საცხოვრებელი 
ადგილი“.

ჯუნეით არათი
გენერალური დირექტორი 
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ENERGY MANAGEMENT

"WIMM-BILL-DANN GEORGIA" 
OFFICIAL REPRESENTATIVE 

OF “PEPSICO” CORPORATION

Global environmental, health and safety (EHS) risks are managed by the Global EHS Management 
System (GEHSMS) at PepsiCo. GEHSMS is based on the PepsiCo Environment, Health and Safety 
Policy, one of the key principles of which is environmental protection and ensuring human health and 
safety.

Environmental protection concerns such key concepts as the prevention of potential pollution caused 
by the company's activities and the sustainable use of natural resources.

The purpose of PepsiCo's permanent Resource Conservation Program (ReCon) is to nd and 
practice innovative ways vis-à-vis energy and water resources conservation, reduce waste and 
eventually reduce the company's impact on the environment as well as its operational costs. The 
ReCon program has a manager appointed by the company. ReCon teams are established at all 
facilities under PepsiCo's ownership and management. They work on reaching the objectives on 
resource saving and waste reduction and evaluate the efciency of the ReCon plan and the necessity 
of the introduction of new/additional measures at least once a year. Information on fuel, electricity, 
water conservation and waste generation indicators are periodically provided to the management 
and staff of the facilities.

CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

„PepsiCo's Agenda for 2025 is to create a healthier and more sustainable future by increasing efforts 
to improve the products we sell, protect our planet and empower people around the world“. 

Nunu Porchkhidze
General Director



"ვიმ-ბილ-დან საქართველო",
"პეპსიკოს" ოფიციალური 

წარმომადგენელი საქართველოში

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

ენერგიის მართვა

„პეპსიკოში“ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები გარემოს, ჯანმრთე-
ლობისა და უსაფრთხოების მართვის გლობალური სისტემის (GEHSMS) მეშვეობით იმართება. 
ამ სისტემას საფუძვლად უდევს „პეპსიკოს“ გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების 
პოლიტიკა, რომლის ერთ-ერთი საკვანძო პრინციპია გარემოზე ზრუნვა და ადამიანების 
ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. გარემოზე ზრუნვა მოიცავს ისეთ ძირითად 
კონცეფციებს, როგორიცაა კომპანიის საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი დაბინძურების 
შესაძლებლობის პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მოხმარება. 

„პეპსიკოს“ რესურსების დაზოგვის მუდმივმოქმედი პროგრამის (ReCon) დანიშნულებაა 
ენერგიის და წყლის რესურსების დაზოგვისა და ნარჩენების შემცირების ინოვაციური გზების 
მოძიება და პრაქტიკაში გამოყენება, რითაც, საბოლოო ჯამში, შემცირდება კომპანიის 
გარემოზე ზემოქმედება და მისი საოპერაციო ხარჯები. ReCon პროგრამას ჰყავს კომპანიის 
მიერ დანიშნული ხელმძღვანელი; „პეპსიკოს“ საკუთრებაში და მისი მართვის ქვეშ არსებულ 
ყველა ობიექტზე შექმნილია ReCon გუნდები, რომლებიც ზრუნავენ რესურსების დაზოგვასა და 
ნარჩენების შემცირებასთან დაკავშირებით დასახული ამოცანების შესრულებაზე და, სულ 
მცირე, წელიწადში ერთხელ აფასებენ ReCon გეგმის ეფექტურობას და ახალი/დამატებითი 
ზომების გატარების აუცილებლობას. ინფორმაცია საწვავის, ელექტროენერგიის, წყლის 
დაზოგვის და ნარჩენების წარმოქმნის მაჩვენებლების შესახებ გარკვეული პერიოდულობით 
მიეწოდებათ ობიექტების ხელმძღვანელობას და თანამშრომლებს.   

„PepsiCo-ს დღის წესრიგი 2025 წლისათვის ითვალისწინებს ჯანმრთელი და მდგრადი 
მომავლის შექმნას, ჩვენი პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების, გარემოს დაცვისა და 
ადამიანების გაძლიერების გზით“. 

ნუნუ ფორჩხიძე
გენერალური დირექტორი
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KNOWLEDGE ON ENVIRONMENTAL ISSUES

"WIMM-BILL-DANN GEORGIA" 
OFFICIAL REPRESENTATIVE 

OF "PEPSICO" CORPORATION

Global environmental, health and safety (EHS) risks are managed by the Global EHS Management 
System (GEHSMS) at PepsiCo. GEHSMS is based on the PepsiCo Environment, Health and Safety 
Policy, one of the key principles of which is environmental protection and ensuring human health and 
safety.

According to the EHS08 Standard (Competence, Training, Knowledge), all employees and 
contractors of PepsiCo undergo EHS training which aims to develop appropriate competences 
among staff in planning and reporting processes.

PepsiCo believes that the staff training is decisive for the company's success. The company ensures 
that the training topics are maximally adjusted to the work responsibilities of employees. PepsiCo 
also provides periodic re-training for the purpose of refreshing information and updating knowledge. 
The training need is outlined based on the specics of the particular work position. For each topic, 
reading material is prepared taking into consideration all the required regulations and standards. 
Knowledge and skills evaluation tests are also elaborated upon need.

The total number of environmental training hours in 2017 amounted to 180. From January to 
September 2018, the number environmental training hours reached 430.

CATEGORY "GREEN INITIATIVE"



კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

გარემოსდაცვითი ცოდნა

„პეპსიკოში“ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები გარემოს, ჯანმრთე-
ლობისა და უსაფრთხოების მართვის გლობალური სისტემის (GEHSMS) მეშვეობით იმართება. 
ამ სისტემას საფუძვლად უდევს „პეპსიკოს“ გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების 
პოლიტიკა, რომლის ერთ-ერთი საკვანძო პრინციპია გარემოზე ზრუნვა და ადამიანების 
ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

EHS08 სტანდარტის (კომპეტენცია, ტრენინგი, ცოდნა) თანახმად, „პეპსიკოს“ ყველა თანამშრო-
მელი და კონტრაქტორი გადის EHS-ტრენინგს, რომლის მიზანია თანამშრომლებში დაგეგმვის 
და ანგარიშგების პროცესების შესაბამისი კომპეტენციის განვითარება. 

„პეპსიკოს“ მიაჩნია, რომ პერსონალის ტრენინგი განაპირობებს კომპანიის წარმატებას. 
კომპანია ცდილობს, რომ ტრენინგების თემატიკა მაქსიმალურად ეხმიანებოდეს თანამშრომ-
ლების სამუშაო ვალდებულებებს. „პეპსიკო“, ინფორმაციის შეხსენების და ცოდნის განახლების 
მიზნით, პერიოდულად განმეორებით ტრენინგებსაც ატარებს. ტრენინგის საჭიროება დგინდება 
კონკრეტული სამუშაო პოზიციის სპეციფიკიდან გამომდინარე; თითოეული თემისთვის ყველა 
საჭირო რეგულაციის და სტანდარტის გათვალისწინებით მზადდება საკითხავი მასალა. 
საჭიროებისამებრ მუშავდება ასევე ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაფასებელი ტესტები.  

2017 წელს ჩატარებული გარემოსდაცვითი სატრენინგო საათების ჯამური რაოდენობა 
შეადგენდა 180 საათს. 2018 წლის იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით გარემოსდაცვითი 
სატრენინგო საათების რაოდენობამ შეადგინა 430 საათი.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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"ვიმ-ბილ-დან საქართველო",
"პეპსიკოს" ოფიციალური 

წარმომადგენელი საქართველოში



CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

GZAD APP * 

BANK OF GEORGIA

The Bank of Georgia's CSR Unit in cooperation with its IT Unit and designers elaborated an 
application called On the Way (Gzad) in June 2017 for the purpose of decreasing environmental 
pollution through reducing vehicle emissions and solving the problem of trafc jams in Tbilisi. The 
application provides the opportunity to periodically leave one's own car at home and comfortably 
commute to work with one's colleagues. The project focuses on looking after the environment while 
assisting in improved trafc ows in the city. As an incentive for participation, drivers and passengers 
using the application will receive points which are collectable and exchangable for various prizes.
 
The project's innovative and positive social inuence has received a huge response from the bank's 
employees as well as from society. From the moment of its launch, 410 Bank of Georgia employees 
became involved in the project with 5,430 joint commutes having taken place. Statistical data 
revealed that the green application managed to reduce vehicle emissions by a total of 43,440 kg.

The indirect impact of the project was the establishment of closer relashionships between Bank of 
Georgia employees which had a positive effect on their levels of satisfaction and motivation. As a 
result of the project,  environmental awareness on the part of employees has risen:  through the 
information campaign held at the bank, employees learned a great deal of information on the harm 
caused by even one car in the city.

The project currently continues to run successfully. 



საქართველოს ბანკი

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

"გზად–აპლიკაცია"

ავტომობილების გამონაბოლქვით გარემოს დაბინძურების შემცირებისა და თბილისში 
არსებული საცობების პრობლემის მოგვარების მიზნით 2017 წლის ივნისში „საქართველოს 
ბანკის“ CSR-ის სამსახურმა, IT განყოფილებასთან და დიზაინერებთან თანამშრომლობით, 
შეიმუშავა „გზად – აპლიკაცია“, რომელიც პერიოდულად მანქანის სახლში დატოვებისა და 
რამდენიმე კოლეგის დამგზავრების, ანუ ერთად და კომფორტულად მგზავრობის, შესაძლე-
ბლობას იძლევა, რაც გარემოზე ზრუნვას და ქალაქში მოძრაობის განტვირთვას უწყობს ხელს. 
პროექტში მონაწილეობის წასახალისებლად აპლიკაციით სარგებლობისას მძღოლსაც და 
მგზავრებსაც ერიცხებათ ქულები, რომლებიც გროვდება და შემდეგ იცვლება სხვადასხვა 
პრიზში. 
 
ინოვაციური პროექტის დადებითმა სოციალურმა გავლენამ დიდი გამოხმაურება ჰპოვა 
როგორც ბანკის თანამშრომლებში, ისე საზოგადოებაში. პროექტში თავიდანვე ჩაერთო 
„საქართველოს ბანკის“ 410 თანამშრომელი; აღირიცხა 5430 დამგზავრება. სტატისტიკური 
მონაცემების ანალიზის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ამ აპლიკაციით, საერთო ჯამში, გამო-
ნაბოლქვი 43,440 კგ.-ით შემცირდა. 

პროექტის არაპირდაპირი სარგებელი იყო თანამშრომლების ერთმანეთთან დაახლოება, რაც 
დადებითად აისახა მათ ურთიერთობასა და მოტივაციაზე. პროექტის შედეგად ამაღლდა 
თანამშრომლების გარემოსდაცვითი ცნობიერებაც – ბანკში ჩატარებული საინფორმაციო 
კამპანიების მეშვეობით თანამშრომლებმა დეტალურად შეიტყვეს იმ ზიანის შესახებ, რასაც 
ქალაქში მოძრავი თუნდაც 1 ავტომობილი აყენებს გარემოს. 

პროექტი დღესაც წარმატებით გრძელდება.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

ROTATING SPREADER (MODERN TECHNOLOGY FOR CARGO PROCESSING AT POTI PORT)

POTI SEA PORT CORPORATION/ 
APM TERMINALS POTI

In June 2018, modern, eco-friendly technology for bulk cargo operations was put into practice at the 
Poti port.

The traditional method encompasses the loading of bulk cargo (for example, copper concentrate) 
directly at the docks and then onto the ship; the process creates inorganic dust and waste which then 
gets into the water and the atmosphere. As a result, a huge amount of damage is done to the 
ecosystem while at the same time the customer experiences damage as a part of his cargo is lost.

The new technology provides the possibility for a company to twice decrease the negative impact on 
the environment as well as twice decrease the volume of cargo loss. With the use of the innovative 
rotating spreader, it is possible to relocate bulk cargo within the containers and then load it directly 
onto the ship. The rotating spreaders decrease cargo waste from 2% to 1% which means that about 
2,600 tons of copper dust will not make its way into the environment. At the same time, the cargo 
processing process has become more effective:  instead of 5,000 tons of cargo with three cranes, the 
company processes 10,000 tons of cargo with one crane in the same amount of time.

The port plans to use the same technology for other types of bulk cargo as it results in multiple 
outcomes such as the demonstrated positive factor vis-à-vis the environment, costumer resources, 
cargo turnover and port capacity.

„Poti Sea Port is committed to maintaining safe and responsible business activity both inside and 
outside of the company. We are precisely pursuing this aim with our new and innovative project that 
will have a positive impact on the environment and increase the capacity of the sea port“.

Klaus Holm Laursen
General Director



კორპორაცია 
ფოთის საზღვაო ნავსადგური /

 ეი პი ემ ტერმინალს ფოთი

მბრუნავი სპრედერი (ტვირთის გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგია ფოთის ნავსადგურში)

2018 წლის ივნისში ფოთის ნავსადგურში ნაყარი ტვირთის ოპერირების ახალი, ეკომეგობრუ-
ლი ტექნოლოგია დაინერგა. 

ტრადიციული მეთოდით დამუშავებისას ნაყარი ტვირთი (მაგალითად, სპილენძის კონ-
ცენტრატი) ჯერ პირდაპირ ნავმისადგომზე იყრება და შემდეგ იტვირთება გემში. ასეთი პროცესი 
წარმოქმნის არაორგანულ მტვერსა და ნარჩენებს, რომლებიც წყალსა და ატმოსფეროში 
იფრქვევა, რის შედეგადაც დიდად ზიანდება ეკოსისტემა და ზარალდება მომხმარებელიც, 
რადგან მისი ტვირთის ნაწილი იკარგება. 

ახალი ტექნოლოგია საშუალებას აძლევს კომპანიას ორჯერ შეამციროს უარყოფითი 
ზემოქმედება გარემოზე და მინიმუმამდე დაიყვანოს ტვირთის დანაკარგი: ინოვაციური 
„მბრუნავი სპრედერის” გამოყენებით შესაძლებელი ხდება ნაყარი ტვირთის კონტეინერებით 
გადატანა და პირდაპირ გემში ჩატვირთვა. მბრუნავი სპრედერების გამოყენებით ტვირთის 
დანაკარგი 2%-დან 1%-მდე შემცირდა, რაც ნიშნავს, რომ წელიწადში დაახლოებით 2600 ტ. 
სპილენძის მტვერი აღარ გაიბნევა გარემოში. ამასთან, იმატა ტვირთის დამუშავების პროცესის 
ეფექტურობამ – 3 ამწის მეშვეობით გადამუშავებული 5000 ტ. ტვირთის ნაცვლად, კომპანია 
იმავე დროში 10,000 ტ. ტვირთს 1 ამწით ამუშავებს.  

ნავსადგური გეგმავს იგივე ტექნოლოგია სხვა ნაყარი ტვირთებისთვისაც გამოიყენოს, რადგან 
ამას მრავალმხრივი სარგებელი მოაქვს – იზოგება გარემო, იზოგება მომხმარებლის რესურსი, 
იზრდება ტვირთბრუნვა და პორტის მწარმოებლუნარიანობა. 

„ჩვენი მიზანია ფოთის პორტის ბიზნესსაქმიანობა იყოს უსაფრთხო და პასუხისმგებლიანი 
როგორც კომპანიის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი 
ახალი, ინოვაციური პროექტი, რომელიც დადებითად იმოქმედებს როგორც გარემოზე, ასევე 
ნავსადგურის მწარმოებლუნარიანობის გაზრდაზე“.

კლაუს ჰოლმ ლოურსენი
გენერალური დირექტორი 

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"
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BIODIESEL FOR CLEAN ENVIRONMENT

FREGO

Frego, an oil product importer and distributor company in Georgia, has been implementing a 
pioneering project in the country within the framework of a biodiesel project since July 2018 which is 
working on the production of fuel based on renewable bio resources - biodiesel. The product, unlike 
oil diesel, does not pollute the atmosphere and is considered to be the cleanest and most eco-friendly 
fuel in the world.

The biodiesel production technology and its economic model was elaborated by the scientists of the 
Ilia State University (Iliauni) in 2015 based on the US experience. Having foreseen the ecological and 
economic benets of biodiesel production for the country, Frego decided to commercialize the Ilia 
State University's (Iliauni) pilot project as a part of its activities of corporate social responsibility and 
made a half-million dollar investment into the construction and equipping of a biodiesel production 
plant which employees 20 individuals.

It should be mentioned that 27-29 tons of carbon dioxide emission into the atmosphere is saved on a 
monthly basis as a result of the work of the production plant. Due to the fact that biodiesel production 
is based on waste bio resources; specically, secondary oil processing, the project delivers a twofold 
ecological impact:  on the one hand, it decreases the negative effect caused by the utilization of oil 
products and, on the second hand, it assists in the rational management and utilization of liquid 
waste.

Through the diversication of energy resources, biodiesel production supports the energy 
independence of the country.

CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

„Our company, given its corporate social responsibility, views the implementation of a project that will 
bring multiple benets to the population as well as to the country's economy and ecology as a top 
priority“. 

Irakli Nebulashvili
CEO



ფრეგო

ბიოდიზელი სუფთა გარემოსთვის

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორმა და დისტრიბუტორმა საქართველოში, კომპანია „ფრე-
გომ“, 2018 წლის ივლისში დაწყებული „ბიოდიზელის“ პროექტის ფარგლებში, პირველად 
საქართველოსა და რეგიონში დანერგა განახლებად ბიორესურსებზე დამყარებული საწვავის – 
ბიოდიზელის წარმოება, რომელიც, ნავთობდიზელისგან განსხვავებით, არ აბინძურებს 
ატმოსფეროს და მსოფლიოში ყველაზე სუფთა და ეკომეგობრულ საწვავად არის მიჩნეული.          

ბიოდიზელის წარმოების ტექნოლოგია და ეკონომიკური მოდელი ილიაუნის მეცნიერებმა 
2015 წელს ამერიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშავეს. დაინახა რა ის ეკოლოგიური 
და ეკონომიკური სიკეთე, რასაც ბიოდიზელის წარმოება მოუტანდა ქვეყანას, საკუთარი 
სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში „ფრეგომ“ გადაწყვიტა ილიაუნის საპილოტე 
პროექტის კომერციალიზაცია და ნახევარმილიონიანი ინვესტიციით ააშენა და აღჭურვა 
ბიოდიზელის საწარმო, რომელშიც ორი ათეული ადამიანი დასაქმდა.  

აღსანიშნავია, რომ საწარმოს მუშაობის შედეგად ყოველთვიურად იზოგება 27-28 ტ. ნახში-
რორჟანგის ემისია ატმოსფეროში; რამდენადაც ბიოდიზელის წარმოება დაფუძნებულია 
ნარჩენი ბიორესურსების, კერძოდ, მეორადი საკვები ზეთების გადამუშავებაზე, პროექტი 
ორმაგ ეკოლოგიურ ეფექტს იძლევა – ერთი მხრივ, ამცირებს ნავთობპროდუქტების მოხმა-
რებით გამოწვეულ უარყოფით გავლენას, ხოლო, მეორე მხრივ, ხელს უწყობს თხევადი 
ნარჩენების გონივრულ მართვას და უტილიზაციას. 

ენერგომომარაგების წყაროების დივერსიფიცირებით ბიოდიზელის წარმოება ეხმარება 
ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას.

„ჩვენი კომპანია, მისი კორპორატიული და სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, 
სწორედ ისეთი პროექტის განხორციელებას მიიჩნევს პრიორიტეტულად, რომელიც  მრა-
ვალმხრივ ბენეფიტებს მოუტანს როგორც მოსახლეობას, ისე ქვეყნის ეკონომიკას და 
ეკოლოგიას“. 

ირაკლი ნებულიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი 

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"
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CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

Georgia's Responsible 
Business Awards



IBT INTERNAL BUSINESS TRAINERS PROGRAM

INSURANCE COMPANY 
"ALDAGI"

The aim of the project is to introduce a strong instrument of non-material motivation for the 
professional development of employees. Namely, the project concerns those employees who want to 
share their knowledge with colleagues.

Within the framework of the project, trainers were selected internally from the staff who then 
underwent training-of-trainers (TOT), elaborated training modules and trained other employees of 
the company.

The trainings were assessed positively by the trainers as well as participants and management.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"



სადაზღვევო კომპანია 
"ალდაგი"

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

IBT შიდა ბიზნესტრენერების პროგრამა

კომპანია „ალდაგში“ განხორციელდა პროექტი, რომლის მიზანი იყო თანამშრომელთა 
პროფესიული განვითარებისათვის არამატერიალური მოტივაციის ძლიერი ინსტრუმენტის 
დანერგვა.  პროექტში მონაწილეობდნენ ის თანამშრომლები, რომელთაც სურვილი ჰქონდათ, 
რომ საკუთარი ცოდნა კოლეგებისთვის გაეზიარებინათ.

პროექტის ფარგლებში მოხდა შიდა ტრენერების შერჩევა, მათთვის ჩატარდა ე.წ. „ტრენერების 
ტრეინინგი“, შერჩეულმა ტრენერებმა შეიმუშავეს ჩასატარებელი ტრენინგების მოდულები და 
სხვა თანამშრომლებს ჩაუტარს ტრენინგები.

ტრენინგებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა, დადებითად შეფასდა როგორც ტრენერების, ისე 
მონაწილეებისა და დირექტორატის მიერ.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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GROSS ENERGY GROUP'S EMPLOYEE DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

GROSS ENERGY GROUP

The goal of the project is employee training/development; for this purpose, a three-step plan was 
elaborated:  identication of strengths and weaknesses, problem analysis and outlining ways for 
their solution. A plan was developed that will facilitate the improvement of issues related to the 
English language, labor safety and the use of new technologies in the work process.

The aim of the company is to have the best and most qualied staff whose work will be of a high level. 
Considering that the client and partner companies of the engineering-consulting rm are foreign 
companies, corresponding documentation has been prepared in foreign languages in line with 
international standards. On the basis of analyzing the existing problems, the company offered free 
English language courses to employees, the introduction of new technologies (GIS, AutoCad Civil), 
periodic training in rst aid and training in labor safety issues.

The project had a positive impact on the company's employees and operations:  95% of employees 
have reached higher than average levels in the English language, the AutoCad Civil course has 
automated mechanical work and employees were able to process information complexly following 
the GIS course.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"



გროს ენერჯი ჯგუფი

„გროს ენერჯი ჯგუფის“ თანამშრომელთა განვითარება და პროფესიული განვითარება

პროექტის მიზანია თანამშრომელთა სწავლება/განვითარება, რისთვისაც შემუშავდა სამეტა-
პიანი გეგმა: ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, პრობლემების გაანალიზება და მათი 
გამოსწორების გზების დადგენა. ეს გეგმა ხელს შეუწყობს კომპანიაში ინგლისურ ენასთან, 
შრომის უსაფრთხოებასთან და სამუშაო პროცესში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებასთან 
დაკავშირებული საკითხების გაუმჯობესებას.

კომპანიის მიზანია ჰყავდეს საუკეთესო, მაღალკვალიფიციური კადრები, ვისაც სამუშაოს 
მაღალ დონეზე შესრულება შეეძლება. „გროს ენერჯი ჯგუფი“ არის საინჟინრო-საკონსულ-
ტაციო კომპანია, რომლის კლიენტები და პარტნიორები ხშირად არიან უცხოელები და 
შესაბამისი დოკუმენტაციაც უცხო ენაზე, საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, მზადდება. 
არსებული პრობლემების გაანალიზების საფუძველზე კომპანიამ თანამშრომლებს შესთავაზა 
ინგლისური ენის უფასო კურსები, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა (GIS, AutoCad Civil), 
პირველადი დახმარების პერიოდული ტრენინგი და შრომითი უსაფრთხოების საკითხების 
თანამშრომელთათვის სწავლება.

პროექტის შედეგად, კომპანიის თანამშრომელთა 95% ინგლისურ ენას საშუალოზე მაღალ 
დონეზე ფლობს; AutoCadCivil-ის საშუალებით მექანიკური სამუშაო ავტომატიზებული გახდა; 
GIS-ის შესწავლამ კი თანამშრომლებს ინფორმაციის კომპლექსურად დამუშავების საშუალება 
მისცა. 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"
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CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

FLEXIBLE WORK SCHEDULE

DELOITTE TOUCHE 

The goal of the project is to develop a exible work schedule practice with a planning process focused 
on management and the compatibility of the individual, the company and the client's needs, allowing 
a maximization of employee working potential through the successful combination of employee 
personal and career needs.

Based on a recent survey of employee needs, it was revealed that the majority prefers to work with a 
exible schedule which makes them more efcient. Taking the results into consideration, the project 
targeting a exible work schedule was launched in January 2017. The project's pilot version was 
tested within the top management section and implemented throughout the whole branch following 
the success of the pilot.

The project has been implemented for more than one year and the employees' use of the project, their 
feedback, the positive assessments and the work results are the measure of its success. This project 
will be a permanent part of the company.

The employee is able to plan a exible remote work schedule or reschedule working hours according 
to his individual needs. 

„Deloitte member rms have much to contribute to public policy, business and society throughout the 
world. We respect human dignity and expand our capabilities through inclusion and cultural diversity. 
We promote the highest levels of ethical behavior, advance education and culture, and advocate the 
sustainable use of natural resources and respect for the environment“.

John Robinson
Director



დელოიტი და ტუში

პროექტი  "მოქნილი სამუშაო გრაფიკი"

პროექტი მიზნად ისახავს კომპანიაში დანერგოს მოქნილი სამუშაო გრაფიკის პრაქტიკა და 
ხელი შეუწყოს თანამშრომლებს კარიერული და პირადი, ოჯახური მოთხოვნების წარმატებით 
შეთავსებაში. პროექტი საშუალებას აძლევს თანამშრომლებს იმუშაონ დისტანციურად ან 
დროდადრო გადაანაცვლონ სამუშაო საათები, კომპანიის კონფიდენციალურობის და უსაფრ-
თხოების პოლიტიკის მოთხოვნების შესაბამისად. 

თანამშრომელთა საჭიროებების შესახებ კომპანიაში ჩატარებული ბოლო გამოკითხვით 
გამოვლინდა, რომ თანამშრომელთა დიდი ნაწილი მოქნილი სამუშაო გრაფიკით მუშაობას 
ამჯობინებდა, რაც მათ სამუშაოს უფრო ეფექტურს გახდიდა. ამ შედეგების გათვალისწინებით, 
2017 წლის იანვარში დაიწყო პროექტი „მოქნილი სამუშაო გრაფიკი“, რომელიც თავ-
დაპირველად საპილოტე ჯგუფებში (მენეჯმენტის რგოლი) მოსინჯეს და წარმატებით გან-
ხორციელების შემდეგ, ივლისიდან, მთელი ოფისის მასშტაბით გავრცელდა.

პროექტი ერთ წელზე მეტია ხორციელდება და მისი წარმატების საზომია სამუშაოს მაღალი 
შედეგები და თანამშრომელთა კმაყოფილება – მათი დადებითი გამოხმაურება და შეფასებები. 
აქედან გამომდინარე, პროექტმა მიიღო მუდმივი სახე. 

 

„Deloitte-ის წევრი კომპანიები დიდ როლს თამაშობენ მსოფლიო საჯარო პოლიტიკის, 
ბიზნესისა და საზოგადოების განვითარებაში.  ჩვენ ხელს ვუწყობთ ეთიკური ქცევის, მოწინავე 
განათლების სისტემისა და კულტურის განვითარებას და ვახორციელებთ გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ადვოკატირებას“.

ჯონ რობინსონი
დირექტორი 
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CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

TOBACCO FREE OFFICE

"EVEX" 
MEDICAL CORPORATION

The goal of the project is to take care of employee health and promote a healthy lifestyle.

The project was launched in 2017. Within the framework of the project, a tobacco ban was put into 
force and those employees who express their willingness to quit smoking have the opportunity to 
receive the support of professional doctors and psychologists as well as medical treatment. The 
project is being implemented in several stages and employees who have success in quitting smoking 
receive "healthy presents" from the company such as, for example, a three-month gym membership.

A total of 134 employees have already engaged in the project and 36 of them have successfully quit 
smoking. Since the project is highly popular among employees, it is planned to make it a permanent 
part of the company.

„Care is one of main values of the Evex Medical Corporation because our job concerns people's lives. 
We try to take decisions based on, and in accordance with, this component“.

Nikoloz Gamkrelidze
General Director



სამედიცინო კორპორაცია 
"ევექსი"

ოფისი თამბაქოს გარეშე

პროექტის მიზანია თანამშრომელთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
ხელშეწყობა. პროექტი ეხმარება კორპორაციის თანამშრომლებს თავი დაანებონ სიგარეტის 
მოწევას.  

პროექტი დაიწყო 2017 წელს, როცა ოფისში აიკრძალა თამბაქოს მოწევა. პროექტით იმ 
თანამშრომლებს, ვინც გამოთქვა თამბაქოსთვის თავის დანებების სურვილი, საშუალება აქვთ 
სრულიად უსასყიდლოდ მიიღონ პროფესიონალი ექიმებისა და ფსიქოლოგების დახმარება და 
მედიკამენტური მკურნალობა. პროექტის მონაწილეებს საშუალება აქვთ ნებისმიერ დროს, 24 
საათის განმავლობაში, 365 დღე წელიწადში, მიიღონ ფსიქოლოგის მხარდაჭერა. პროექტი 
ხორციელდება რამდენიმე ეტაპად და ის თანამშრომლები, რომლებიც წარმატებით ანებებენ 
თავს მოწევას, კომპანიისგან იღებენ „ჯანსაღ საჩუქრებს“, მაგალითად – სატრენაჟორო 
დარბაზის 3-თვიან აბონემენტს.

პროექტში ჩაერთო 134 თანამშრომელი, მოწევას თავი დაანება 36-მა. პროექტის მთავარი 
გამოწვევაა ის ფაქტი, რომ ბევრმა თანამშრომელმა მოინდომა თავი დაენებებინა მო-
წევისთვის, მაგრამ მხოლოდ 27%-მა მოახერხა სრულიად განთავისუფლებულიყო ამ მავნე 
ჩვევისგან. პროექტი დიდი მოწონებით სარგებლობს თანამშრომლებში და ამდენად, იგეგმება 
მისი მუდმივად გაგრძელება.

„ჩვენი საქმიანობა რომელიც ადამიანების სიცოცხლეს უკავშირდება, დაფუძნებულია ზრუნვაზე. 
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებები ეფუძნებოდეს ამ კომპონენტს და პასუხობდეს 
მას“.

ნიკოლოზ გამყრელიძე
გენერალური დირექტორი 
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VOCATIONAL EDUCATION AND DEVELOPMENT

ENERGO-PRO GEORGIA

The goal of the project is to encourage young generation and ensure their employment in the energy 
sector.

Due to the fact, that there is the age gap within the professionals in the energy sector, precisely, there 
is the decit in replacing aged professionals with youngsters, the company decided to excite the 
curiosity of young generation towards the sector. The project was launched in 2015. Within the 
project, the company looked up and identied young professionals studying at vocational schools. As 
of today, a memorandum of cooperation has been signed with 13 vocational colleges. Students are 
undergoing practical work at the company's branches with the prospective full-time employment. As 
a result of the project, overall awareness was raised among young people towards the energy sector. 

Students were attracted, trained and employed as a full-time staff. Awareness raising campaings 
were conducted at secondary schools. During the 2017-2018, 1800 students of upper classes have 
been trained and visited hydropower stations. The project is long term and the main directions and 
aspects are constantly renewable. 

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"



ენერგო-პრო ჯორჯია

პროფესიული განათლება და განვითარება

პროექტის მიზანია ენერგეტიკული დარგის პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში და მათი 
დასაქმება.

გამომდინარე იქიდან, რომ ენერგეტიკულ დარგში პროფესიონალთა ნაკლებობაა ასაკობრივ 
ჭრილში. კერძოდ, იკვეთება ასაკიანი პროფესიონალების ახალგაზრდა კადრებით ჩანა-
ცვლების დეფიციტი. შესაბამისად, კომპანიამ გადაწყვიტა ახალგაზრდებში გააღვივოს ინ-
ტერესი დარგის მიმართ და დაინტერესების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი დასაქმება. 

პროექტი ხორციელდება 2015 წლიდან. პროექტის ფარგლებში მოხდა ახალგაზრდა კადრების 
მოძიება პროფესიულ სასწავლებლებში და მათი დაინტერესება სექტორით, შემდგომში 
დასაქმების პერსპექტივით. დღეისათვის კომპანიას გაფორმებული აქვს თანამშრომლობის 
მემორანდუმი 13 პროფესიულ კოლეჯთან. სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკას გადიან კომპა-
ნიის ფილიალებში და აქვთ შემდგომი დასაქმების პერსპექტივა.

პროექტის შედეგად გაიზარდა დარგის ცნობადობა ახალგაზრდებში. მოხდა სტუდენტების 
მოზიდვა სტაჟირების სხვადასხვა პროგრამაში, მათი დატრენინგება და დასაქმება. ასევე, 
სკოლებში გაიზარდა დარგის მიმართ დაინტერესება. კერძოდ, გახშირდა გაცნობით-
შემეცნებითი ექსკურსიები სკოლებიდან. 2017-2018 წლებში თეორიული მეცადინეობა და 
ექსკურსია ჰიდროელექტროსადგურებში ჩაუტარდა საშუალო სკოლების მაღალი კლასების 
1800-მდე მოსწავლეს.

პროექტი არის გრძელვადიანი და მისი ასპექტები და მიმრთულებები მუდმივად განახლდება. 
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EQUAL OPPORTUNITIES AND INCLUSION IN THE WORKPLACE

WENDY'S AND DUNKIN' DONUTS

The project has been promoting the employment of disabled persons and their integration into both 
the work and social environment since 2017. The company has engaged in this employment program 
within the framework of the Advocacy and Lobbying of Equal Opportunities for Education and 
Employment of Persons with Disabilities project.

The project was preceded by informational meetings with the lead NGO and the preparation of a 
working environment for the new employees. This was followed by meeting with job seekers and 
outlining their interests and capabilities. Selected candidates were employed in the company after 
completing internships. At present, six people with disabilities are employed at Wendy's and Dunkin' 
Donuts.

Several years ago, it was practically impossible to employ people with disabilities in restaurants. The 
project has created a successful case which has become an example for other companies. The 
inclusive environment has had a positive impact on the team's motivation.

Today, the company throughout the Wissol Group is working on the creation of a unied policy for the 
integration and engagement of disabled persons in the workplace. 

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

„Ensuring equal and unlimited opportunities in the workplace was and is important for our companies. 
It is our obligation to support and ensure a working environment that enables our employees to apply 
their abilities and, more importantly, continue their professional and personal growth“.  

Giorgi Mshvildadze
Wendy's - Director
Dunkin' Donuts – General Director



ვენდისი და დანკინ დონატსი

თანაბარი შესაძლებლობები და ინკლუზია სამუშაო ადგილზე 

2017 წლიდან კომპანიაში მიმდინარე პროექტი ხელს უწყობს შშმ პირების დასაქმებას და მათ 
ინტეგრაციას როგორც სამუშაო, ისე სოციალურ გარემოში. დასაქმების პროგრამაში კომპანიის 
ჩართვა მოხდა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტის „შეზ-
ღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლო-
ბების ადვოკატირება და ლობირება“ ფარგლებში. 

პროექტის დაწყებას წინ უძღოდა საინფორმაციო შეხვედრები არასამთავრობო ორგანი-
ზაციასთან და ახალი თანამშრომლებისთვის სამუშაო გარემოს მომზადება. შემდეგ იყო 
სამუშაოს მაძიებლებთან შეხვედრები და მათი ინტერესებისა და შესაძლებლობების გამოვ-
ლენა. შერჩეული კანდიდატები კომპანიაში დასაქმდნენ სტაჟირების შემდგომ. ამჟამად 
„ვენდისსა და დანკინ დონატსში“ დასაქმებულია შშმპ სტატუსის მქონე 6 ადამიანი. 

რამდენიმე წლის წინ ფაქტობრივად წარმოუდგენელი იყო შშმ პირების დასაქმება რესტორ-
ნებში, პროექტმა კი შექმნა წარმატებული პრეცედენტი, რაც მაგალითის მიმცემი გახდა სხვა 
კომპანიებისთვისაც. ინკლუზიურმა გარემომ ასევე პოზიტიურად იმოქმედა თანამშრომელთა 
გუნდის მოტივაციაზე.  

დღეს კომპანია მუშაობს „ვისოლ ჯგუფის“ მასშტაბით შშმ პირების სამუშაო ადგილზე ინტეგ-
რაციისა და ჩართულობის ერთიანი პოლიტიკის შექმნაზე.  

„ჩვენი კომპანიებისთვის იყო და არის მნიშვნელოვანი სამუშაო ადგილზე თანასწორი და 
შეუზღუდავი შესაძლებლობები. ჩვენი ვალია, ხელი შევუწყოთ და უზრუნველვყოთ მათთვის 
ისეთი სამუშაო გარემო, სადაც ისინი შეძლებენ თავიანთი შესაძლებლობების გამოყენებას და 
რაც მთავარია, განვითარებას, როგორც პროფესიულს ასე, პიროვნულ ზრდას“.

გიორგი მშვილდაძე
„ვენდის“ - დირექტორი

„დანქინ დონატსი“ - გენერალური დირექტორი

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 

Meliora - 2018



CORPORATE VALUES IMPLEMENTATION:  VALUES IN ACTION

VEON GEORGIA

This project has been implemented since 2016. It seeks to introduce corporate values   into the 
organization, aiming to create a culture which is open to change and one which is customer and 
employee oriented.

Big corporations are characterized by complicated processes, organizational structure and directive 
approaches. In this situation, business is challenged to become more exible, ethical and more 
suited to market requirements. For this purpose, it is essential that corporate values   are not only on 
paper but are also put into practice.

The Values   in Action project includes 351 people employed in 40 different ofces. Various types of 
events are carried out in Value Week, Value Month and Value Market formats:  competitions, team 
building activities, quizzes, meetings, etc. A regular evaluation of the work environment in made by 
the employees. Based on the results of the survey, the HR team determines those spheres to be 
improved and the corresponding activities to this end.

After a year from the start of the project, the social results were measured by the employee 
involvement rate which was 65% in 2017 and the average rate of value recognition was 70%.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

„Employees mean everything to us as they are the ones who create products and services that our 
customers use; they are the ones who interact with the customers on a daily basis and, ultimately they 
are the ones who create this company the way it is“. 

Andrzej Malinowski
CEO



ვეონი – საქართველო

კორპორაციული ღირებულებების დანერგვა – ღირებულებები მოქმედებს 

2016 წლიდან კომპანიაში მიმდინარეობს პროექტი, რომლის მიზანია ორგანიზაციაში კორპო-
რაციული ღირებულებების დანერგვით ხელი შეეწყოს ცვლილებების მიმართ ღია და 
მომხმარებლებსა და თანამშრომლებზე ორიენტირებული კულტურის დამკვიდრებას.  

დიდი კორპორაციებისათვის დამახასიათებელია გართულებული პროცესები, ორგანიზაციული 
სტრუქტურა და დირექტიული მიდგომები. ამ ფონზე ბიზნესისთვის გამოწვევაა გახდეს უფრო 
მოქნილი, ეთიკური და ბაზრის მოთხოვნებს მორგებული, რისთვისაც არსებითია, რომ კო-
რპორაციული ღირებულებები არა მხოლოდ ფურცელზე ეწეროს, არამედ რეალურადაც 
მოქმედებდეს. 

პროექტი „ღირებულებები მოქმედებს“ 40 სხვადასხვა ოფისში დასაქმებულ 351 ადამიანს 
მოიცავს. ტარდება ღირებულებათა კვირეული, თვე ან ბაზრობა, რომელთა ფარგლებშიც 
ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები: კონკურსები, გუნდის შეკვრის აქტივობები, 
ვიქტორინები, შეხვედრები და ა.შ. რეგულარულად ტარდება თანამშრომლების მიერ სამუშაო 
გარემოს შეფასება. გამოკითხვის შედეგებზე დაფუძნებით, HR გუნდი განსაზღვრავს გასაუმჯო-
ბესებელ სფეროებსა და შესაბამის აქტივობებს. 

პროექტის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე სოციალური შედეგი გაიზომა თანამშრომლების 
ჩართულობის მაჩვენებლით, რამაც 2017 წლისათვის 65% აჩვენა, ხოლო ღირებულებების 
აღიარების მაჩვენებელმა, საშუალოდ, 70% შეადგინა.   

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

„კომპანიაში დასაქმებული ადამიანები ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. ისინი ქმნიან იმ 
პროდუქტებს და სერვისებს, რომელსაც ვთავაზობთ მომხმარებლებს და, საბოლოო ჯამში, 
სწორედ მათი მეშვეობით იქმნება კომპანიის იმიჯი“.

ანდრეი მალინოვსკი
აღმასრულებელი დირექტორი

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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"TBC ACADEMY"

TBC BANK

Launched in 2011, TBC Academy is a kind of platform of educational courses that serves the purpose 
of creating additional prospects for career development for the bank's employees.

The rapid development of the banking industry made it necessary to improve the qualications of the 
bank's staff in banking disciplines as well as informing them about other activities in the bank as well 
as modern trends in the sector.

At the Academy, TBC Bank employees are given the opportunity to study various banking and 
business subjects free-of-charge in parallel with their work schedules. The lecturers are from the 
bank's middle and high-level staff as well as from the Board of Directors.

The staff is trained in the following courses at the Academy:  nancial institutions and markets, public 
relations, management of changes, credit risks, marketing surveys, etc.

The employees are becoming increasingly interested in the Academy; from 2011 to today, 542 
employees have completed the course at the Academy - 80 of them in 2017 and 175 employees in 
2018. An anonymous online survey questionnaire was elaborated in order to determine the efciency 
of the project and the satisfaction of the participants. According to the results of the survey of the 
participating groups in 2018, an average of 85% of respondents assess study process at the 
Academy with high scores.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

„As a leading bank in Georgia, we feel a responsibility to make a positive impact on the economy, 
environment, public life and the country overall. Corporate social responsibility is an important 
component of my personal life and the life of every citizen of Tbilisi“. 

Vakhtang Butskhrikidze
General Director



თი ბი სი ბანკი

"თიბისი აკადემია"

2011 წლიდან მიმდინარე პროექტი „თიბისი აკადემია“ არის საგანმანათლებლო კურსების 
ერთგვარი პლატფორმა, რომელიც  ემსახურება  თანამშრომლების კარიერული განვითა-
რების დამატებითი პერსპექტივების შექმნას. 

საბანკო ინდუსტრიის სწრაფმა განვითარებამ საჭირო გახადა ბანკის თანამშრომლების 
კვალიფიკაციის ამაღლება საბანკო დისციპლინებში, ასევე მათი ინფორმირება ბანკში სხვა 
მიმართულებით მიმდინარე საქმიანობებსა და თანამედროვე ტენდენციებზე. 

სწორედ „თიბისი აკადემიაში“ ეძლევათ თანამშრომლებს შესაძლებლობა, რომ სამუშაოს 
პარალელურად, უფასოდ შეისწავლონ  სხვადასხვა საბანკო და ბიზნესსაგანი. აკადემიის 
ლექტორები არიან ბანკის შუა და მაღალი რგოლის თანამშრომლები, ასევე დირექტორთა 
საბჭოს წევრები. 

აკადემიაში თანამშრომლები გადიან შემდეგ კურსებს: ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ცვლილებების მართვა, საკრედიტო რისკები, მარკეტინ-
გული კვლევები და ა.შ.  

აკადემიის მიმართ თანამშრომელთა დაინტერესება მზარდია. 2011 წლიდან დღემდე აკა-
დემიის კურსი, ჯამში, 542 თანამშრომელმა გაიარა, აქედან 2017-ში – 80-მა, ხოლო 2018-ში – 
175-მა თანამშრომელმა. პროექტის ეფექტიანობის და მონაწილეთა კმაყოფილების გან-
საზღვრის მიზნით შექმნილია ანონიმური ონლაინკვლევის კითხვარი. 2018 წლის  შედეგებით, 
გამოკითხულთა 85% აკადემიის სასწავლო პროცესს უმაღლესი ქულით აფასებს.   

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

„როგორც ქვეყნის წამყვანი ბანკი, ვგრძნობთ პასუხისმგებლობას, რომ დადებითი გავლენა 
მოვახდინოთ ეკონომიკაზე, გარემოზე, საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე და ზოგადად, ქვეყანაზე. 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა არის ყველა თიბისელის და პირადად ჩემი 
დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი“. 

ვახტანგ ბუცხრიკიძე
გენერალური  დირექტორი

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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TBC EMPLOYEES FOR TBC EMPLOYEES

TBC BANK

TBC Employees for TBC Employees is a special foundation established in 2009. TBC Bank 
employees transfer 1-2% of their wages monthly to the fund and collect money that can be used for 
employees and their immediate family members (spouse, children and siblings) in the case of 
complicated medical problems or the death of a family member abroad. The transfer of money to the 
foundation is voluntary.

The supervisory board of ten members is designed to manage the funds collected in the foundation. 
They work free-of-charge to review the foundation's applications.

Financing from the TBC Employees for TBC Employees Foundation is received based on 
applications. The foundation has provided more than GEL 4 million in support as of today. In 2017, 
153 applications were nanced and GEL 742,547.8 was distributed. In the rst three quarters of 2018, 
146 applications were nanced at a total of GEL 853,924.

Financial aid is unlimited for the TBC employees; for family members, there are certain margins set.

During the course of the work, funding from the foundation has been allocated for the treatment of 
severe diseases such as cancer, about 50 employees underwent processes to improve their 
eyesight, surgeries for employees and their family members were conducted and funding for tests 
abroad and rehabilitation programs for persons with disabilities was also granted.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"



თი ბი სი ბანკი

თიბისელები თიბისელებისთვის

„თიბისელები თიბისელებისთვის“ არის სპეციალური ფონდი, რომელიც დაარსდა2009 წელს. 
ფონდში „თიბისი ბანკის“ თანამშრომლები ყოველთვიურად ხელფასის 1-2%-ს რიცხავენ და 
ამგვარად უზრუნველყოფენ თანხის შეგროვებას, რომელიც  ისევ თანამშრომლებსა და მათ 
უახლოეს ოჯახის წევრებს (მეუღლე, შვილი, და-ძმა) ხმარდება რთული სამედიცინო პრო-
ბლემების ან ოჯახის წევრების საზღვარგარეთ გარდაცვალების შემთხვევაში. ფონდში თანხის 
გადარიცხვა ნებაყოფლობითია. 

ფონდში შეგროვებული თანხების განკარგვისთვის შექმნილია სამეთვალყურეო საბჭო, 
რომელიც 10 წევრისგან შედგება. ისინი უსასყიდლოდ მუშაობენ ფონდის განაცხადების 
განხილვაზე.

ფონდიდან დაფინანსების გაცემა განაცხადის საფუძველზე ხდება. დღემდე ფონდმა 4 მილიონ 
ლარზე მეტი დახმარება გასცა. 2017 წელს 153 განაცხადი დაფინანსდა, ხოლო გაცემულმა 
თანხამ 742,547.8 ლარი შეადგინა. 2018 წლის 3 კვარტალში დაფინანსდა 146 განაცხადი, ჯამში 
853,924 ლარით. 

თიბისელებისთვის ფინანსური დახმარება ულიმიტოა, ხოლო ოჯახის წევრებისთვის დაწესე-
ბულია გარკვეული ზღვრული თანხები. 

ფონდმა დააფინანსა ისეთი მძიმე დაავადებების მკურნალობა, როგორიცაა სიმსივნე, ასევე 
თანამშრომლებისა და მათი ოჯახის წევრების ოპერაციები, საზღვარგარეთ გამოკვლევები, 
რეაბილიტაციის კურსები შშმ პირებისთვის. ფონდის დახმარებით დაახლოებით 50-მა თა-
ნამშრომელმა მოიხსნა სათვალე და აქვს თითქმის 100%-იანი მხედველობა.

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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SUPPORT FOR EMPLOYEES WITH LARGE FAMILIES

TBC BANK

The TBC Club for Employees with Large Families was established in 2013 with the initiative of TBC 
management. The goal of the club is to facilitate the settlement of demographic problems in the 
country through creating a comfortable environment and pleasant working conditions for employees.
TBC Bank employees who have three or more children become members of the TBC Club for 
Employees with Large Families. As of today, there are 493 employees in the club. Club members 
have the opportunity to take part in special events planned for them and make use of various benets.
Every year an award ceremony for club members is organized at TBC Bank where specially made 
pins are presented to them. The club members are often invited to the events at the opera, the puppet 
theatre and others. 
 
As for monetary benets, TBC Bank employees having a fourth or fth child are given GEL 10,000 (a 
total of GEL 500,000 has been awarded in this category). In case of the birth of a sixth or a seventh 
child, employees receive GEL 50,000 from the bank (a total of GEL 250,000 has been awarded in this 
category).

Since August 1, 2018, two new initiatives have come into force for TBC employees with large families:  
they can take eight days off during a year instead of four. Also, members of the club will receive an 
additional annual bonus in the form of 10% of their salary.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"



თი ბი სი ბანკი

მრავალშვილიანი თანამშრომლების მხარდაჭერა

2013 წელს, „თიბისი ბანკის“ მენეჯმენტის ინიციატივით, დაარსდა „მრავალშვილიანი თიბი-
სელების კლუბი“. კლუბის მიზანია ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული პრობლემების 
მოგვარების ხელშეწყობა თანამშრომლებისთვის კომფორტული გარემოსა და სამუშაო 
პირობების შექმნის გზით. 

მრავალშვილიანი თიბისელების კლუბში გაწევრიანებული არიან თანამშრომლები, რომლებ-
საც ჰყავთ სამი და მეტი შვილი. დღეისათვის კლუბში 493 თანამშრომელია. კლუბის წევრებს 
აქვთ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ საგანგებოდ მათთვის დაგეგმილ ღონისძიებებში 
და ისარგებლონ სხვადასხვა ხელშეწყობით.

„თიბისიში“ ყოველ წელს იმართება მრავალშვილიან თანამშრომელთა დაჯილდოების 
ღონისძიება, სადაც მათ სპეციალურად დამზადებული ორდენები გადაეცემათ. კლუბის წევრებს 
ხშირად იწვევენ ოპერაში, თოჯინების თეატრში და ა.შ.

„თიბისი ბანკი“ თანამშრომლებს, რომელთაც მეოთხე ან მეხუთე შვილი შეეძინებათ, საჩუქრად 
გადასცემს 10 000 ლარს (ჯამში გაცემულია 500,000 ლარი), ხოლო მეექვსე ან შემდეგი შვილის 
გაჩენისას თანამშრომლებს „თიბისისგან“ 50 000 ლარი გადაეცემათ (ჯამში გაცემულია 250,000 
ლარი).

2018 წლის 1 აგვისტოდან მრავალშვილიანი თიბისელებისთვის ძალაში შევიდა 2 ახალი 
ინიციატივა: მათ შეუძლიათ ისარგებლონ წელიწადში 8 თავისუფალი დღით 4-ის ნაცვლად. 
ასევე, კლუბის წევრები ყოველწლიურად მიიღებენ დამატებით ბონუსს – ხელფასის 10%-ის 
ოდენობით. 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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PEOPLE POLICY

MERCURY TBILISI OLD TOWN

The purpose of the Mercury Tbilisi Old City Hotel's People Policy document is to create a comfortable 
environment for employees and promote their career growth. The hotel is owned by the French 
company, Accor.

The project was elaborated by the regional head ofce and the idea of   its creation was rooted in the 
occurrence of problems such as:  human rights violations at the workplace, discrimination on different 
grounds, sexual violence, absence of social packages, etc. The document discusses the actions that 
will protect the employee from the above-mentioned circumstances. Currently, the document is being 
adjusted to the Georgian reality. In a parallel mode, specic procedures were also planned, including 
vacancy announcements and ring/leaving the job at one's own will. The document's basic principles 
were also described:  promoting gender equality; equal opportunities, involvement and non-
discriminatory approaches; health care, safety and a violence-free environment; education and 
training, business development, supplier network and marketing activities, the leading role and 
involvement of society, transparency, measuring and evaluating progress, and reporting.

Within the framework of the project, social packages for employees improved in 2017-2018, two 
disabled persons were employed and 16 employee external trainings were nanced. All members of 
the staff have undergone internal training. An anonymous employee satisfaction questionnaire has 
been elaborated concerning the employment environment with the answers automatically sent to the 
head ofce and an annual company assessment as a responsible employer based on it.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

„To be a responsible employer is one of main components of successful business and, therefore, the 
company spares no effort to support the growth and self-realization of each talent“.

Erdogan Sahin
General Manager



მერკური თბილისი 
ძველი ქალაქი

ხალხის პოლიტიკა

პროექტ „ხალხის პოლიტიკის“ მიზანია თანამშრომლებისათვის კომფორტული და ჯანსაღი 
გარემოს შექმნა და მათი კარიერული ზრდის ხელშეწყობა. 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა დოკუმენტი „ხალხის პოლიტიკა“, სადაც განხილულია ის 
ქმედებები, რაც შეაძლებინებს დასაქმებულს, თავიდან აიცილოს სამუშაო ადგილებზე 
ადამიანის უფლებების დარღვევის, სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციის, სექსუალური ძა-
ლადობის, სოციალური პაკეტის არქონისა და სხვა პრობლემები. დოკუმენტი წარმოადგენს 
სამოქმედო გეგმას, რომელიც მოიცავს ყველა საკითხს ვაკანსიის გამოცხადებიდან თანამ-
შრომლის გათავისუფლებამდე ან სამუშაო ადგილის საკუთარი ნებით დატოვებამდე. 
თავდაპირველი დოკუმენტი შეიქმნა სათავო ოფისში და ახლა მიმდინარეობს მისი ქართული 
რეალობისთვის მორგება. 

პროექტის ფარგლებში 2017-2018 წლებში განახლდა და გაუმჯობესდა თანამშრომლების 
სოციალური პაკეტი, დასაქმდა 2 შშმ პირი, დაფინანსდა 16 თანამშრომლის გარე ტრენინგი. 
შიდა ტრენინგი გაიარა ყველა თანამშრომელმა. შეიქმნა სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით 
თანამშრომლის კმაყოფილების ანონიმური კითხვარი, რომლის პასუხებიც ავტომატურად 
იგზავნება სათავო ოფისში და მის მიხედვით ხდება კომპანიის, როგორც პასუხისმგებელი 
დამსაქმებლის, წლიური შეფასება.
 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

„იყო პასუხისმგებლიანი დამსაქმებელი, წარმატებული ბიზნესის ერთ-ერთი უმთავრესი 
კომპონენტია, ამიტომ კომპანია მაქსიმალურად უწყობს ხელს თითოეულ ტალანტს საკუთარი 
თავის განვითარებასა და რეალიზებაში“. 

ერდოღან შაჰინი
გენერალური მენეჯერი

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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AANTE IDEA (LIGHT THE IDEA)

PALITRA MEDIA HOLDING

The aim of the Light the Idea project is to identify creative and motivated employees across the 
holding and provide them with the opportunity to demonstrate their skills and take part in the 
elaboration and development of new projects.

The project will encourage start-up ideas based on which various new businesses will be created as 
well as ideas that will support the development of existing projects and products. It will increase 
internal corporate entrepreneurship and employee involvement and the company will take care of the 
development and career advancement of employees.

Within the framework of the project, each employee has an opportunity to register his ideas on a 
specially created site and work with experienced mentors. The idea should satisfy three main criteria:  
creativity/innovation, need/importance and implementation potential. Fully elaborated ideas will be 
presented at the Festival of Ideas.

The Festival of Ideas was held for the fourth time and has highlighted diverse and creative ideas.  

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

„When speaking about Palitra Media Holding, one cannot help but think of Biblus and Palitra L – both 
of which promote education and contribute to a better future. It is precisely in recognition of these 
values that Palitra Media Holding is home for all of us where we work together to serve a noble cause“.

Nino Peikrishvili
Deputy General Director



პალიტრა  მედიაჰოლდინგი 

აანთე იდეა

პროექტის „აანთე იდეა“ მიზანია ჰოლდინგში აღმოაჩინოს შემოქმედებითი, მონდომებული 
თანამშრომლები და შესაძლებლობა მისცეს მათ წარმოაჩინონ საკუთარი უნარები, მონა-
წილეობა მიიღონ ახალი პროექტების შექმნასა და განვითარებაში.

პროექტი ხელს შეუწყობს როგორც სტარტაპიდეების განხორციელებას, რომელთა საფუძ-
ველზეც შეიქმნება სხვადასხვა ახალი ბიზნესი, ასევე იდეებს, რომლებიც დაეხმარება არ-
სებული პროექტებისა და პროდუქტების განვითარებას. გაზრდის შიდა კორპორაციულ 
მეწარმეობას და თანამშრომელთა ჩართულობას, რომელთა განვითარებასა და კარიერულ 
წინსვლაზე კომპანია იზრუნებს. 

პროექტის ფარგლებში თითოეულ თანამშრომელს შეუძლია დაარეგისტრიროს თავისი იდეა 
საგანგებოდ შექმნილ ვებპორტალზე, დაასაბუთოს ამ იდეის პერსპექტიულობა და მისცეს მას 
განვითარების შესაძლებლობა. იდეა უნდა აკმაყოფილებდეს 3 მთავარ კრიტერიუმს: უნდა 
იყოს შემოქმედებითი/ინოვაციური, საჭირო/მნიშვნელოვანი და შესაძლებელი უნდა იყოს მისი 
განხორციელება. საბოლოოდ ჩამოყალიბებული იდეა მონაწილეობს იდეების ფესტივალში.

იდეების ფესტივალი უკვე მეოთხედ ჩატარადა, გამოიკვეთა მრავალფეროვანი და შემოქ-
მედებითი იდეები. დაწყების დღიდან მაღალი იყო პროექტში ჩართულობა. 

კატეგორია “პასუხისმგებელი დამსაქმებელი”

„როდესაც „პალიტრა მედია ჰოლდინგზე“ ვსაუბრობთ, გვახსენდება „ბიბლუსი“, „პალიტრა L,“ 
რომლებიც საზოგადოებაში წიგნიერების ამაღლებას უწყობს ხელს, რაც თავის კუთხით, 
უკეთესი მომავლის გარანტია. სწორედ ამ ღირებულებების გამო, თითოეული ჩვენგანისთვის 
„პალიტრა მედია ჰოლდინგი“ სახლია, სადაც ერთად კეთილ საქმეს ვაკეთებთ“.

ნინო ფეიქრიშვილი
გენერალური დირექტორის მოადგილე 

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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PD CARD – PERSONNEL DEVELOPMENT CARD

PALITRA MEDIA HOLDING

The purpose of this system of personnel development, created especially for employees of Palitra 
Media Holding, is to allow employees to personally plan and develop their education and 
development steps within the organization.

Within the framework of the project, a Personnel Development (PD) card was created which 
automatically makes its holder a student of the Palitra Academy which involves free participation in 
various trainings, public lectures and master classes. PD libraries were created for project 
participants where employees have the opportunity to independently select and listen to trainings, 
video lectures and presentations of their own interests. Based on their activities, the employees are 
awarded points that can be exchanged for prizes from the PD catalogue. 

The trend of involvement in the project is increasing daily with more and more employees taking part 
in various PD Card activities.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"



პალიტრა  მედიაჰოლდინგი 

PD CARD – პერსონალის განვითარების ბარათი

„პალიტრა მედიაჰოლდინგში“ თანამშრომლებისთვის საგანგებოდ არის შექმნილი პერსო-
ნალის განვითარების განსხვავებული სისტემა, რომლის მიზანია თანამშრომლებმა თავად 
დაგეგმონ ორგანიზაციაში საკუთარი სწავლისა და განვითარების საფეხურები.

2018 წლის მაისში პროექტის ფარგლებში შეიქმნა PD Card-ი, რომლის მფლობელიც 
ავტომატურად ხდება პალიტრის აკადემიის სტუდენტი, რაც გულისხმობს უფასო მონაწილეობას 
სხვადასხვა ტრენინგში, საჯარო ლექციასა და მასტერკლასში. პროექტის მონაწილეებისათვის 
შეიქმნა PD ბიბლიოთეკები. თანამშრომლებს საშუალება აქვთ დამოუკიდებლად შეარჩიონ და 
მოუსმინონ მათთვის საინტერესო ტრენინგებს, ვიდეოლექციებს და პრეზენტაციებს. 
თანამშრომლებს აქტივობების მიხედვით ენიჭებათ ქულები, რომელთა გადაცვლაც შეუძლიათ 
PD კატალოგის პრიზებზე.

პროექტში ჩართულობის ტენდენცია ყოველდღიურად იზრდება და სულ უფრო მეტი თანამშრო-
მელი იღებს მონაწილეობას PD Card -ის სხვადასხვა აქტივობაში.

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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"WIMM-BILL-DANN GEORGIA" 
OFFICIAL REPRESENTATIVE 

OF "PEPSICO" CORPORATION

INSTILLATION OF A CULTURE OF CONTINUOUS EDUCATION

Following employee observation, it was determined that the training tools and resources available in 
the company were not being sufciently used by staff members. Consequently, a project was 
developed in order to educate employees through the popularization of the company's existing 
learning resources and the design of a platform for skills development.

Within the activities of the project, focus is made on creativity, digital skills, critical thinking and 
exibility.

The implementation of the project began in July 2018 and envisions the implementation of the 
following activities within a one-year period:

1. Training Lab:  An online platform of educational resources which includes text and video materials, 
blogs and publications.

2. Knowledge Days:  An introduction to the existing resources for employees and their training, 
conducting book fairs and identifying employees oriented on learning.

Two trainings have been conducted on creative thinking and digital skills. Other trainings are planned 
for 2018-2019.

At the same time, three Knowledge Days were organized and held. These will take place annually in 
September-October.

The raised signicant interest among the employees and many of them have already attended these 
events.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"



უწყვეტი განათლების კულტურის დანერგვა 

თანამშრომლებზე დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ კომპანიაში არსებულ სასწავლო 
ინსტრუმენტებსა და რესურსებს ისინი სათანადოდ არ გამოიყენებენ. ამ ხარვეზის გამო-
სასწორებლად შეიქმნა პროექტი, რომლის მიზანია თანამშრომლების განვითარება და 
განათლება არსებული სასწავლო რესურსების პოპულარიზაციისა და სამომავლო უნარ-
ჩვევების განვითარების პლატფორმის შექმნის გზით.

ძირითადი ყურადღება ეთმობა შემოქმედებით მიდგომას, დიგიტალურ უნარ-ჩვევებს, კრი-
ტიკულ აზროვნებას, სისხარტესა და მოქნილობას.

პროექტის განხორციელება დაიწყო 2018 წლის ივლისში და 1 წლის მანძილზე მოიცავს შემდეგ 
აქტივობებს:

1. სასწავლო ლაბორატორიის ამუშავება: სასწავლო რესურსების ონლაინპლატფორმა, 
რომელიც მოიცავს ტექსტურ და ვიდეომასალებს, ბლოგებსა და პუბლიკაციებს.

2. ცოდნის დღეების ჩატარება: არსებული სასწავლო რესურსების წარდგენა თანამშრო-
მლებისათვის და მათთვის ტრენინგების ჩატარება, წიგნების გამოფენა-გაყიდვა და სწავლაზე 
ორიენტირებული თანამშრომლების გამოვლენა.

დღესდღეობით ჩატარდა 2 ტრენინგი შემოქმედებითი აზროვნებისა და დიგიტალური უნარების 
სფეროში. 2018-2019 წწ.-ში დაგეგმილია სხვა შინაარსის ტრენინგებიც.

გაიმართა 3 „ცოდნის დღე“. ეს ღონისძიება ყოველწლიურად სექტემბერ-ოქტომბრში ჩატარ-
დება.

ღონისძიებებმა თანამშრომელთა დიდი ინტერესი გამოიწვია და ბევრმა მათგანმა მიიღო 
მონაწილეობა.
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"WIMM-BILL-DANN GEORGIA"
OFFICIAL REPRESENTATIVE 

OF "PEPSICO" CORPORATION

FLEXIBLE WORKING CONDITIONS

As a result of an organizational health survey, it was found out that there is an imbalance between the 
work life and the personal life of employees. Consequently, the project aims to achieve a balance 
between the two while also increase productivity, job satisfaction and motivation.

The project includes the following activities:

Establishment of a exible timeframe for work start/end hours (provided that the employee should be 
at work from 10:00 to 17:00).

 Working hours on Fridays to be shortened by 1.4 hours (provided the daily break is 40 minutes).
 Right to work from home one day a week.

The positions within the company were outlined and employees were offered a exible schedule. The 
approval of an employee's supervisor is also required for the exible working conditions to come into 
force. 

A total of 35% of employees have chosen a exible work schedule. Surveys conrmed that 
employees were satised with the initiative. In October 2018, an organizational climate study was 
conducted whose results will be known in November and will be used to evaluate the efciency of this 
project.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"



პროექტი  მოქნილი (FLEXICO) სამუშაო პირობები 

ორგანიზაციული სიჯანსაღის კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თანამშრომლების სამუშაოსა 
და პირად ცხოვრებას შორის დისბალანსია. შემუშავდა პროექტი, რომლის მიზანია თანამ-
შრომელთა სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსის მიღწევა, შრომის ნაყოფი-
ერების, სამუშაოთი კმაყოფილებისა და მოტივაციის გაზრდა.

პროექტის აქტივობებია:

სამუშაოს დაწყება-დამთავრების მოქნილი დროის დანერგვა (იმ პირობით, რომ თანამშრო-
მელი სამუშაო ადგილას უნდა იყოს 10:00-დან 17:00 საათამდე).

პარასკევის სამუშაო დროის შემოკლება 1.4 საათით (ყოველდღიურად შესვენების 40 წუთამდე 
შემცირების პირობებში).

კვირაში ერთი დღე სახლიდან მუშაობის უფლების მიცემა. 

განისაზღვრა კომპანიის თანამდებობები, რომელზე მომუშავე პირებსაც შესთავაზეს მოქნილ 
სამუშაო დღეებზე გადასვლა. თანამშრომლის სურვილის გარდა, საჭიროა თანამშრომლის 
ხელმძღვანელი პირის თანხმობა.  

თანამშრომელთა 35%-მა აირჩია მოქნილი სამუშაო დრო. გამოკითხვებით დადასტურდა, რომ 
თანამშრომლები კმაყოფილი იყვნენ ამ ინიციატივით. 2018 წ. ოქტომბერში ჩატარდა 
ორგანიზაციული კლიმატის შესწავლა, რომლის შედეგებიც ნოემბერში იქნება ცნობილი და 
მოცემული პროექტის ეფექტიანობასაც შეაფასებს. 
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"WIMM-BILL-DANN GEORGIA" 
OFFICIAL REPRESENTATIVE 

OF "PEPSICO" CORPORATION

HEALTH AND WELFARE PROGRAM

Within the framework of the PepsiCo strategy, the Performance with Purpose employee welfare survey is 
conducted annually. The surveys for 2015-2016 have revealed that it is necessary to focus on the health and 
welfare of employees. Consequently, this project aims to improve the welfare of employees and increase their 
awareness on preventive health care.

The project was launched in 2017 and GEL 20,000 was allocated for its implementation. The plan of the measures 
to be implemented has been elaborated and marked in the Annual Calendar of Welfare.

The following events have been implemented as of today:
Ÿ Annual medical check-ups on-site.
Ÿ Anti-u vaccination funding.
Ÿ Annual health assessment through online questionnaire.
Ÿ Family doctor visits on-site twice a week.
Ÿ Awareness raising session on preventive health care with the participation of doctors.
Ÿ Master class conducted by the well-known basketball player, Anatoli Boisa, for employees and their children.
Ÿ Granting six-month paid maternity leave to female employees.
Ÿ Online sessions on the topics:  Stress Management, Sedentary Lifestyle and Management of Personal 

Finances.
Ÿ Installing training equipment and basketball courts at the enterprise.
Ÿ Encouraging employees to participate in sports activities.
Ÿ Joining the global initiative which envisions the appearance of the following text on employee computers: 'Sit 

for 60 minutes and move for three minutes.'
Ÿ Joining the global charitable initiative, “Ready, Step, Move and Give,” which envisages the calculation of steps 

through mobile applications that are converted into money by the corporation to nance and help Ethiopian 
schools with the provision of food.

Ÿ Daily delivery of healthy PepsiCo foods to employees.
Ÿ Treating company employees with free healthy food at the PepsiCo cafeteria.
Ÿ Organizing an international anti-tobacco day and announcing an annual challenge to quit smoking.
Ÿ Issuing of a monthly bulletin with tips on health issues.
Results:
Employee participation in the above-mentioned activities is as follows:  45% in 2017 as compared to 70% in 2018 
(e.g., visits to the family doctor have increased, ve employees quit smoking, 60% of employees got involved in 
the step counting activity).
In the Annual Wellness Certication, we moved to the medium level in 2017 from the initial level and have 
submitted an application for the excellence level in 2018

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"



ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის პროგრამა  

„პეპსიკოს“ სტრატეგიის „Performance with Purpose“ ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება თანამ-
შრომელთა კეთილდღეობის შეფასება. 2015-2016 წლების კვლევებმა აჩვენა, რომ საჭირო იყო 
თანამშრომელთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის ყურადღების მიქცევა. შეიქმნა პროექტი, 
რომლის მიზანია თანამშრომელთა კეთილდღეობის გაუმჯობესება და პრევენციულ ჯანდაცვაზე მათი 
ცნობიერების გაზრდა. 
პროექტი 2017 წელს დაიწყო და მის განსახორციელებლად 20 000 ლარი გამოიყო. შემუშავდა 
ღონისძიებების გეგმა, რომელიც შევიდა „კეთილდღეობის წლიურ კალენდარში“.
დღეისათვის განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
Ÿ წლიური სამედიცინო შემოწმებები ადგილზე.
Ÿ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დაფინანსება.
Ÿ ჯანმრთელობის წლიური შეფასება ონლაინკითხვარის მეშვეობით.
Ÿ ოჯახის ექიმის ვიზიტები საწარმოში, კვირაში ორჯერ.
Ÿ პრევენციული ჯანდაცვის თაობაზე ცნობიერების ამაღლების სესია ექიმების მონაწილეობით.
Ÿ ცნობილი კალათბურთელის – ანატოლი ბოისას მასტერკლასი საწარმოს თანამშრომლებისა და მათი 

შვილებისათვის.
Ÿ ქალი თანამშრომლებისათვის 6-თვიანი ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულების მიცემა.
Ÿ ონლაინსესიები თემებზე: სტრესის მენეჯმენტი, მჯდომარე ცხოვრების სტილი და პირადი ფინანსების 

მენეჯმენტი.
Ÿ ტრენაჟორებისა და საკალათბურთო მოედნის მოწყობა საწარმოს ტერიტორიაზე.
Ÿ თანამშრომლების წახალისება სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.
Ÿ შეერთება გლობალურ ინიციატივასთან, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლების კომპიუტერებზე 

შემდეგი შინაარსის ტექსტის გამოჩენას: „იჯექი 60 წუთი და იმოძრავე 3 წუთი“.
Ÿ შეერთება გლობალურ საქველმოქმედო ინიციატივასთან - „Ready, Step, Move and Give“, რომელიც 

მობილური აპლიკაციის მეშვეობით ითვლის ნაბიჯებს, ეს რაოდენობა კორპორაციას თანხაში 
გადაჰყავს და ეთიოპიის სკოლებს საკვებით ეხმარება. 

Ÿ „პეპსიკოს” ჯანსაღი საკვების ყოველდღიურად დარიგება თანამშრომლებისათვის. 
Ÿ თანამშრომლების გამასპინძლება კომპანიის კაფეტერიაში უფასო ჯანსაღი საკვებით.
Ÿ თამბაქოს საწინააღმდეგო საერთაშორისო დღის ორგანიზება და თამბაქოსათვის თავის დანებების 

წლიური გამოწვევის გამოცხადება.
Ÿ ყოველთვიური ბიულეტენის გამოშვება რჩევებით ჯანდაცვის საკითხებზე.
შედეგები:
ზემოთ ჩამოთვლილ ღონისძიებებში თანამშრომლების მონაწილეობამ 2017 წ. შეადგინა 45%, ხოლო  
2018 წ. – 70% (მაგ., ოჯახის ექიმთან ვიზიტები ძალიან გაიზარდა, 5-მა თანამშრომელმა დაანება თავი 
მოწევას, თანამშრომლების 60% ჩაერთო ნაბიჯების დათვლის ინიციატივაში).
კეთილდღეობის წლიური სერტიფიცირების მიხედვით, კომპანია 2017 წ. საწყისიდან საშუალო საფეხურზე 
გადავიდა, 2018 წლისათვის კი აპირებს წარჩინების საფეხურზე შეიტანოს განაცხადი. 
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PMCG - POLICY AND MANAGEMENT 
CONSULTING GROUP 

EMPLOYEE DEVELOPMENT PROGRAM

The individual Employee Development Program was ofcially launched in 2017 and continues to the 
present day. The program aims at ensuring the success and sustainable development of the 
company through implementing a program oriented on the professional growth and development of 
employees. 

The program has been implemented in several stages - with the help of an invited consultant at the 
initial stage, a human resources development strategy was elaborated based on which personal 
development plans adjusted to the needs of employees were developed. A human resources 
manager was hired to ensure the effective implementation of the strategy and action plan. According 
to the annual plan, 40 employees of the company have undergone trainings with 32 
trainings/workshops scheduled for them for implementation by the end of the year at a total cost of 
GEL 40,000.

The periodic surveying of the management and staff for the purpose of evaluating the program's 
effectiveness conrms the following:

Ÿ The elaboration of the employee development plan, its adjustment to actual needs and interests 
and the participatory process of the plan's development created motivation, enthusiasm and skills 
enhancement within the team.

Ÿ The introduction of the practice of knowledge and experience sharing within the organization has 
enhanced constructive and friendly relations between employees and established a culture of 
mutual support and team spirit.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

„It is our rm belief that a responsible business is a necessary condition for building a united team of 
interesting and motivated people“.

Tamar Japaridze
CEO



პოლიტიკის და მართვის 
კონსალტინგ ჯგუფი PMCG

თანამშრომლების განვითარების პროგრამა

თანამშრომლების ინდივიდუალური განვითარების პროგრამა კომპანიაში ოფიციალურად 
2017 წლიდან დაიწყო და უკვე მიიღო სისტემური, მუდმივი ხასიათი. პროგრამის მიზანია 
თანამშრომლების პროფესიული ზრდისა და განვითარების პროგრამის განხორციელებით 
კომპანიის წარმატებისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა. 

პროგრამა რამდენიმე ეტაპს მოიცავდა: საწყის ეტაპზე მოწვეული კონსულტანტის დახმარებით 
შემუშავდა ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგია და მასზე დაყრდნობით – 
თანამშრომელთა საჭიროებებზე მორგებული პერსონალური განვითარების გეგმები. შე-
მუშავებული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განსახორციელებლად კომ-
პანიამ აიყვანა ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი. გაწერილი წლიური გეგმის 
მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში კომპანიის 40 თანამშრომელი გაივლის 32 ტრენინგს/ 
ვორკშოფს, რომელთა ჯამური ღირებულება 40 000 ლარს შეადგენს.  

პროგრამის ეფექტურობის შესაფასებლად მენეჯმენტის და თანამშრომლების პერიოდული 
გამოკითხვით დადასტურდა, რომ

Ÿ თანამშრომლების განვითარების გეგმის მათ რეალურ საჭიროებებსა და ინტერესებზე 
მორგებამ და გეგმების მომზადების თანამონაწილეობითმა პროცესმა გუნდის მოტივაციის, 
ენთუზიაზმის და უნარ-ჩვევების გაძლიერება განაპირობა;

Ÿ ორგანიზაციის შიგნით ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკის დანერგვამ 
თანამშრომლებს შორის კონსტრუქციული და მეგობრული ურთიერთობები განამტკიცა და 
გუნდურობის, ურთიერთდახმარების კულტურა დაამკვიდრა.

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

„მიგვაჩნია, რომ პასუხისმგებლიანი ბიზნესი არის აუცილებელი პირობა საინტერესო და 
მოტივირებული ადამიანების ერთ გუნდად გასაერთიანებლად“.

თამარ ჯაფარიძე
აღმასრულებელი დირექტორი საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

LEARNING.BOG.GE 

BANK OF GEORGIA

The goal of the project is to ensure the professional and personal development of the bank's employees 
and their protection in terms of health and safety as well as for their family members.

The bank offers the following benets to employees:
Ÿ  Health insurance, including health insurance for family members (spouse, child / step-children).
Ÿ  In exceptional cases, additional funding for insurance.
Ÿ  Financial assistance in the case of severe illness or the death of a family member.
Ÿ  Extra leave:  day off and sick leave (5-5 days each), study leave, six months paid maternity leave.
Ÿ  GEL 500 gift on the occasion of the birth of a child or marriage.
Ÿ  Concessionary for credit services, bank payroll accounts and plastic cards.
Ÿ  Services of the bank's lawyers in the case of a legal dispute (from 2018), including for family members 

(mother, father, siblings, spouse, children).

The Electronic Learning Platform, learning.bog.ge, was created in 2017 through which staff can become 
involved in distance and mixed learning modules. Trainings are regularly evaluated and, in the case of 
need, improved.
The bank has been implementing a re safety awareness raising campaign for employees since 2018. The 
following events were implemented within the activities of the campaign:
Five video clips were created.
Employees were tested.
Training alerts are periodically conducted.

Results:
Ÿ  The majority of the bank's employees benet from health insurance.
Ÿ  The bank provided nancial assistance/gifts to over 700 employees in 2017.
Ÿ  A total of 184 trainings were conducted with the participation of 4,951 employees in 2017.
Ÿ  A total of 1,083 employees were promoted in 2017.

„We believe in the growth potential of our employees. We believe that all of us can continue to develop 
through continuous learning, coaching and taking on diverse responsibilities and challenging tasks“. 

Kakha Kiknavelidze
General Director



საქართველოს ბანკი

LEARNING.BOG.GE

პროექტის მიზანია თანამშრომლების პროფესიული და პიროვნული განვითარება, მათი და მათი 
ოჯახის წევრების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა.
ბანკი თანამშრომლებს შემდეგ ბენეფიტებს სთავაზობს:
Ÿ ჯანმრთელობის დაზღვევა, ასევე ოჯახის წევრებისათვის (მეუღლე, შვილი/გერი).
Ÿ გამონაკლის შემთხვევებში – სადაზღვევო ქეისების დამატებით დაფინანსება.
Ÿ ფინანსური დახმარება ოჯახის წევრის მძიმე ავადმყოფობისა და გარდაცვალების შემთხვევაში.
Ÿ დამატებითი შვებულებები: day off და ავადმყოფობის გამო (5-5 დღე), სასწავლო შვებულება, 

დეკრეტული შვებულების 6 თვის ანაზღაურება.
Ÿ შვილის შეძენასა და ქორწინებაზე 500-ლარიანი საჩუქარი.
Ÿ შეღავათები საკრედიტო მომსახურებაზე, საბანკო-სახელფასო ანგარიშსა და პლასტიკურ 

ბარათებზე.
Ÿ ბანკის ადვოკატების მომსახურება სამართლებრივი დავის შემთხვევაში (2018 წლიდან), ასევე 

ოჯახის წევრებისათვის (დედ-მამა, და-ძმა, მეუღლე, შვილები).
2017 წელს შეიქმნა ელექტრონული სასწავლო პლატფორმა learning.bog.ge, რომლის მეშვეობითაც 
თანამშრომლებს შეუძლიათ ჩაერთონ დისტანციურ და შერეულ სასწავლო მოდულებში. ტრენინგები 
რეგულარულად ფასდება და, საჭიროების შემთხვევაში, უმჯობესდება. 
2018 წლიდან ბანკი თანამშრომლებისათვის სახანძრო უსაფრთხოების საინფორმაციო კამპანიას 
ახორციელებს. კამპანიის ფარგლებში:
Ÿ მომზადდა 5 ვიდეორგოლი.
Ÿ თანამშრომლებმა შეავსეს ტესტი.
Ÿ პერიოდულად ტარდება სასწავლო განგაში.
პროექტის შედეგები:
Ÿ თანამშრომელთა დიდი ნაწილი სარგებლობს ჯანმრთელობის დაზღვევით.
Ÿ 2017 წ. ბანკმა ფინანსური დახმარება გაუწია/დაასაჩუქრა 700-მდე თანამშრომელი.
Ÿ 2017 წ. ჩატარდა 184 ტრენინგი, მონაწილეობა მიიღო 4951 პირმა. 
Ÿ 2017 წ. დაწინაურდა 1083 თანამშრომელი. 

„ჩვენ გვჯერა თანამშრომლების განვითარების პოტენციალის. ჩვენ გვჯერა, რომ ყველას შეგვიძლია 
მუდმივი განვითარება უწყვეტი სწავლით, ქოუჩინგით და მრავალფეროვანი პასუხისმგებლობებისა 
და გამოწვევების მქონე ამოცანების შესრულებით“. 

კახა კიკნაველიძე
გენერალური დირექტორი 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

TOGETHER IS BETTER - SCHOLARSHIP PROGRAM FOR SUPPORTING THE EDUCATION OF TALENTED 
EMPLOYEES

FOODMART

This pilot project was launched in 2018 with the purpose of supporting student-employees to target 
employee development and increase staff loyalty. Presently, the Spar network consists of about 140 
stores and 1,800 staff members throughout Georgia. The majority of employees is students. A regular 
survey of employee satisfaction which took place this year showed that it is necessary to take steps 
for gaining the student-employee loyalty, in particular through supporting their education, owing to the 
growth rate of the company.

Based on a condential survey as well as interviewing staff and engaging in communication with 
various universities, the top three student-employees were selected whose study fees at their 
respective universities will be nanced by Spar.

The program met with a rather large response. According to the results of a survey conducted among 
store managers, the scholarship program was named as the most positive activity of the year. 
Consequently, the management has decided to make the project a permanent part of the company.
The project has also gained attention at Spar International and this could serve as the basis for 
initiating international exchange programs.

„We are a member of the global brand Spar family. Spar is represented in 48 countries worldwide and 
is distinguished for its large-scale social responsibility projects in many countries. It is extremely 
important for us to have our customers and each and every one of our employees feel this“. 

Miranda Manjgaladze
Spar Managing Director



ფუდმარტი

"ერთად უკეთესია" – ნიჭიერი თანამშრომლების განათლების ხელშეწყობის 
სასტიპენდიო  პროგრამა 

2018 წლიდან „სპარში“ დაიწყო თანამშრომელი სტუდენტების ხელშეწყობის საპილოტე 
პროექტი, რომლის მიზანია კადრების განვითარება და თანამშრომელთა ლოიალობის 
გაზრდა. „სპარის“ ქსელში დღეს 140-მდე მაღაზიაა, სადაც, საქართველოს მასშტაბით, 1800-
მდე თანამშრომელია დასაქმებული. დასაქმებულების ძირითადი ნაწილი სტუდენტებისგან 
შედგება. თანამშრომლების კმაყოფილების რეგულარულმა კვლევამ აჩვენა, რომ კომპანიის 
ზრდის ტემპიდან გამომდინარე აუცილებელია სტუდენტების მიმართ ლოიალურობის მიზნით 
გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, კერძოდ, მათი განათლების ხელშეწყობა. 

გამოკვლევის, თანამშრომლების გამოკითხვისა და უნივერსიტეტებთან კონსულტაციების 
საფუძველზე შეირჩა 3 საუკეთესო სტუდენტი, რომელთაც „სპარი“ უმაღლეს სასწავლებელში 
სწავლის საფასურს გადაუხდის.  

პროგრამას საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. მაღაზიის მენეჯერებში ჩატარებული 
განმეორებითი კვლევის მიხედვით, სასტიპენდიო პროგრამა წლის ყველაზე პოზიტიურ 
აქტივობად დასახელდა. შესაბამისად, მენეჯმენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პროექტმა 
სისტემატური ხასიათი მიიღოს. 

პროექტმა „სპარ ინტერნეიშენელის“ დიდი მოწონებაც დაიმსახურა, რის საფუძველზეც 
შეიძლება საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებსაც ჩაეყაროს საფუძველი.

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

„ჩვენ ვართ გლობალური ბრენდი „სპარის“ ოჯახის წევრი. „სპარი“ მსოფლიოს მასშტაბით 
წარმოდგენილია 48 ქვეყანაში და სხვადასხვა ქვეყნებში გამოირჩევა სოც. პასუხისმგებლობის 
კუთხით მასშტაბური პროექტებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამას გრძნობდეს ჩვენი 
მომხმარებელი და ჩვენთან დასაქმებული ნებისმიერი თანამშრომელი“. 

მირანდა მანჯგალაძე
სპარის მმართველი დირექტორი

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

THE SUCCESS FORMULA

GTS ELECTRONICS

The goal of the project was to attain employees goodwill and maintain the image of the company as a 
competitive employer.   

The project was launched in 2016; for the moment, the standards have been implemented and the 
novelties for the staff for the purpose of their encouragement will be continued in the future as well.

The requirements in the country and in the company have caused a change in GTS Electronics' 
approaches. With the help of special consulting companies, a plan was developed in order to improve 
the working environment as well as the overall working conditions.  The following approaches were 
adopted:  insurance conditions, bonus system for employee encouragement, ensuring employee 
transportation, etc.

In 2018, GEL 64,816 was spent within the project to improve the working conditions of the employees.

„We constantly learn and analyze how important it is to improve not only our personal environment 
and conditions but also to care for other people, care for nature and contribute to this noble cause“.

Maya Laliashvili
CEO



ჯი თი ეს ელექტრონიქსი

წარმატების ფორმულა

პროექტის მიზანი იყო თანამშრომელთა კეთილგანწყობის მოპოვება და კონკურენტუნარიანი 
დამსაქმებლის სტატუსის შენარჩუნება. პროექტის განხორციელება დაიწყო 2016 წელს, 
დღეისათვის დანერგილია ძირითადი სტანდარტები, თუმცა თანამშრომელთა წახალისების 
მიზნით სიახლეების შეთავაზება მომავალშიც გაგრძელდება.

ქვეყანასა და კომპანიაში არსებულმა მოთხოვნებმა განაპირობა კომპანიის მიდგომების 
შეცვლა. სპეციალური საკონსულტაციო კომპანიების დახმარებით შემუშავდა გეგმა, რომლის 
მიხედვითაც გაუმჯობესდა როგორც სამუშაო გარემო, ისე სამუშაო პირობები. თანამშრომელთა 
კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად დაინერგა ახალი მიდგომები: შეიცვალა დაზღვევის 
პირობები, შემოიღეს თანამშრომელთა წახალისების ბონუსსისტემა, დაიწყო თანამშრომელთა 
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. კომპანია ზრუნავს, რომ დასაქმებულებს არ შეექმნათ 
ჯანმრთელობის პრობლემები: გამართულია სახანძრო სისტემა, სავენტილაციო სისტემა, 
დაცულია ტემპერატურა და ა.შ.

პროექტის ფარგლებში თანამშრომელთა სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად დაგეგმილ 
საქმიანობაზე 2018 წელს, საერთო ჯამში, 64816.00 ლარი დაიხარჯა.

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

„ჩვენ მუდმივად ვსწავლობთ და ვაანალიზებთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გააუმჯობესო არა 
მხოლოდ საკუთარი გარემო და პირობები, არამედ იზრუნო სხვა ადამიანებზე, იზრუნო ბუნებაზე და 
საკუთარი წვლილი შეიტანო ამ კეთილ საქმეში“. 

მაია ლალიაშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

EMPLOYMENT PROGRAM

INSURANCE COMPANY 
"GPI HOLDING" 

Employment for people over the age of 30 years and without an education or work experience is a 
severe problem in Georgia. According to a number of studies, the employment rate in this particular 
social category is quite low. Consequently, the goal of the project was to overcome this sphere of 
unemployment and strengthen the role of women within. The project was implemented in 2016-2017 
with the participation of the Ministry of Labor, Health and Social Affairs; the Worknet Employment 
Agency and the Social Responsibility Club of Georgia. The budget of the project was GEL 300,000.
Minimum requirements for the selection of candidates were elaborated and the main focus was 
placed on candidate motivation. A broad information campaign was conducted with the goal to target 
individuals over the age of 35 years in ve cities of Georgia who had no hopes for employment and 
who were less likely to be internet users. Information on vacancies was disseminated in metro 
stations and through television and radio shows. The "Employment Bus" also travelled through seven 
regions of Georgia. Job Forums were held in ve cities.

The project envisaged a six-month reimbursable training program.

The main business interest of the company was the acquisition of motivated employees, the 
suspension of sales staff leaves and individual sales growth.

Results:

In total, 800 people were trained, 729 were employed and 80% are continuing in successful careers in 
the company. Of the total, 87% are women and the average age is 35 years. Some of them are 
representatives of vulnerable groups:  IDPs, victims of violence and the socially vulnerable.

„Corporate social responsibility is embedded in the strategy of our company. We always try to link our 
social activities with our products so that this generates benet for both the company and society“.

Paata Lomadze
General Director



სადაზღვევო კომპანია 
"ჯიპიაი ჰოლდინგი"

დასაქმების პროგრამა  

საქართველოში 30 წელს გადაცილებული, განათლებისა და გამოცდილების არმქონე 
ადამიანებისათვის დასაქმება მწვავე პრობლემაა. არაერთი კვლევის მიხედვით, ამ სოციალურ 
კატეგორიაში დასაქმების მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. შესაბამისად, პროექტის მიზანი იყო 
უმუშევრობის დაძლევა და ქალთა როლის გაძლიერება. პროექტი 2016-2017 წლებში 
განხორციელდა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, დასაქმების 
სააგენტო „ვორკნეტისა“ და საქართველოს სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის მო-
ნაწილეობით. პროექტის  ბიუჯეტი იყო 300 000 ლარი.

კანდიდატთა შერჩევისათვის ჩამოყალიბდა მინიმალური მოთხოვნები და ძირითადი აქცენტი 
კანდიდატის მოტივაციაზე კეთდებოდა. ჩატარდა ფართო საინფორმაციო კამპანია, სამიზნეს 
წარმოადგენდნენ 35 წელს გადაცილებული პირები საქართველოს 5 ქალაქში, რომლებსაც 
აღარ ჰქონდათ დასაქმების იმედი და ნაკლებად იყვნენ ინტერნეტის მომხმარებლები. 
ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა მეტროში, სატელევიზიო და რადიოგადაცემების 
მეშვეობით. ე.წ. „დასაქმების ავტობუსმა“ საქართველოს 7 რეგიონი მოიარა. 5 ქალაქში 
ჩატარდა დასაქმების ფორუმები. 

პროექტი ითვალისწინებდა გადამზადების 6-თვიან, ანაზღაურებად პროგრამას.

კომპანიის ძირითადი ბიზნესინტერესი იყო მოტივირებული თანამშრომლების შეძენა, 
გაყიდვების თანამშრომლების გადინების შეჩერება და საცალო გაყიდვების ზრდა.

პროექტის ფარგლებში ჯამში გადამზადება გაიარა 800-მა ადამიანმა, დასაქმდა – 729. ამ 
ხალხის 80% კომპანიაში წარმატებულ კარიერას აგრძელებს. მათი 87% ქალია, საშუალო  
ასაკი – 35 წელი. მათი ნაწილი მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებია: დევნილები, 
ძალადობის მსხვერპლი ქალები, სოციალურად დაუცველები.   
 
 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

„კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ჩვენი კომპანიის სტრატეგიის ნაწილია. ყო-
ველთვის ვცდილობთ სოციალური აქტივობები ჩენს პროდუქტებთან იყოს ბმაში და სარგებელი 
მოუტანოს როგორც კომპანიას, ასევე საზოგადოებას“.  

პაატა ლომაძე
გენერალური დირექტორი

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

SAFETY WEEK

HEIDELBERGCEMENT GEORGIA

The project aims to raise employee awareness on the importance of labor safety requirements and 
the necessity for their implementation.

The Safety Week project has been implemented since 2014. The week includes various events 
targeting training and presentations on labor safety for younger generations. At the same time, 
contractor companies, which fully follow the labor safety requirements, are given awards within the 
activities of Safety Week.  The employees of the company are also awarded which assists in 
encouraging them to work in the direction of labor safety and increase the levels of healthcare and 
labor safety within the company.

During Safety Week 2018, a training on labor safety issues was held. Additionally, thematic 
entertainment events were held for children and employees received awards in the following 
categories:  best employees and drivers at concrete and cement factories, best contractors and best 
factories that have demonstrated their upholding of cleanliness and order at the work place. The 
winners were awarded with prizes and gift vouchers.

Within the four years of the project, the incidence frequency rate fell from 2.0 to 0.6.
The main reason for the sustainability of the project is the collaborative efforts of the employees and 
the desire to ensure that their work environment is safe and secure.



ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

უსაფრთხოების კვირეული

პროექტი „უსაფრთხოების კვირეული“ ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი მიზანია თა-
ნამშრომლებმა კარგად გააცნობიერონ შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების მნიშვნელობა 
და მათი დაცვის აუცილებლობა.

„უსაფრთხოების კვირეული“ მოიცავს სხვადასხვა ღონისძიებას: ტრენინგებსა და პრეზენ-
ტაციებს შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე, მათ შორის, ახალგაზრდებისათვისაც. კვირე-
ულის ფარგლებში აჯილდოვებენ იმ კონტრაქტორ კომპანიებს, რომლებიც მთლიანად იცავენ 
კომპანიის შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნებს. ჯილდო გადაეცემათ ასევე კომპანიის 
თანამშრომლებს, რაც ხელს უწყობს თანამშრომელთა წახალისებას შრომის უსაფრთხოების 
დაცვის მიმართულებით და ზრდის კომპანიაში ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრ-
თხოების კულტურას.

2018 წლის „უსაფრთხოების კვირეული“ მოიცავდა შრომითი უსაფრთხოების საკითხების 
სწავლებას, ბავშვთა გასართობ, თემატურ ღონისძიებას და თანამშრომელთა დაჯილდოებას 
ისეთ კატეგორიებში, როგორიცაა: საუკეთესო თანამშრომლები, საუკეთესო მძღოლები 
ბეტონისა და ცემენტის ქარხნებში, საუკეთესო კონტრაქტორები, საუკეთესო საამქროები, 
რომლებიც გამოირჩევა სამუშაო ადგილის სისუფთავითა და ორგანიზებით. 

ოთხი წლის განმავლობაში პროექტით ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად, შრომისას 
მომხდარი ინციდენტების სიხშირის მაჩვენებელმა 2.0-დან 0.6-მდე დაიწია. 

პროექტის მდგრადობის მთავარი მიზეზი თანამშრომლების ერთობლივი ძალისხმევა და 
სურვილია, რომ მათი სამუშაო გარემო იყოს დაცული და უსაფრთხო.

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"
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CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"

კატეგორია "კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე"

Georgia's Responsible 
Business Awards



CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"

CONDUCTING OF ETHICAL, FAIR AND TRANSPARENT BUSINESS

VEON GEORGIA

With the purpose of perfecting and reinforcing corporate politics as well as ensuring a transparent 
and fair competition in the process of supplier selection, VEON Georgia launched a one year program 
in 2017 within whose framework the company's code of conduct was reviewed and renewed. More 
specically, this concerned elaborating and implementing policy regarding the issues of corruption, 
money laundering and a policy on the ght against nancing terrorism, the code of business partner 
relations, conicts of interest, problem notication and revenge, and a retribution policy, among many 
others.

The company's management took on a personal responsibility to ensure the implementation and 
control of the policy. The HR department elaborated guidelines and planned numerous activities 
which assisted employees in understanding the code of conduct and putting it into practice in their 
everyday work. Individual and group trainings, online courses and competitions were conducted and 
internal prizes were established.

With the help of the renewed policy, the ethical attitude toward the business process improved not 
only inside the company but outside of it as well with existing and potential suppliers and clients. The 
company is condent that as a result of the implemented program its resources are being used in a 
correct way, all suppliers are provided with equal opportunities, discrimination and nepotism are 
excluded and employees enjoy a transparent and fair working environment.



ვეონი – საქართველო

კატეგორია "კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე"

ეთიკური, სამართლიანი და გამჭვირვალე ბიზნესის წარმოება

კორპორაციული პოლიტიკის სრულყოფის და გამყარების, აგრეთვე მომწოდებელთა შერჩევის 
პროცესში გამჭვირვალე და სამართლიანი კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით, 2017 წლის 
ივლისში, „ვეონ – საქართველომ“ დაიწყო ერთწლიანი პროგრამის განხორციელება, რომლის 
ფარგლებშიც გადაიხედა და განახლდა კომპანიაში არსებული ქცევის კოდექსი; კერძოდ, შე-
მუშავდა და დაინერგა კორუფციასთან, ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფი-
ნანსებასთან ბრძოლის პოლიტიკა, ბიზნესპარტნიორთან ურთიერთობის კოდექსი, ინტერესთა 
კონფლიქტის, პრობლემების შეტყობინების, შურისძიებისა და სამაგიეროს გადახდის 
არდაშვების პოლიტიკა და მრავალი სხვა. 

ხელმძღვანელობამ პოლიტიკის განხორციელების მხარდაჭერასა და კონტროლზე პირადი 
პასუხისმგებლობა აიღო. HR დეპარტამენტმა მოამზადა სახელმძღვანელოები და დაგეგმა 
მრავალი აქტივობა, რომელიც დაეხმარა თანამშრომლებს გაეთავისებინათ და გამო-
ეყენებინათ ქცევის კოდექსი ყოველდღიურ საქმიანობაში. ჩატარდა ინდივიდუალური და 
ჯგუფური ტრენინგები, ონლაინმეცადინეობები, კონკურსები, დაწესდა შიდა პრემიები. 

განახლებული პოლიტიკის დახმარებით შესაძლებელი გახდა ბიზნესის წარმოებისადმი 
ეთიკური დამოკიდებულების მიღწევა არა მხოლოდ კომპანიის შიგნით, არამედ მის გარეთაც, 
არსებულ და პოტენციურ მომწოდებლებთან და კლიენტებთან. კომპანია დარწმუნებულია, რომ 
განხორციელებული პროგრამის შედეგად მისი რესურსები გამოიყენება მიზნობრივად, ყველა 
მომწოდებელს ენიჭება თანაბარი შესაძლებლობები, გამორიცხულია დისკრიმინაცია და 
ნეპოტიზმი, ხოლო თანამშრომლებისთვის შექმნილია გამჭვირვალე და სამართლიანი 
სამუშაო გარემო. 
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DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF LOCAL SUPPLIERS

"WIMM-BILL-DANN GEORGIA" 
OFFICIAL REPRESENTATIVE 

OF "PEPSICO" CORPORATION

One of the main aims of PepsiCo is receiving high quality materials/production from local suppliers. 
With the purpose of decreasing milk import costs, PepsiCo looked for the possibility of cooperation 
with local dairy farms. With the evidence of some problems related to the quality of the products, the 
company decided to launch projects oriented at improving local dairy farms. The project started in 
2016 and envisioned holding regular food safety audits at farms while improving their work plans vis-
à-vis the results of the audits and outlining timeframes for the work as well as checking on 
implementation afterwards.

PepsiCo established a FSSC/GMP/HACCP/DNV certied expert team which worked with suppliers 
and assisted them in reaching food safety standards which are in line with the company's 
requirements. Regular trainings were delivered to suppliers. The training results were measured 
through planned and unplanned audit check-ups.

As a result of the project, food safety standards (FSSC, GMP, HACCP, DNV) were implemented by 
local milk suppliers with the quality of their products having improved. From 2018, PepsiCo has fully 
switched over to local suppliers with their full guarantee of high quality production. With the purpose 
of ensuring stable production, the project will continue to work on the development of the suppliers in 
the future as well. 

CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"



ადგილობრივი მომწოდებლების განვითარება და გაძლიერება

„პეპსიკოს“ ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ადგილობრივი მომწოდებლებისგან მაღალი ხარისხის 
მასალის/პროდუქციის მიღება. რძის იმპორტირების ხარჯების შემცირების მიზნით „პეპსიკომ“ 
მოიძია ადგილობრივ სარძევე მეურნეობებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა და 
აღმოაჩინა ხარისხთან დაკავშირებული რამდენიმე პრობლემა, რის გამოც გადაწყვიტა 
ფერმერების გაძლიერებაზე მიმართული პროექტის დაწყება. 2016 წელს წამოწყებული 
პროექტი ითვალისწინებდა მეურნეობებში სურსათის უვნებლობის აუდიტის რეგულარულად 
ჩატარებას, აუდიტის შედეგებზე დაყრდნობით მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის და მისი 
შესრულების ვადების შემუშავებას და შემდგომ ამ გეგმის განხორციელების შემოწმებას. 

„პეპსიკომ“ ჩამოაყალიბა FSSC/GMP/HACCP/DNV სერტიფიცირებულ ექსპერტთა გუნდი, 
რომელმაც იმუშავა მომწოდებლებთან და დაეხმარა მათ სურსათის უვნებლობის „პეპსიკოს“ 
მოთხოვნების შესაბამისი სტანდარტების მიღწევაში. ამ მიზნით მომწოდებლებს ჩაუტარდათ 
რეგულარული ტრენინგები; ტრენინგის შედეგები იზომებოდა დაგეგმილი და დაუგეგმავი 
აუდიტორული შემოწმებებით.   

პროექტის შედეგად, რძის ადგილობრივი მომწოდებლების ყოველდღიურ პრაქტიკაში 
დაინერგა სურსათის უვნებლობის სტანდარტები (FSSC, GMP, HACCP, DNV) და გაუმჯობესდა 
მათ მიერ წარმოებული რძის ხარისხი. 2018 წლიდან „პეპსიკო“ მთლიანად გადაერთო 
ადგილობრივ მომწოდებლებზე, პროდუქციის მაღალი ხარისხის სრული გარანტიით. სტა-
ბილური წარმოების უზრუნველყოფის მიზნით, მომწოდებლების განვითარებაზე ორიენ-
ტირებული პროექტი მომავალშიც გაგრძელდება.  

კატეგორია "კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე"
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PROMOTING ETHICAL BUSINESS 

"WIMM-BILL-DANN GEORGIA" 
OFFICIAL REPRESENTATIVE 

OF "PEPSICO" CORPORATION

Wimm-Bill-Dann Georgia joined the international PepsiCo corporation in 2011 and immediately 
launched implementation of the systems and projects operating in the large-size companies with a 
social responsibility. In 2012 and in line with the head ofce, the company instilled a business ethics 
code of conduct which denes its values, regulates its relations with customers and suppliers, and 
ensures the quality of service and transparency. The company highlights the importance that it is not 
only the employees who follow the business ethics code but all partners and sub-contractors as well. 
For this purpose, VIM-BIL-DAN Georgia constantly delivers trainings based on international 
resources, prepares and sends out corresponding informational materials and assists in the 
implementation of various standards and business development. 

The number of responsible business companies in Georgia increased as a result of this project. In 
2017 and in line with VIM-BIL-DAN's request, one of its partner companies implemented a massive 
storage building renovation project and implanted safe systems of logistics, production, storage and 
rotation. Another company has fully renewed its production lines, instilled HACCP/ISO systems and 
is a leader of packaging materials on the Georgian market.

VIM-BIL-DAN continues supporting business ethics which strengthens both local suppliers and the 
market and has a positive effect on each of the country's customers as well as the business 
environment. 

CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"



ეთიკური ბიზნესის წარმოება 

„ვიმ-ბილ-დან საქართველო“ 2011 წლიდან შეუერთდა საერთაშორისო კორპორაცია 
„პეპსიკოს“ და იმთავითვე დაიწყო იმ სისტემებისა და პროექტების დანერგვა-განხორციელება, 
რაც მოქმედებს პასუხისმგებელ მსხვილ კომპანიებში. 2012 წლიდან, სათავო ოფისის 
კვალდაკვალ, კომპანიამ დანერგა ბიზნესქცევის კოდექსი, რომელიც განსაზღვრავს კომპანიის 
ღირებულებებს, არეგულირებს ურთიერთობებს მომხმარებლებსა და მომწოდებლებთან, 
უზრუნველყოფს მომსახურების ხარისხს და გამჭვირვალობას. კომპანიის მიზანია ეთიკური და 
სამართლიანი ბიზნესქცევის კოდექსით იხელმძღვანელოს როგორც ყველა თანამშრომელმა, 
ისე ყველა პარტნიორმა და ქვეკონტრაქტორმა, რისთვისაც მუდმივად ატარებს ტრენინგებს, 
საერთაშორისო რესურსებზე დაყრდნობით ამზადებს და ავრცელებს შესაბამის საინფორმაციო 
მასალას, ეხმარება სხვადასხვა სტანდარტის დანერგვასა და ბიზნესის განვითარებას. 

პროექტის შედეგად საქართველოში იზრდება პასუხისმგებელი ბიზნესკომპანიების რაოდე-
ნობა. 2017 წელს, „ვიმ-ბილ-დანის“ მოთხოვნების შესაბამისად, ერთ-ერთმა პარტნიორმა 
ჩაატარა სასაწყობო შენობების მასშტაბური განახლება და დანერგა ლოჯისტიკისა და 
პროდუქციის შენახვა-როტაციის უსაფრთხო სისტემები; მეორე კომპანიამ სრულიად განაახლა 
საწარმოო ხაზები, დანერგა HACCP/ISO სისტემები და ლიდერობს შესაფუთი მასალების 
ქართულ ბაზარზე.  

„ვიმ-ბილ-დანი“ განაგრძობს ბიზნესეთიკის დაცვის ხელშეწყობას, რაც, საბოლოო ჯამში, 
აძლიერებს ადგილობრივ მომწოდებლებსა და ბაზარს და დადებითად მოქმედებს თითოეულ 
მომხმარებელსა და ქვეყნის ბიზნესგარემოზე. 

კატეგორია "კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე"
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DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF LOCAL SUPPLIERS

FOODMART

The Spar supermarket network is an international company and its social responsibility concept is 
expressed in its support and empowerment of local start-ups and small holder farmers in various 
countries. Work on a similar project in Georgia started in 2017.

The project aims to share Spar's international experience with small holders, assist them in product 
marketing and thus support their business development. Within the framework of the program, any 
small holder who produces an interesting product for Spar's format can approach the supermarket. 
Spar will study the product, brand it and support its sales. Commercial and marketing units are 
involved in the project. The commercial unit agrees upon the sales conditions and the logistics with 
the supplier after which the marketing unit studies the product, works on branding, selects and tests 
the packaging and offers a sales strategy to the supplier.

At the moment there are up to 15 successful products of local small holders sold in the local network 
under the Spar brand. The portfolio is constantly increasing and encompasses various categories of 
production; among them, sunower seeds, hot chili paste (adjika), tomato sauce (satsebeli), plum 
sauce (tkemali), chemical substances for the household and so on.

CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"



ფუდმარტი

ადგილობრივი მომწოდებლების განვითარება და გაძლიერება

სუპერმარკეტების ქსელი „სპარი“ არის საერთაშორისო კომპანია, რომლის სოციალური 
პასუხისმგებლობა გამოიხატება სხვადასხვა ქვეყნის ადგილობრივი სტარტაპერებისა და მცირე 
მეწარმეების მხარდაჭერასა და გაძლიერებაში. 

„სპარმა“ საქართველოში ადგილობრივი სტარტაპერებისა და მცირე მეწარმეების მხარ-
დაჭერის პროექტზე მუშაობა 2017 წლიდან დაიწყო. პროექტის საშუალებით მცირე მეწარმეებს 
საშუალება ეძლევათ გაიზიარონ „სპარის“ საერთაშორისო გამოცდილება. კომპანია ეხმარება 
მათ პროდუქციის მარკეტინგში და ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებაში. პროგრამის 
ფარგლებში ნებისმიერ მცირე მეწარმეს, რომელიც აწარმოებს „სპარის“ ფორმატისთვის 
საინტერესო პროდუქციას, შეუძლია მიმართოს „სპარს“, რომელიც შეისწავლის პროდუქტს, 
უკეთებს ბრენდინგს და ხელს უწყობს მის რეალიზაციას. პროექტში ჩართულია კომპანიის 
კომერციული და მარკეტინგული განყოფილებები; კომერციული განყოფილება ათანხმებს 
მომწოდებლებთან გაყიდვის პირობებსა და ლოჯისტიკას, რის შემდეგაც მარკეტინგის 
განყოფილება იკვლევს პროდუქტს, მუშაობს ბრენდინგზე, არჩევს და ამოწმებს შეფუთვას და 
სთავაზობს მომწოდებლებს გაყიდვების სტრატეგიას. 

ამჟამად ადგილობრივ ქსელში „სპარის“ ბრენდით მცირე მეწარმეების უკვე 15-მდე წარმა-
ტებული პროდუქტი იყიდება. მათი რაოდენობა მუდმივად იზრდება და მოიცავს პროდუქციის 
სხვადასხვა კატეგორიას, როგორიცაა მზესუმზირა, აჯიკა, საწებელი, ტყემალი, საყოფა-
ცხოვრებო ქიმიური საშუალებები და სხვა.
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SMALL AND MEDIUM SIZE BUSINESS SUPPORT PROGRAM

GPI HOLDING

In 2017, GPI in partnership with the Georgian Small and Medium Size Enterprises' Association 
launched a project oriented on the development of small and medium size entrepreneurs. The project 
aims to popularize insurance as a nancial protection mechanism, raise the awareness of 
entrepreneurs about insurance and engage them into the insurance system which is a necessary 
condition for the development and strengthening of the country's economy.

The insurance program envisions a reimbursement of GEL 50,000. For the purpose of reducing the 
insurance fee for small entrepreneurs, GPI Holding's co-nancing of the business risks at the rst 
phase of the program was 50% and then 25%-50% at the second phase. A wide audience was 
informed about the program's conditions and discounts through various communications campaigns.
 
The project results were vividly revealed by the Eliava market re:  70% of the those who suffered 
losses and who were already insured with GPI received a total of GEL 600,000 in reimbursements. 
The attitude towards insurance has changed as well and this is reected in the almost 100% rate of 
insurance policy renewal. The program has also positively affected the company:  incoming calls at 
the call center have increased by 300% and sales have increased by 500%.

At the current stage of the program, all entrepreneurs receive business obstacle insurance free-of-
charge when purchasing a property insurance policy at GPI Holding.

CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"



სადაზღვევო კომპანია 
"ჯიპიაი ჰოლდინგი"

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა 

„ჯი-პი-აიმ“ 2017 წელს, „საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან“ 
ერთად, დაიწყო მცირე და საშუალო მეწარმეების განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამა, 
რომლის მიზანია დაზღვევის, როგორც ფინანსური დაცვის მექანიზმის პოპულარიზება, 
მეწარმეთა ცნობიერების დონის ამაღლება და მათი სადაზღვევო სისტემაში ჩართვა, რაც 
მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და გაჯანსაღებისათვის.  

სადაზღვევო პროგრამა ითვალისწინებს 50,000 ლარის ანაზღაურებას. მცირე მეწარ-
მეებისთვის დაზღვევის გადასახადის შემცირების მიზნით, პროგრამის პირველ ეტაპზე 
ბიზნესრისკების თანადაფინანსება „ჯი-პი-აი ჰოლდინგის“ მხრიდან შეადგენდა 50%-ს, ხოლო 
მეორე ეტაპზე – 25%-50%-ს. პროგრამის პირობებისა და შეღავათების შესახებ ფართო 
აუდიტორიის ინფორმირება სხვადასხვა საკომუნიკაციო კამპანიის მეშვეობით ხდებოდა. 

პროგრამის შედეგები კარგად გამოჩნდა ელიავას ბაზრობის ხანძრის შემდეგ – დაზა-
რალებულთა 70%-ს, ვისაც უკვე ჰქონდა „ჯი-პი-აის“ დაზღვევა, საერთო ჯამში 600,000 ლარის 
ზარალი აუნაზღაურდა. შეიცვალა დამოკიდებულებაც დაზღვევის მიმართ, რაზეც მეტყველებს 
სადაზღვევო პოლისების განახლების თითქმის 100%-იანი მაჩვენებელი. პროგრამამ თავად 
კომპანიაზეც დადებითად იმოქმედა: 300%-ით გაიზარდა ქოლცენტრში შემოსული ზარების 
რაოდენობა, ხოლო გაყიდვები – 500%-ით. 

პროგრამის ახლანდელ ეტაპზე, ქონების დაზღვევის პოლისის შეძენისას, „ჯი-პი-აი ჰოლდინგი“ 
ყველა მეწარმეს საჩუქრად ბიზნესის შეფერხების დაზღვევას გადასცემს. 

კატეგორია "კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

Georgia's Responsible 
Business Awards



CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

COMMUNITY SUPPORT

ACT 
 ANALYZE AND CONSULTING TEAM

The Spar supermarket network is an international company and its social responsibility concept is 
From September to October 2017, ACT's employees provided marketing consultation to the Babale 
social enterprise. The needs assessment implemented within the framework of the project outlined 
the challenges in several main directions: enterprise publicity, product positioning and categorization.

Within the framework of the consultation, the ACT team developed ideas together with Babel related 
to its products, sales and its distribution. At the same time, a target audience communication plan was 
elaborated and a priority segment of the market was outlined.

As a result of the project, the social enterprise implements focused, more efcient and proactive 
communication with its target audience in the direction of Babel's awareness raising and product 
positioning. For this purpose, emphasis was made on clearer and specic messages related to the 
organization as well as its product. The product's visual characteristics were also enhanced with 
images from Georgian symbolism. Opportunities for sales and distribution have become more 
diversied.



ACT
ანალიზისა და კონსულტაციის გუნდი

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

საზოგადოების მხარდაჭერა

2017 წლის სექტემბრიდან ოქტომბრამდე შპს „ეი-სი-თის“ თანამშრომლებმა, „საზოგადოების 
მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, მარკეტინგული კონსულტაცია გაუწიეს სოციალურ 
საწარმო „ბაბალეს“. ჩატარდა საჭიროებების შეფასება და გამოვლინდა საწარმოს წინაშე 
არსებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, როგორიცაა, მაგალითად, საწარმოს 
ცნობადობა, პროდუქციის პოზიციონირება და კატეგორიზაცია.

კონსულტაციის ფარგლებში „ეი-სი-თის“ გუნდმა, სოციალურ საწარმო „ბაბალესთან“ ერთად 
შეიმუშავა იდეები, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს პროდუქტების წარმოჩენის, რეალიზებისა 
და დისტრიბუციის საქმე. დაიწერა მიზნობრივ აუდიტორიასთან კომუნიკაციის გეგმა და 
განისაზღვრა ბაზრის პრიორიტეტული სეგმენტი.

პროექტის შედეგად სოციალური საწარმოს კომუნიკაცია სამიზნე აუდიტორიასთან, „ბაბალეს“ 
ცნობადობის და პროდუქტების პოზიციონირების მიმართულებით, უფრო ფოკუსირებული, 
ეფექტური და პროაქტიური გახდა, რაც მიღწეულია უფრო გასაგები და კონკრეტული 
გზავნილებით, რომლებიც ეხება როგორც ორგანიზაციას, ისე მის წარმოებულ პროდუქტს. 
ასევე, პროდუქციის მახასიათებლებს დაემატა ქართული სიმბოლიკა და უფრო მრავალ-
ფეროვანი გახდა რეალიზაციისა და დისტრიბუციის შესაძლებლობები. 

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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PUBLIC SPACE AS COMMUNICATION

BASALT FIBERS

In 2018, the Basalt Fibers company aimed at not only creating a new public space in Rustavi but also 
helping the young generation and students to be engaged in the elaboration and implementation of 
projects.

The public space will serve as an urban hub that supports various social groups to engage in social 
activities.

The project is supported by the Architects Union of Bavaria City (Germany), Georgian Technical 
University (Faculty of Architecture) and Rustavi City Hall.

As a result of the workshops held in Rustavi within the framework of the project, the company's board 
chose a location. Students of the Technical University are being requested to submit their ideas for 
the further development of the location. Within the framework of the project, students are given an 
opportunity to work within the space of one academic semester and submit their ideas to the jury in 
February 2019. The main objective of the competition is to create the concept of an urban center with 
the active involvement of the youth and the use of ecologically clean and modern materials in this 
process.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

„Basalt Fiber's products, technologies as well as its business and development approaches include 
activities and initiatives that are exclusively oriented on the public good“.

Iveri Kutsnashvili
General Director



ბაზალტ ფაიბერს

საზოგადოებრივი სივრცე, როგორც კომუნიკაცია

კომპანია „ბაზალტ ფაიბერსმა“ 2018 წელს მიზნად დაისახა ქ. რუსთავში შეექმნა ახალი 
საზოგადოებრივი სივრცე და თან დახმარებოდა ახალგაზრდა თაობას და სტუდენტებს 
ჩართულიყვნენ პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებაში.

საზოგადოებრივი სივრცე იქნება ურბანული ჰაბი, რომელიც ხელს შეუწყობს სხვადასხვა 
სოციალურ ჯგუფს ჩაერთოს სოციალურ აქტივობებში.

პროექტი ხორციელდება ქ. ბავარიის (გერმანია) არქიტექტორთა გაერთიანების, საქარ-
თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა (არქიტექტურის ფაკულტეტი) და რუსთავის მერიის 
მხარდაჭერით.

პროექტის ფარგლებში, რუსთავში ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების შედეგად, საბჭომ 
შეარჩია ადგილი, რომლის შემდგომი განვითარების იდეები ტექნიკური უნივერსიტეტის 
სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ. პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ 
იმუშაონ ერთი აკადემიური სემესტრის განმავლობაში და ჟიურის იდეები 2019 წლის 
თებერვალში გააცნონ. კონკურსის მთავარი მიზანია ახალგაზრდების აქტიური ჩართულობით 
ურბანული ცენტრის კონცეფციის შექმნა და ამ პროცესში ეკოლოგიურად სუფთა, თანამედროვე 
მასალების გამოყენება.

„ბაზალტ ფაიბერსის პროდუქცია, ტექნოლოგიები და ბიზნესის კეთებისა და განვითარების 
მიდგომები მოიცავს მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადო სიკეთეზე დაფუძნებულ აქტივობებსა და 
მიდგომრებს“. 

ივერი ქუცნაშვილი
გენერალური დირექტორი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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EDUCATED GENERATION - STATE'S PRINCIPAL CAPITAL

BASISBANK

For many years, Basisbank has prioritized supporting education in the framework of social 
responsibility. It is important for the organization to integrate disabled and socially vulnerable children 
/ young people into the educational system which will eventually facilitate their employment and self-
realization.

The bank cooperates with universities for the proper selection of the target segment. After completion 
of their studies, students have an opportunity to pursue internships at Basisbank with the prospect of 
further employment.

Within the scope of the scholarship program, ten entrants enrolled in the internationally accredited 
Bachelor's degree programs at Iliauni San Diego State University will receive a GEL 2,000 
scholarship voucher and ve students of Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University will receive 
GEL 1,000 scholarships per semester.

Since 2014 and in cooperation with Ilia State University, Basisbank has been annually awarding the 
Pascal Prize, valued at GEL 3,000, to young researchers for important international publications.
Basisbank cooperated with Public School 202 in 2017 for the integration of children with disabilities. 
Schoolbooks were created in Braille. Blind and visually impaired adolescents are using the books to 
study culinary arts. 

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

„A key priority for Basisbank in the area of social responsibility is to promote modern education in the 
country and create a favorable environment for our youth to become good professionals“.

David Tsaava
General Director



ბაზისბანკი

განათლებული თაობა – სახელმწიფოს უმთავრესი კაპიტალი 

„ბაზისბანკმა“ მრავალი წელია სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში პრიორიტეტად 
განათლების მხარდაჭერა აირჩია. ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანია შეზღუდული შე-
საძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველი ბავშვების/ახალგაზრდების საგან-
მანათლებლო სისტემაში ჩართვა, რაც საბოლოოდ მათ დასაქმებას და თვითრეალიზაციას 
შეუწყობს ხელს.

ბანკი მიზნობრივი სეგმენტის სწორად შერჩევისთვის თანამშრომლობს უნივერსიტეტებთან. 
სწავლის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ „ბაზისბანკში“ გაიარონ 
სტაჟირება, შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით.

სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში „ილიაუნის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ 
საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხული 10 აბი-
ტურიენტი 2000-ლარიან სასტიპენდიო ვაუჩერს იღებს, ხოლო სულხან-საბა ორბელიანის 
სასწავლო უნივერსიტეტის 5 სტუდენტი კი – 1000-ლარიან სემესტრულ სტიპენდიას.

2014 წლიდან „ბაზისბანკი“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ყო-
ველწლიურად ახალგაზრდა მკვლევრებს გადასცემს პასკალის 3000-ლარიან პრემიას 
მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პუბლიკაციისათვის.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ინტეგრაციის მიზნით, „ბაზისბანკმა“ 2017 
წელს ითანამშრომლა 202-ე უსინათლო ბავშვთა საჯარო სკოლასთან. შეიქმნა სახელმ-
ძღვანელოები ბრაელის შრიფტით, რომლის გამოყენებითაც უსინათლო და მცირედმხედველი 
მოზარდები სწავლობენ კულინარიას.

„ბაზისბანკის უმთავრესი პრიორიტეტი სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით 
ქვეყანაში თანამედროვე განათლების ხელშეწყობა და ამ გზით ახალგაზრდების კარგ 
პროფესიონალებად ჩამოყალიბებისათვის სასარგებლო გარემოს შექმნაა“. 

დავით ცაავა
გენერალური დირექტორი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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BE ACTIVE IN GEORGIA

WISSOL GROUP

The Be Active in Georgia program was created in 2018 on the initiative of the Corporate Sports 
Federation of Georgia and with the support of the Sports and Youth Committee of the Parliament of 
Georgia. Its main partner is the Wissol Group. It aims at instilling a healthy lifestyle in society and 
popularizing running and sports in Georgia.

Within the framework of the campaign, 14 thematic runs were organized. Some of them were:  "Run 
for Peace," "Beauty Run," "Run with the Stars," "Charity Run," "Tbilisi Night Run," "Batumi Night 
Run," "Wine Road Run" and "School Run," among others.

Each run was meant for different segments of society and brought together people of different ages 
and interests.

During the campaign, football tournaments, international sports conferences and a corporate 
championship in chess among private organizations were held where 24 companies participated.

Besides promoting a healthy lifestyle, the campaign sought to promote the development of tourism in 
the country, presenting the potential of Georgia's agriculture while working on environmental 
awareness raising and the active involvement of the private sector in these processes.

Three more runs are planned before the end of the year. The company plans to continue its activities 
in the next year as well.
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ვისოლ ჯგუფი

იყავი აქტიური საქართველოში

პროგრამა „იყავი აქტიური საქართველოში“ შეიქმნა 2018 წელს „საქართველოს კორპო-
რაციული სპორტის ფედერაციის“ ინიციატივითა და საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და 
ახალგაზრდული კომიტეტის მხარდაჭერით. პროგრამის მთავარი პარტნიორია „ვისოლ ჯგუფი“ 
და მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სირბილის 
პოპულარიზაციას, საქართველოში მასობრივი სპორტის განვითარებას.

კამპანიის ფარგლებში დღეისათვის 14 თემატური გარბენი ჩატარდა: „გარბენი მშვიდო-
ბისთვის“, „სილამაზის გარბენი“, „ირბინე ვარსკვლავებთან ერთად“, „საქველმოქმედო 
გარბენები“, „ღამის თბილისის გარბენი“, „ღამის ბათუმის გარბენი“, „ღვინის გზის გარბენი“, 
„სასკოლო გარბენები“ და ა.შ. თითოეული გარბენი სხვადასხვა სეგმენტზე იყო გათვლილი და 
აერთიანებდა სხვადასხვა ასაკისა და ინტერესის მქონე ადამიანს. 

სირბილის გარდა, კამპანიის დროს გაიმართა ფეხბურთის ტურნირები, საერთაშორისო 
სპორტული კონფერენცია და კორპორაციული ჩემპიონატი ჭადრაკში კერძო ორგანიზაციებს 
შორის, სადაც 24-მა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის გარდა, კამპანია ხელს უწყობს ქვეყანაში 
ტურიზმის განვითარებას, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პოტენციალის წარმოჩენას,  
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას და ამ პროცესებში კერძო სექტორის აქტიურ 
ჩართულობას. 

წლის ბოლომდე დაგეგმილია კიდევ 3 გარბენის ჩატარება. კომპანია მომავალ წელსაც გეგმავს 
აქტივობების გაგრძელებას. 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"
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STUDENTS SUMMER TRAVEL PROJECT #TAKECARE (#IZRUNE) OF THE WISSOL GROUP AND 
ILIA STATE UNIVERSITY  

WISSOL GROUP

The Students Summer Travel Project  #TakeCare (#Izrune) is a joint initiative of the Wissol Group and 
Ilia State University which aims to deepen student knowledge and practical experience in the 
environmental, agricultural and tourism directions; most importantly, its other goal is to encourage 
student engagement in activities benecial for the community and in line with their own interests.

The project partners were the environmental protection organization CENN, USAID, Adjara Group, 
Agency of Protected Areas, Ministry of Agriculture of Georgia, Farmers' Association of Georgia, 
Mountain Resorts Agency of Georgia, Marshall and Redberry.

Within the framework of the project, four eld camps were conducted at the Ilia State University 
Scientic-Research Bases in which about 200 students took part. The students were given thematic 
lectures and seminars, took part in expeditions and they participated in joint clean-up actions. They 
also visited local farmers and assisted them in their everyday work; in the evenings, well-known 
poets, writers and musicians visited the camps and provided programs of entertainment. 

The camps helped student participants to get more information on specic topics, raise their 
awareness and understand their role in society. It is noteworthy that the students continue to work on 
the ideas developed during the project.

The project will continue in the next year and will be available for students from all over the Georgia.
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ვისოლ ჯგუფი

"ვისოლ ჯგუფისა" და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური საზაფხულო 
მოგზაურობა "#იზრუნე"

საზაფხულო სტუდენტური მოგზაურობა „#იზრუნე“ „ვისოლ ჯგუფისა“ და ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტია, რომლის მიზანია სტუდენტებმა გაიღრმავონ ცოდნა 
და პრაქტიკული გამოცდილება გარემოსდაცვითი, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის მი-
მართულებით და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საკუთარი ინტერესების შესაბამისად 
ჩაერთონ საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობაში.�

პროექტის პარტნიორები იყვნენ გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია CENN, USAID, „აჭარა ჯგუფი“, 
დაცული ტერიტორიების სააგენტო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, საქართველოს მთის კურორტების სააგენტო, 
„მარშალი“, „რედბერი”.

პროექტის ფარგლებში მოეწყო 4 გასვლითი ბანაკი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო-კვლევით ბაზებზე, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო 200-მდე სტუდენტმა. 
სტუდენტებს ჩაუტარდათ თემატური ლექცია-სემინარები, მოეწყო ექსპედიციები და დასუფ-
თავების აქციები. სტუდენტები სტუმრობდნენ ადგილობრივ ფერმერებს და მათ ყოველდღიურ 
საქმიანობაში ეხმარებოდნენ; ბანაკებში საღამოობით ჩადიოდნენ ცნობილი პოეტები, 
მწერლები და მუსიკოსები.

ბანაკები დაეხმარა სტუდენტებს კონკრეტულ თემებზე მიეღოთ მეტი ინფორმაცია, აემაღლე-
ბინათ ცნობიერება და გაეაზრებინათ საკუთარი როლი საზოგადოებაში. აღსანიშნავია, რომ 
სტუდენტები დღესაც განაგრძობენ ბანაკში გაჩენილ იდეებზე მუშაობას.

პროექტი მომავალ წელსაც გაგრძელდება და მასში მონაწილეობის საშუალება მიეცემათ 
სტუდენტებს მთელი საქართველოდან.
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BUSINESS SUPPORT PROGRAM: TBC FOR BUSINESS

TBC BANK

The TBC for Business program has been implemented since 2015 and serves the purpose of 
supporting small and medium-size businesses in Georgia in the following directions:  education, 
consulting, encouragement, awareness raising and networking. 

The program includes several large-scale initiatives. One of them is the Business Award which is 
being held for the third time this year. Its purpose is to encourage original and innovative ideas, create 
a business communication platform for businessmen, introduce distinguished businesses to the 
public and attract skilled staff.

Within the framework of the program, the tbcbusiness.ge website was created. This is an educational 
resource for small and medium-sized business owners, their employees and any other 
representatives of the general public with an interest in the eld.

As a part of the educational program for small and medium-size business, TBC Bank offers 
representatives of the business world 18 types of business training, individual consultation platforms 
and participation in regional agricultural and business forums.

TBC Bank is implementing the project in partnership with the Asian Development Bank and the 
European Fund EFSE.

It should be noted that the number of participants in the Business Award has doubled in two years and 
exceeded 1,000 this year in comparison to 523 in the previous year. A total of 4,572 individuals have 
undergone trainings, 50 consultations were conducted, start-up master classes were attended by 
160 people, 230 people attended agricultural forums in six cities in Georgia and 250 people attended 
the business forum in Batumi.
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თი ბი სი ბანკი

ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა "თიბისი ბიზნესისთვის"

პროექტი „თიბისი ბიზნესისთვის“ ხორციელდება 2015 წლიდან და ემსახურება საქართველოში 
არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას შემდეგი მიმართულებებით: განათლება, 
კონსულტაცია, წახალისება და ცნობადობის გაზრდა, „ნეტვორკინგი“.

პროგრამა მოიცავს რამდენიმე მსხვილ ინიციატივას. ერთ-ერთია ყოველწლიური ბიზნეს-
დაჯილდოება, რომელიც 2018 წელს უკვე მესამედ ტარდება. დაჯილდოების მიზანია 
ორიგინალური და ინოვაციური იდეების წახალისება, ბიზნესმენებისთვის საქმიანი ურ-
თიერთობის პლატფორმის შექმნა, გამორჩეული ბიზნესის საზოგადოებისთვის გაცნობა, 
კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ვებგვერდი tbcbusiness.ge. ეს არის საგანმანათლებლო 
რესურსი მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელებისთვის, მათი თანამშრომლებისა და, 
ზოგადად, საზოგადოების ნებისმიერი დაინტერესებული წარმომადგენლისთვის.

მცირე და საშუალო ბიზნესის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, ბიზნესის წარ-
მომადგენლებს “თიბისი ბანკი” სთავაზობთ 18 სახეობის ბიზნესტრენინგს, ინდივიდუალური 
კონსულტაციის პლატფორმას, რეგიონულ აგრო- და ბიზნეს ფორუმებში მონაწილეობას. 

„თიბისი ბანკი“ პროექტს „აზიის განვითარების ბანკთან“ და ევროპულ ფონდ EFSE-თან ერთად 
ახორციელებს.

აღსანიშნავია, რომ ბიზნესდაჯილდოებაში მონაწილეების რაოდენობა 2 წელიწადში გა-
ორმაგდა და 523-დან 1,000-ს გადააჭარბა. ტრენინგები გაიარა 4,572-მა ადამიანმა, ჩატარდა 
50 კონსულტაცია; სტარტაპის მასტერკლასებს დაესწრო 160 ადამიანი; 230 ადამიანი დაესწრო 
აგროფორუმებს საქართველოს 6 ქალაქში; ბათუმში ბიზნესფორუმს დაესწრო 250 ადამიანი. 
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WRITE IN THE GEORGIAN ALPHABET

TBC BANK

The Write in the Georgian Alphabet project was launched in 2015 and is still in progress. It is a 
combination of several initiatives aimed at integrating the Georgian alphabet into the digital world with 
the aim of promoting the Georgian alphabet for its use in the digital space. 

Accordingly, TBC Bank began working in three directions: 1. Focusing the public's attention on the 
necessity for writing in the Georgian alphabet, 2. Supporting the development of digital fonts and 3. 
Full-scale integration of the Georgian alphabet and the Georgian language into the international 
online space in cooperation with Microsoft. The main target groups of the project were citizens of 
Georgia and Georgians residing abroad.

Within the framework of the project, the largest Georgian-English dictionary was digitalized and the 
rst font competition was held which resulted in the digitalization of 13 new Georgian fonts. More than 
50 young people acquired a new profession – font engineering – free-of-charge as a result of the 
project.

In addition, the rst Georgian articial intelligence platform, kartulad.ge, was created in cooperation 
with Microsoft within the framework of which the number of translated sentences will soon exceed 
100,000. Afterwards, Microsoft's articial intelligence platform will start "studying" the Georgian 
language in order to fully integrate it into the modern online world. In addition, Microsoft was given a 
database of over 3 million sentences from Saba Electronic Books.

Besides the abovementioned results, 65% of communication in the Georgian language is already 
performed in the Georgian alphabet. The hashtag #WriteinGeorgianAlphabet (#წერექართულად) 
was used more than 400,000 times.
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თი ბი სი ბანკი

"წერე ქართულად"

პროექტი „წერე ქართულად“ დაიწყო 2015 წელს და დღემდე მიმდინარეობს. ეს არის ქართული 
ანბანის ციფრულ სამყაროში ინტეგრირების რამდენიმე ინიციატივის ერთობლიობა, რომლის 
მიზანია ქართული ანბანისა და დამწერლობის პოპულარიზაცია და მათი მოხმარების 
სტიმულირება ციფრულ სივრცეში.

შესაბამისად, „თიბისიმ“ სამი მიმართულებით დაიწყო მუშაობა: 1. ქართულად წერის აუცი-
ლებლობის  შესახებ საზოგადოების ყურადღების გამახვილება; 2. დიგიტალური შრიფტების 
განვითარების ხელშეწყობა და 3. „მაიკროსოფტთან“ თანამშრომლობით ქართული ანბანის და 
ენის საერთაშორისო ონლაინსივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაცია. პროექტის ძირითადი 
სამიზნეები არიან საქართველოს მოქალაქეები და უცხოეთში მცხოვრები ქართველები.

პროექტის ფარგლებში გაციფრულდა ყველაზე დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი; 
ჩატარდა ფონტების პირველი კონკურსი, რომლის შედეგად გაციფრულდა 13 ახალი ქართული 
შრიფტი და 50-ზე მეტმა ადამიანმა სრულიად უფასოდ ისწავლა ახალი პროფესია – ფონტის 
ინჟინერია; ამ მიმართულებით ჩატარდა საჯარო ლექციები.

ამასთანავე, „მაიკროსოფტთან“ ერთად შეიქმნა პირველი ქართულენოვანი ხელოვნური 
ინტელექტის პლატფორმა - kartulad.ge, რომლის ფარგლებში ნათარგმნი წინადადებების 
რაოდენობა მალე 100000-ს გასცდება. შემდეგ მაიკროსოფტის ხელოვნური ინტელექტის 
პლატფორმა დაიწყებს ქართული ენის „შესწავლას“, რათა მოხდეს ენის სრული ინტეგრაცია 
თანამედროვე ონლაინსამყაროში. „მაიკროსოფტს“ „საბას ელექტრონული წიგნებიდან“ 
დამატებით გადაეცა 3 მილიონამდე წინადადების ბაზა.  

გარდა აღნიშნული შედეგებისა, კამპანიის დამსახურებაა, რომ ქართულ ენაზე კომუნიკაციის 
65% უკვე ქართული ანბანით მიმდინარეობს. ჰეშთეგი #წერექართულად უკვე 400,000-ზე 
მეტჯერ გამოიყენეს. 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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BUSINESS TRAINING IN TOURISM - HOST

CREDO BANK

As of today, there is no literature in the Georgian language for those engaged in business start-ups 
and or small tourism businesses in order to study or develop skills in business management. Credo 
Bank places the development and the stability of the tourism market as a priority and to this end is 
organizing a business training in tourism - Host. With the support of Credo Bank and eld experts, a 
special training module has been elaborated which aims to educate/share information and provide 
practical knowledge and skills for people working in the tourism sector throughout Georgia. Credo 
Bank was nancially supported by the European Fund for South Eastern Europe (EFSE) for the 
implementation of this initiative.

Within the framework of the project, eight trainings were held for individuals who are engaged in 
tourism activities in the following zones of Georgia:  Bakuriani, Borjomi, Mestia and Kazbegi. The 
total number of training participants has reached approximately 240 people. By the end of 2018, 12 
trainings will be held in different cities of Georgia. In 2019 the trainings are planned in all regions of 
Georgia.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"



კრედო ბანკი

ტურისტული ბიზნესტრენინგი "მასპინძელი"

„კრედო ბანკისთვის“ პრიორიტეტულია ტურისტული ბაზრის განვითარება და ამ სფეროში 
სტაბილურობის შენარჩუნება. ამ მიზნით ბანკმა ექსპერტების დახმარებით შეიმუშავა 
ტრენინგმოდული და ჩამოაყალიბა ბიზნესტრენინგი „მასპინძელი“, რომელიც საქართველოს 
მასშტაბით ტურისტულ სფეროში მომუშავე ადამიანებს ეხმარება საჭირო ინფორმაციის, 
პრაქტიკული ცოდნის და უნარ-ჩვევების სწავლა / განვითარება / გაზიარებაში. ამ ინიციატივის 
განსახორციელებლად „კრედო ბანკს“ ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია ევროპულმა ფონდმა 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისათვის (EFSE).

პროექტის ფარგლებში 2018 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში 8 ტრენინგი ჩაუტარდათ ტუ-
რისტული საქმიანობით დაკავებულ პირების საქართველოს შემდეგ ტურისტულ ზონებში: 
ბაკურიანი, ბორჯომი, მესტია და  ყაზბეგი. ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 
240-მა ადამიანმა. 2018 წლის ბოლომდე დაგეგმილია კიდევ 12 ტრენინგის ჩატარება 
საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. 2019 წელს, გეგმის მიხედვით, ტრენინგები ჩატარდება 
საქართველოს ყველა რეგიონში.

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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A DAY AT KVARELI LAKE FOR CHILDREN WITHOUT FAMILY CARE

M | GROUP

The aim of this 2018 M|Group project was to offer a beautiful day out for children without family care.

The M|Group, in cooperation with the Kvareli Orphan and Children without Family Care Protection 
Association, invited children from the facility for a day out at Kvareli Lake. The children explored the 
resort and participated in various entertainment activities:  bicycling, water bikes, motor boat tour, 
churchkhela making, a barbecue and bread baking.  With the help of the M|Group project - M|Kids, 
the participating children were also treated to a variety of sweets and cakes.

Media representatives were actively engaged in the campaign and provided entertainment together 
with the children to create a warm and friendly environment. The event received active coverage 
online, on television and in print media. 

The children enjoyed themselves during their day out. The company will to work to organize future 
similar activities.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"



M | GROUP

მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ერთი დღე ყვარლის ტბაზე

2018 წელს M|group-ის მიერ განხორციელებული პროექტის მიზანი იყო მზრუნველობა-
მოკლებული ბავშვებისთვის ეჩუქებინა ერთი ლამაზი დღე.

M|group-მა „ყვარლის ობოლთა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა დაცვის ასოცი-
აციასთან“ თანამშრომლობით, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები ერთი დღით კურორტ 
„ყვარლის ტბაზე“ დაპატიჟა. ბავშვებმა დაათვალიერეს კურორტის ტერიტორია და მონა-
წილეობა მიიღეს სხვადასხვა გასართობ აქტივობაში: ისეირნეს ველოსიპედებით, კატერითა და 
წყლის ველოსიპედებით. ამოავლეს ჩურჩხელები, შეწვეს მწვადი, გამოაცხვეს პური. M|group-ის 
პროექტ M|kids-ის დახმარებით ბავშვებმა გასინჯეს სხვადასხვა ტკბილეული და ნამცხვარი.

კამპანიაში აქტიურად ჩაერთნენ მედიის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ბავშვებთან ერთად 
ერთობოდნენ, თბილ და მეგობრულ გარემოს ქმნიდნენ, შესაბამისად, ღონისძიება აქტიურად 
გაშუქდა როგორც ონლაინ და ბეჭდური მედიით, ისე ტელევიზიით.

ღონისძიების შედეგად ბავშვებმა მიიღეს სასიამოვნო ემოცია, რომელიც კარგ მოგონებად 
დარჩებათ. კომპანია შეეცდება კვლავაც გაიმეოროს ამ ტიპის ღონისძიებები. 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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PAYBOX - ADAPTED RAPID PAY MACHINES

OPPA

OPPA gives the opportunity to customers throughout Georgia to make payments easily with the help 
of rapid pay boxes. It is important for OPPA that every customer has equal access to the machines.

For this reason, the company developed an innovative project in 2015 in the form of adapting rapid 
pay boxes to the needs of disabled people. In the same year, a sketch of such a machine was created 
and a pay box was designed and built in line with standards in order to meet the requirements of 
disabled people. From 2016, terminals were placed in both Tbilisi and in Georgia's regions. From 
2017, the company has been providing a constant feed of information about the adapted terminals to 
customers.

Adapted rapid pay box terminals entered the Georgian market about three years ago. As a result, 
people with disabilities have the opportunity to use up to 1,000 payment services. At the same time, 
the rapid pay boxes are branded with a corresponding label that helps the user to differentiate them 
from standard machines.

Due to the relevance of the project and the utilization of the adapted rapid pay boxes, the company is 
considering continuing to work in this direction through updating and adding similar terminals.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

„A key value of our company is to create and offer customer-oriented services for the nancial 
technological market in order to make service accessible for all“.

Levan Kirvalidze
General Director



ოპპა

PAYBOX – ადაპტირებული სწრაფი ჩარიცხვის აპარატები 

კომპანია „ოპპა“ მომხმარებლებს მთელი საქართველოს მასშტაბით აძლევს შესაძლებლობას 
სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების დახმარებით მარტივად განახორციელონ სასურველი 
გადახდები. „ოპპასთვის“ მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ მომხმარებელს აპარატებით 
სარგებლობის თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეს.

ამ მიზნით კომპანიამ 2015 წელს შეიმუშავა ინოვაციური პროექტი „სწრაფი ჩარიცხვის 
აპარატების ადაპტირება შშმ პირების საჭიროებებზე“. ამავე წელს შეიქმნა სწრაფი ჩარიცხვის 
აპარატის  ესკიზი და დამზადდა შშმ პირების მოთხოვნებზე მორგებული, სტანდარტების 
შესაბამისი აპარატები. 2016 წლიდან ტერმინალები განთავსდა როგორც თბილისში, ისე 
რეგიონებში. კომპანია 2017 წლიდან მუდმივად აწვდის მომხმარებლებს ინფორმაციას 
ადაპტირებული ტერმინალების შესახებ.

ადაპტირებული სწრაფი ჩარიცხვის ტერმინალები ბაზარზე დაახლოებით სამი წელია 
განთავსდა. შედეგად, შშმ პირებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ 1000-მდე გადახდის 
სერვისით. ამგვარი სწრაფი ჩარიცხვის აპარატები გამოირჩევა ვიზუალურადაც, აქვთ შე-
საბამისი წარწერები, რაც ეხმარება მომხმარებელს გაარჩიონ სტანდარტული აპარატებისგან. 

პროექტის აქტუალობიდან და მოხმარებიდან გამომდინარე, კომპანია განიხილავს ამ მი-
მართულებით მუშაობის გაგრძელებას და ამ ტიპის ტერმინალების განახლებასა და დამატებას.

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

„ჩვენი კომპანიის ძირითადი ღირებულება ფინანსური ტექნოლოგიური ბაზრისთვის მომ-
ხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურების შექმნა და შეთავაზებაა, რათა გახადოს მომ-
სახურება ყველასთვის ხელმისაწვდომი“.

ლევან კირვალიძე
გენერალური დირექტორი

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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MASTER'S STUDENTS SCHOLARSHIP PROGRAM

POLICY AND MANAGEMENT 
CONSULTING GROUP - PMCG

PMCG started funding Master's students in 2015. The decision was based on the fact that there is a 
lack of professionals in the eld in which the company is operating. In addition, PMCG believes that 
the fast and effective development of the country requires the active involvement of educated and 
motivated young people and raising their levels of education.

In order to implement the initiative, the company launched a partnership of cooperation with one of 
the leading universities in the eld of economics - International School of Economics at TSU. From 
2015, the competition has been announced annually. Students are selected according to criteria such 
as academic performance, motivation, nancial conditions of their family, etc. The nal decision is 
made by the company's board members. 

Within the framework of the program, the company has awarded scholarships to nine students at the 
Master's level. It should be noted that half of the program's participants have undergone summer 
internships at the company. This year, PMCG has increased the number of students to be nanced 
from two to three. PMCG has spent about GEL 20,000 on the Master's Students Scholarship Program 
to date.

In the future, the company plans to add other areas to the nancing scheme from elds which also 
suffer from the lack of highly qualied staff on the local market.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"



პოლიტიკის და მართვის 
საკონსულტაციო ჯგუფი PMCG

მაგისტრატურის სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა

PMCG-მ მაგისტრატურის სტუდენტების დაფინანსება 2015 წლიდან დაიწყო. ეს გადაწყვე-
ტილება კომპანიის სფეროში კადრების მაღალმა დეფიციტმა განაპირობა. გარდა ამისა, 
PMCG-ს მიაჩნია, რომ  ქვეყნის სწრაფი და ეფექტური განვითარებისთვის აუცილებელია 
განათლებული და მოტივირებული ახალგაზრდების აქტიური ჩართულობა და განათლების 
დონის ამაღლება.

ინიციატივას კომპანია საქართველოში ეკონომიკის მიმართულების ერთ-ერთ წამყვან 
უნივერსიტეტთან – თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა „აისეტთან“ (ISET) – თანამ-
შრომლობით ახორციელებს. 2015 წლიდან მოყოლებული, ყოველწლიურად ცხადდება 
კონკურსი. სტუდენტების შერჩევა ხდება შემდეგი კრიტერიუმებით: აკადემიური მოსწრება, 
მოტივაცია, ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა. საბოლოო გადაწყვეტილებას კომპანიის საბჭოს 
წევრები იღებენ.

პროგრამის ფარგლებში კომპანიამ 9 სტუდენტს უკვე დაუფინანსა სამაგისტრო კურსის 
გადასახადი. აღსანიშნავია, რომ პროგრამის მონაწილეების ნახევარმა საზაფხულო სტა-
ჟირება PMCG-ში გაიარა. 2018 წელს კომპანიამ დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობა 
2-დან 3-მდე გაზარდა. ინიციატივის ფარგლებში PMCG-მ დაახლოებით 20,000 ლარი დახარჯა.

სამომავლოდ კომპანია გეგმავს, რომ დაფინანსების სქემაში შეიტანოს ისეთი სფეროების 
სტუდენტების დაფინანსებაც, რომელთაც ასევე აქვთ მაღალკვალიფიციური კადრების 
დეფიციტი ადგილობრივ ბაზარზე. 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"
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"DURUJI" THEATRICAL AWARD

REDIX

Redix, in partnership with the Tsiskari charity fund, has been presenting the Duruji Theatrical Award 
since 2007. The award is given annually and aims to develop, stimulate and popularize theatrical art. 
Duruji is the only theatrical award in Georgia which is given to actors and representatives of theater 
groups. One of the sponsors of the award is the Ministry of Culture which awards the winner of the 
competition for the best debut work of a director with a GEL 10,000 monetary prize.

Duruji's strategy is to be accessible for all theatrical troupes, regardless of their prole. The target 
audience of the project comprises all theaters in Georgia which present at least one performance 
during the theatrical year and are actively involved in the activities of the country's theatrical life.

Duruji is the only theatrical award which supports this particular direction of the arts without its own 
interests and with only one condition:  the monetary prize should be used for a theatrical performance 
in the following year or according to the needs of the theater.

The annual budget of the project is approximately GEL 100,000 which includes bonuses, 
reimbursements of jury members, the organizational costs of the award ceremony, the project's 
digital component and others.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

„Since its establishment, a characteristic feature of our company's mission and, consequently, each 
of its members is to care about our cultural monuments and, in general, the development and 
continued growth of our culture“.

Ketevan Chitanava
Marketing and Sales Director



რედიქსი

თეატრალური დაჯილდოება "დურუჯი"

კომპანია „რედიქსი“, საქველმოქმედო ფონდ „ცისკრის“ სახელით, 2007 წლიდან ატარებს 
თეატრალურ დაჯილდოებას „დურუჯი“. დაჯილდოება იმართება ყოველწლიურად და მიზნად 
ისახავს თეატრის განვითარებასა და თეატრალური სამყაროს ხელშეწყობა-წახალისებას. 
„დურუჯი“ არის საქართველოში ერთადერთი თეატრალური ჯილდო/პრიზი, რომელიც 
მსახიობებსა და თეატრის მოღვაწეებს გადაეცემა. დაჯილდოების ერთ-ერთი სპონსორია 
კულტურის სამინისტრო, რომელიც საუკეთესო სადებიუტო სარეჟისორო ნამუშევრის 
ნომინაციაში გამარჯვებულს 10 000 ლარს გადასცემს.

„დურუჯის“ სტრატეგიაა იყოს ხელმისაწვდომი ყველა თეატრალური დასისთვის, მიუხედავად 
პროფილისა. პროექტის მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენს საქართველოში არსებული ყველა ის 
თეატრი, რომელიც თეატრალური წლის განმავლობაში ერთ სპექტაკლს მაინც წარუდგენს 
საზოგადოებას და აქტიურად არის ჩართული ქართული თეატრალური სამყაროს ცხოვრებაში. 
 
„დურუჯი“ არის ერთადერთი თეატრალური დაჯილდოება, რომელიც სრულიად უანგაროდ, 
მხოლოდ ერთი პირობით უწევს დახმარებას თეატრს – პრემიის სახით მიღებული თანხა შემდეგ 
წელს გამოყენებული უნდა იყოს თეატრალური დადგმისათვის ან მოხმარდეს თეატრის 
საჭიროებებს.

ყოველწლიურად პროექტის ბიუჯეტი დაახლოებით 100 000 ლარს შეადგენს, რომელიც 
მოიცავს: პრემიების გაცემას, ჟიურის წევრების ანაზღაურებას, დაჯილდოების ღონისძიების 
ორგანიზებას, პროექტის ციფრულ უზრუნველყოფას და სხვ.

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

„მისი დაარსების დღიდან, რაც რედიქსის ჯგუფის ყველა ობიექტსა და ზოგადად კომპანიის 
მისიას ახასიათებს, ეს არის კულტურული ძეგლებისა და ზოგადად კულტურის განვითარება და 
მისი სტიმულირება“.  

ქეთევან ჭითანავა
მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორი

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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PROMOTING A HEALTHY LIFE AND THE DEVELOPMENT OF BASKETBALL

SUN PETROLEUM GEORGIA - GULF

The Gulf Oil company started the implementation of the Promoting a Healthy Life and Basketball 
project with basketball player, Zaza Pachulia, in 2016. The aim of the project is to promote sports and 
a healthy lifestyle among young people. Gulf has prioritized the promotion of basketball due to the 
fact that nowadays this sport is less popular in Georgia and at the same time there is no adequate 
environment and infrastructure for basketball in the country.

Gulf supports the development of children's as well as amateur and professional basketball. For this 
purpose, the company has started to build outdoor basketball courts across Georgia and has become 
a sponsor of the amateur basketball league. Zaza Pachulia's engagement in the campaign, Play with 
Zaza, has had a big role in the popularization of basketball.

In July 2018, the rst stadium named after Zaza Pachulia became operational. The company plans to 
build ten more stadiums throughout the country before 2020. From 2019, Gulf will become the 
sponsor of the basketball club in the super league - Dinamo.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

„Each and every nancially successful company and brand must share responsibility for the society in 
which it operates“.

Giorgi Devadze
Director



სან პეტროლიუმ ჯორჯია - GULF 

ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა და საკალათბურთო სპორტის განვითარება

ნავთობკომპანია „გალფმა“ პროექტის „ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა და საკალათბურთო 
სპორტის განვითარება“ განხორციელება კალათბურთელ ზაზა ფაჩულიასთან ერთად 2016 
წელს დაიწყო. პროექტის მიზანია სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია 
ახალგაზრდებში. „გალფმა“ პრიორიტეტად საკალათბურთო სპორტის განვითარება აირჩია, 
რადგან დღესდღეობით ეს სპორტი საქართველოში ნაკლებად პოპულარულია და არც საამისო 
გარემო და ინფრასტრუქტურაა სათანადოდ განვითარებული. 

„გალფი“ მხარს უჭერს როგორც საბავშვო, ისე სამოყვარულო და პროფესიონალური 
კალათბურთის განვითარებას. ამისათვის კომპანიამ დაიწყო გარე საკალათბურთო კორტების 
მშენებლობა მთელი საქართველოს მასშტაბით და გახდა კალათბურთის სამოყვარულო ლიგის 
სპონსორი. კალათბურთის პოპულარიზაციაში დიდი როლი ითამაშა ზაზა ფაჩულიას 
მონაწილეობით ჩატარებულმა კამპანიამ „ეთამაშე ზაზას“.

2018 წლის ივლისში ექსპლუატაციაში შევიდა პირველი სტადიონი, რომელიც ზაზა ფაჩულიას 
სახელობისაა. 2020 წლამდე კომპანია კიდევ 10 სტადიონის აშენებას გეგმავს მთელი 
საქართველოს მასშტაბით. 2019 წლიდან „გალფი“ სუპერლიგის მონაწილე საკალათბურთო 
კლუბ „დინამოს“ სპონსორი გახდება.

„თითოეული ფინანსურად ძლიერი კომპანია და ბრენდი, რომელიც წარმატებასთან ასო-
ცირდება, უნდა იაზრებდეს პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოების წინაშე, რომელშიც 
მოღვაწეობს“.

გიორგი დევაძე
 დირექტორი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"
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DONATE.GE - COMMUNITY SUPPORT

BANK OF GEORGIA

From July 25, 2017, an innovative charity platform established by the Bank of Georgia began its 
functioning. The need to create the platform was identied according to several factors: the majority 
of the existing charitable foundations in Georgia lacked the necessary systems and mechanisms 
ensuring sustainability and development, there were no monthly donation plans in the country and 
delivering various items to the addressee required donor time and efforts.

The purpose of the platform is to simplify and diversify the forms of donation and giving away - receipt 
mechanisms that will ensure the timely delivery of the required form of assistance to the relevant 
addressee.

The bank transfers monetary donations to seven charity foundations fully and without any 
commission. The collection of various items from the population and then their distribution to 
beneciaries is fully nanced and implemented by the Bank of Georgia within its activities of social 
responsibility. The platform was popularized through social video clips and participation in TV 
programs. Within the framework of the project, 44,000 items were collected from the population of 
Georgia, including clothing, furniture and equipment.  The items were provided to 1,400 people and 
organizations.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

„Our goal is to improve the life of others and we rmly believe that we will succeed in making positive 
changes for Georgia through our joint efforts“. 

Kakha Kiknavelidze
General Director



საქართველოს ბანკი

DONATE.GE – საზოგადოების მხარდაჭერა

2017 წლის 25 ივლისიდან ამოქმედდა „საქართველოს ბანკის“ მიერ შექმნილი ინოვაციური 
საქველმოქმედო პლატფორმა, რომელიც დახმარების საჭირო ფორმის საჭირო ადრესატამდე 
დროულად მიტანას უზრუნველყოფს. პლატფორმის შექმნა რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა: 
საქართველოში არსებული საქველმოქმედო ფონდების დიდ ნაწილს არ გააჩნდა მდგრადობის 
და განვითარებისთვის აუცილებელი სისტემა-მექანიზმები; ქვეყანაში არ არსებობდა ყოველ-
თვიური შემოწირულობების სქემები; სხვადასხვა ნივთის ადრესატამდე მიტანა მოითხოვდა 
შემწირველების დროსა და ენერგიას.

Donate.ge-ის მიზანია გაამარტივოს და მრავალფეროვანი გახადოს შემოწირულობის ფორმები 
და გაცემა-მიღების მექანიზმი. 

ფულად შემოწირულობებს ბანკი მთლიანად, საკომისიოს გარეშე, ურიცხავს 7 საქველმოქმედო 
ფონდს. მთლიანად დაფინანსებულია სხვადასხვა ნივთის მოსახლეობისგან შეგროვება და 
შემდეგ ბენეფიციარებისთვის განაწილება, რასაც სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში 
ახორციელებს „საქართველოს ბანკი“. სოციალური ვიდეორგოლებით და სატელევიზიო 
გადაცემაში მონაწილეობით მოხდა პლატფორმის პოპულარიზება. Donate.ge-ის ფარგლებში 
საქართველოს მასშტაბით მოსახლეობისგან შეგროვდა 44 000 ნივთი – ტანსაცმელი, ავეჯი, 
ტექნიკა და სხვა. ნივთები გაუნაწილდა 1400 ადამიანსა და ორგანზიაციას.

„ჩვენი მიზანია შევცვალოთ სხვების ცხოვრება უკეთესობისკენ და გვჯერა, რომ ერთიანი 
ძალებით მთელი საქართველოსთვის პოზიტიური ცვლილებების განხორციელებას შევძლებთ“. 

კახა კიკნაველიძე
გენერალური დირექტორი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"
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INITIATIVES TO PROMOTE A HEALTHY LIFESTYLE

TERABANK

Terabank's Tera Bike summer campaign was held from June 12 to August 15 and aimed at 
popularizing biking and a healthy lifestyle. The bank also tried to debunk stereotypes that Tbilisi is not 
a city of bicycles.

For this purpose, Terabank's existing or new customers were able to use bicycles for free in Tbilisi. 
Throughout the whole summer, bicycle parking racks were installed in front of ve of the bank's 
branches where customers were able to easily pick up a bike using only their Tera Bike card. 

For bicycle lovers to ride comfortably across Tbilisi, Terabank prepared a special guidebook with the 
help of the professional bikers.

Terabank's summer campaign generated positive feedback. It had a very high involvement rate on 
social networks. The number of the bank's new clients also increased by 70% during the campaign as 
compared to the same period of the previous year.

Despite the fact that the campaign is over, Terabank continues to work in this direction:  those who 
wish to buy a bicycle can make use of a bike installment. The bank also offers free cycling classes to 
those interested in acquiring cycling skills. There are plans to install bicycle racks at universities and 
widen the campaign across the country.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

„We, as companies, should be bold and take steps to achieve even unbelievable idealistic aims which 
stimulate positive changes“.

Tea Lortkipanidze
General Director



ტერაბანკი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის ინიციატივები

2018 წლის 12 ივნისიდან 15 აგვისტომდე მიმდინარეობდა „ტერაბანკის“ საზაფხულო კამპანია 
„ტერაბაიკი“, რომელიც მიზნად ისახავდა ველოსიპედით სიარულისა და ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის პოპულარიზაციას. ბანკი შეეცადა დაემსხვრია სტერეოტიპები, რომ თბილისი ველოსი-
პედების ქალაქი არ არის.

კამპანიის ფარგლებში, „ტერაბანკის“ მომხმარებლებს თბილისში სრულიად უფასოდ შეეძლოთ 
ველოსიპედებით სარგებლობა. მთელი ზაფხულის განმავლობაში ბანკის 5 ფილიალთან 
მოწყობილი იყო სპეციალური ველოსადგომები, საიდანაც მსურველებს ველოსიპედის გაყვანა 
მარტივად, მხოლოდ „ტერაბაიკის” ბარათით შეეძლოთ. იმისათვის, რომ ველოსიპედის 
მოყვარულებს თბილისის მასშტაბით კომფორტულად გადაადგილება შეძლებოდათ, 
„ტერაბანკმა“ პროფესიონალი ბაიკერების დახმარებით სპეციალური გზამკვლევები მოამზადა. 

„ტერაბანკის“ კამპანიამ პოზიტიური გამოხმაურება გამოიწვია. კამპანიას სოციალურ ქსელში 
ძალიან მაღალი გამოხმაურება ჰქონდა. „ტერაბანკის“ ახალი კლიენტების რიცხვი, წინა წლის 
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, კამპანიის მიმდინარეობისას, 70%-ით გაიზარდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ კამპანია დასრულდა, „ტერაბანკი“ ამ მიმართულებით მუშაობას 
განაგრძობს: ველოსიპედის შეძენის მსურველებს შეუძლიათ ველოგანვადებით სარგებლობა, 
ველოსიპედის მართვის სწავლის მსურველებს ბანკი უფასო გაკვეთილებს სთავაზობს. 
სამომავლოდ იგეგმება უნივერსიტეტებში ველოსადგომების მოწყობა და კამპანიის ქვეყნის 
მასშტაბით გაფართოება.  

„კომპანიებს შეგვიძლია ვიყოთ გამბედავები, გადავდგათ ნაბიჯები ისეთი თუნდაც წარ-
მოუდგენელი, იდეალისტური მიზნების მისაღწევად, რომლებიც პოზიტიური ცვლილებე-
ბისთვის ბიძგის მიმცემია“. 

თეა ლორთქიფანიძე
გენერალური დირექტორი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"
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FINANCIAL EDUCATION FOR EVERYONE

FINCA BANK GEORGIA

The goal of the FINCA Bank Georgia's project launched in 2016 is to increase the level of nancial 
education in Georgia and achieve a change in behavior in terms of the development of a savings 
culture and in making informed decisions. The partners of FINCA Bank are the Sparkasse Georgia 
Foundation and the NGO, Society and Banks.

The project envisages working with several large target groups:  Finca Bank has elaborated and 
disseminated more than 2,000 interactive books (audio versions of the books were also created for 
visually impaired children) in schools and libraries for 8-14 year old children for improving their 
nancial planning and management skills. The bank's employees hold pro bono open lessons on the 
above-mentioned topic; in the framework of various competitions oriented on entrepreneurship 
development, the company has awarded more than 100 child deposits (with a minimum amount of 
GEL 200) to the winners.

The bank actively works to increase the nancial literacy of its employees so that they can better 
inform their customers. The company also supports clients - farmers and small entrepreneurs - in 
business development.

As a result of the project, the topic of nancial education has been put at the top of the agenda. The 
number of deposits in the target segments has tripled. The training cycle was attended by more than 
100 farmers and small entrepreneurs who have already made concrete steps to improve their 
nancial management and business decisions. The loyalty of the bank's staff has also increased.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

„The idea and mission of Finca is an example of social responsibility. To take responsibility and care 
for the region and the citizens whom your business serves is most important for us“.

Vusal Verdiyev
CEO



ფინკა ბანკი საქართველო

ფინანსური განათლება ყველასთვის

„ფინკა ბანკი საქართველო“ 2016 წლიდან ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია 
საქართველოში ფინანსური განათლების დონის ამაღლება და საზოგადოების ქცევის შეცვლა 
დაზოგვის კულტურის განვითარებისა და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების გზით. 
„ფინკა ბანკის“ პარტნიორები არიან ფონდი „შპარკასე საქართველო“ და არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკები“. 

პროექტი რამდენიმე მსხვილ მიზნობრივ ჯგუფთან მუშაობას ითვალისწინებს:  „ფინკა ბანკმა“, 
ფინანსების დაგეგმვისა და მართვის უნარების გაუმჯობესების მიზნით, 8-14 წლის ბავშვე-
ბისთვის შექმნა და სკოლებსა და ბიბლიოთეკებში დაარიგა 2000-ზე მეტი ინტერაქტიური წიგნი 
(ასევე შეიქმნა წიგნის აუდიოვერსია მცირემხედველი ბავშვებისთვის); ამ თემაზე ბანკის 
თანამშრომლები ატარებენ პრობონო ღია გაკვეთილებს; მეწარმეობის განვითარებაზე 
ორიენტირებული სხვადასხვა კონკურსის ფარგლებში კომპანიამ გამარჯვებულებს 100-ზე მეტი 
საბავშვო დეპოზიტი (მინიმალური თანხით 200 ლ.) გადასცა. 

ბანკი აქტიურად მუშაობს საკუთარი თანამშრომლების ფინანსური წიგნიერების გაზრდაზე, 
რათა მათ უკეთ შეძლონ მომხმარებლების ინფორმირება. კომპანია აგრეთვე ხელს უწყობს 
კლიენტებს – ფერმერებსა და მცირე მეწარმეებს – ბიზნესის განვითარებაში.

პროექტის შედეგად წინ წამოიწია ფინანსური განათლების საკითხმა; გასამმაგდა მიზნობრივ 
სეგმენტებში დეპოზიტების რაოდენობა; ტრენინგების ციკლს დაესწრო 100-ზე მეტი ფერმერი 
და მცირე მეწარმე, რომელთაც უკვე გადადგეს კონკრეტული ნაბიჯები ფინანსების მართვისა და 
ბიზნესგადაწყვეტილებების გაუმჯობესების თვალსაზრისით; გაიზარდა ბანკის თანამშრომ-
ლების ლოიალობა. 

„ფინკას იდეა და მისია სწორედ არის სოციალური პასუხისმგებლობის მაგალითი. აიღო 
პასუხისმგებლობა, იზრუნო იმ რეგიონსა და მოქალაქეებზე, ვისთვისაც არის შენი ბიზნესი, 
ჩვენთვის უმთავრესია“.

ვუსალ ვერდიევი
აღმასრულებელი დირექტორი 

კატეგორია “საზოგადოების მხარდაჭერა”
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PROTEST WITH TRAVEL INSURANCE

INSURANCE COMPANY 
"GPI HOLDING"

The Protest with Travel Insurance project was carried out by GPI Holding in 2018. The goal of the 
project was to raise awareness about Russia's occupation of Georgia both in the country and abroad. 
In order to achieve this objective, GPI Holding launched an anti-Russian occupation campaign with 
its partner organizations – Leavingstone and Jiovanni Morra – which are both linked to its business 
activities.

The campaign was planned for August 8, 2018. When purchasing travel insurance on the GPI 
Holding website, users were given the opportunity to checkmark the following phrase:  "I certify that 
20% of my country is occupied by Russia and I'm ready to let the world know about this." After the 
checkmark, customers received a gift in the form of a “Russian occupation” passport cover (a total of 
100 passport covers were issued).

Information about the campaign circulated quickly through social networks and created a great 
response. GPI Holding made the decision to extend the campaign by an extra month and replaced 
the passport cover gift with bags also depicting the anti-Russian occupation theme. About 500 people 
took part in the campaign. At the same time, the message on Russian occupation was delivered to a 
great deal of citizens from various countries through the branded items. It should be noted that only 
two people refused to participate in the campaign.

In addition, the campaign increased employee loyalty while travel insurance sales increased by 50%.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"



სადაზღვევო კომპანია 
"ჯი-პი-აი ჰოლდინგი"

პროტესტი სამოგზაურო დაზღვევით

„ჯი-პი-აი ჰოლდინგმა“ 2018 წელს განახორციელა პროექტი „პროტესტი სამოგზაურო 
დაზღვევით“. პროექტის მიზანი იყო რუსული ოკუპაციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება 
როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ამ მიზნის განსახორციელებლად „ჯი-პი-
აი ჰოლდინგმა“, პარტნიორ ორგანიზაციებთან „Leavingstone“ და „ჯოვანი მორა“ ერთად, 
წამოიწყო ანტიოკუპაციური კამპანია, რომელიც პირდაპირ დაუკავშირა თავის ბიზნეს-
საქმიანობას.

კამპანია დაიგეგმა 2018 წლის 8 აგვისტოსთვის. „ჯი-პი-აის“ სამოგზაურო დაზღვევის კომპანიის 
საიტზე შეძენისას მომხმარებლებს შესაბამის გრაფაში შეეძლოთ მოენიშნათ ფრაზა: 
„ვადასტურებ, რომ ჩემი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და მზად ვარ, მსოფლიოს 
გავაგებინო ამის შესახებ“. თუ მონიშნავდნენ, საჩუქრად იღებდნენ ოკუპაციის თემაზე შექმნილ 
საპასპორტეს (ჯამში გაიცა 100 საპასპორტე). 

ამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში სწრაფად გავრცელდა და იმდენად დიდი 
გამოხმაურება გამოიწვია, რომ „ჯი-პი-აი ჰოლდინგმა“ კამპანია ერთი თვით გააგრძელა, ხოლო 
საპასპორტეები ანტიოკუპაციურ თემატიკაზე შექმნილი ჩანთებით ჩაანაცვლა. კამპანიაში 
მონაწილეობა ჯამში 500-მდე ადამიანმა მიიღო. დასაჩუქრებულების მეშვეობით ოკუპაციის 
შესახებ გზავნილი სხვადასხვა ქვეყნის უამრავმა მოქალაქემ წაიკითხა და შეიტყო. აღსა-
ნიშნავია, რომ კამპანიაში ჩართვაზე მხოლოდ 2-მა ადამიანმა თქვა უარი. 

ამ კამპანიის შედეგი იყო კომპანიის თანამშრომლების ლოიალობის მატება და სამოგზაურო 
დაზღვევის გაყიდვების 50%-ით გაზარდა.

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"
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SCHOOL PROJECT

HEIDELBERGCEMENT GEORGIA

HeidelbergCement has been supporting schoolchildren from ve schools in Kaspi since 2015. The 
project aims at promoting learning among local children and increasing awareness of the company's 
activities.

The School Project entails providing school items for all rst-graders in ve schools in Kaspi. 
Additionally, the company offers the schools excursions to factories and laboratories throughout the 
year; it also nances students who are studying towards their Bachelor's degree in the Engineering 
Faculty.

In 2018, 191 pupils from nine groups of rst-graders received gifts. The head teachers were also 
symbolically rewarded. Over the last three years, school items have been given to 574 rst-graders. 
The company will keep up this tradition in the future as well and provide rst-graders from Kaspi with 
the necessary items at the beginning of their studies.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"



ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

სკოლის პროექტი

„ჰაიდელბერგ ცემენტი“ 2015 წლიდან ეხმარება კასპის 5 სკოლის მოსწავლეებს. კომპანია 
მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ბავშვების სწავლის წახალისებას და თან თავისი 
საქმიანობის ცნობადობაც გაზარდოს.

„სკოლის პროექტით“ ქ. კასპის 5 სკოლის ყველა პირველკლასელს საჩუქრად გადაეცემა 
სასკოლო ნივთები. პროექტის ფარგლებში კომპანია მთელი წლის განმავლობაში სთავაზობს 
სკოლებს ექსკურსიებს თავის ქარხნებსა და ლაბორატორიებში და აფინანსებს სტუდენტებს, 
რომლებიც სწავლობენ საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამაზე.

2018 წელს საჩუქრები 9 პირველი კლასის 191-მა მოსწავლემ მიიღო. სიმბოლურად დასა-
ჩუქრდნენ კლასის დამრიგებლებიც. სამი წლის განმავლობაში სასკოლო ნივთები, საერთო 
ჯამში, 574 პირველკლასელს გადაეცა. კომპანია მომავალშიც გააგრძელებს პროექტს და ქ. 
კასპის პირველკლასელებს სწავლის დაწყებისთანავე ყოველთვის მოამარაგებს საჭირო 
ნივთებით.

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"
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TBILISI MARATHON

HEIDELBERGCEMENT GEORGIA

HeidelbergCement Georgia has been conducting international marathons annually since 2012. The 
marathons aim to promote a healthy lifestyle, assist in the development of a culture of charity and 
volunteerism as well as tourism and particularly sports tourism in Georgia.

Supporters of the project are Tbilisi City Hall, Patrol Police Department of the Ministry of Internal 
Affairs, Sport for All Federation and the German Embassy in Georgia.

The Tbilisi Marathon comprises three different distance runs, including a kid run. During the 
registration for the distance, participants pay a fee for charitable purposes. Registration for children is 
free-of-charge. Approximately GEL 250,000 is spent annually for the organizational purposes of the 
Tbilisi Marathon.

HeidelbergCement annually selects a new beneciary to receive the amount of money collected as a 
result of the marathon. This amount includes the contribution from participants and an equal amount 
from the company to double the initial collection.

In 2018, 2,500 adults and 500 children participated in the marathon. This year, 433 representatives of 
54 countries visited Tbilisi in order to take part in the marathon. The beneciary for this year, First 
Step, received GEL 78,280 which is the total amount of money received from participant registration 
and an equal contribution from HeidelbergCement.

CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"



ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

თბილისიმარათონი

„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ 2012 წლიდან ყოველწლიურად ატარებს საერთაშორისო 
მასშტაბურ გარბენს, მარათონს, რომლის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; 
ქველმოქმედებისა და მოხალისეობის კულტურის განვითარების ხელშეწყობა; ტურიზმის, 
კერძოდ კი, სპორტული ტურიზმის განვითარება საქართველოში.

პროექტის მხარდამჭერები არიან: ქალაქ თბილისის მერია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი, ფედერაცია „სპორტი ყველასათვის“ და გერმანიის 
საელჩო საქართველოში.

„თბილისიმარათონი“ სამ სხვადასხვა დისტანციის გარბენს მოიცავს, მათ შორის, ბავშვთა 
გარბენსაც. დისტანციაზე რეგისტრაციისას მონაწილეები იხდიან თანხას, რომელიც 
საქველმოქმედო მიზნებისთვისაა განკუთვნილი. ბავშვებისთვის რეგისტრაცია უფასოა. 
„თბილისიმარათონის“ ორგანიზებისთვის ყოველწლიურად დაახლოებით 250000 ლარი 
იხარჯება.

„ჰაიდელბერგცემენტი“ ყოველწლიურად ირჩევს ახალ ბენეფიციარს, რომელსაც გადასცემს 
მარათონით შეგროვებულ თანხას, რაც მოიცავს მონაწილეთა შეწირულობას და კომპანიისგან 
დამატებულ გაორმაგებულ თანხას.

2018 წელს მარათონში მონაწილეობა მიიღო 2500-მდე ზრდასრულმა და 500-მა ბავშვმა. წელს 
თბილისს საგანგებოდ მარათონისთვის ეწვია 54 ქვეყნის 433 წარმომადგენელი. წლევანდელ 
ბენეფიციარს, „პირველ ნაბიჯს“, 78280 ლარი გადაეცა – დარეგისტრირებული ადამიანებისგან 
შემოსული და „ჰაიდელბერგცემენტის“ მიერ გაორმაგებული თანხის ჯამი.

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"
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CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"
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CARE ABOUT FUTURE

The Natakhtari Foundation helps orphaned children in preparation for an independent life and 
continues to support them when they leave the state care system upon reaching the age of 
adulthood. 

Each year and for a certain period, a percentage of sales from each bottle of lemonade sold is 
transferred to the foundation. The company disseminates information about the action in advance in 
order to encourage community participation in this charity initiative and increase sales.

With the efforts of Natakhtari and the Association Our Home - Georgia, a public organization, a 
exible working scheme adjusted to the individual needs of beneciaries was developed which, in 
line with the existing need, includes civic education, social skills development, strengthening the 
sense of responsibility, professional consulting, professional / vocational training, internship, etc. The 
foundation actively cooperates with CSOs, businesses and self-governments in the process of 
preparing orphaned adolescents for an independent life through the provision of maximum support.

Beneciaries who have no place to go after leaving the state care system are offered a scholarship 
program by the foundation which covers their housing, food and transport expenses.

Natakhtari has provided support to more than 500 orphaned adolescents and young people and has 
collected GEL 841,835 since 2011. Of the beneciaries, 300 of them have been successfully 
employed and 23 beneciaries are currently students.

CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

NATAKHTARI



ნატახტარი

იზრუნე მომავალზე

ფონდი „ნატახტარი“ ზრუნავს მცირე საოჯახო ტიპის სახლის აღსაზრდელებზე და ეხმარება მათ 
როგორც დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებაში, ისე სრულწლოვანების ასაკის 
შესრულების შემდგომაც, როცა  უწევთ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემის დატოვება. 

ლიმონათის თითოეული გაყიდული ბოთლიდან რამდენიმე თეთრი  ყოველწლიურად, დროის 
გარკვეულ პერიოდში, ირიცხება ფონდში. შეგროვებულ თანხას განკარგავს პარტნიორ 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ასოციაცია ჩვენი სახლი – საქართველოსთან“ ერთად 
დაფუძნებული საკოორდინაციო საბჭო. კომპანია წინასწარ ავრცელებს ინფორმაციას ამ 
აქციის შესახებ, რათა წაახალისოს ქველმოქმედებაში საზოგადოების თანამონაწილეობა და 
გაზარდოს გაყიდვები.

„ნატახტარისა“ და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის „ასოციაცია ჩვენი სახლი – საქართველო“ 
ძალისხმევით შემუშავდა ბენეფიციარების ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული 
მუშაობის მოქნილი სქემა, რომელიც, საჭიროებების მიხედვით სთავაზობს ახალგაზრდებს 
სამოქალაქო განათლებას, სოციალური უნარების განვითარებას, პასუხისმგებლობის გრძ-
ნობის გაძლიერებას, პროფესიულ კონსულტაციებს, პროფესიის/ხელობის დაუფლებას, 
სტაჟირებას და ა.შ. დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების პროცესში მოზარდების 
მაქსიმალურად ხელშესაწყობად ფონდი აქტიურად თანამშრომლობს საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან, ბიზნესსექტორთან და თვითმმარველობებთან.

ბენეფიციარებს, რომლებსაც სისტემის დატოვების შემდეგ არსად აქვთ წასასვლელი, ფონდი 
სთავაზობს სასტიპენდიო პროგრამას ბინის ქირის, კვების და მგზავრობის ხარჯების 
დასაფარად. 

2011 წლიდან დღემდე შეგროვებული 841,835 ლარით, ფონდი „ნატახტარი“ 500-ზე მეტი 
მოზარდსა და ახალგაზრდას დაეხმარა; მათგან 300 უკვე წარმატებით დასაქმდა, ხოლო 23 
ბენეფიციარი ამჟამად სტუდენტია.  

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"
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SOCIETY DEVELOPMENT – EMPLOYMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT PROGRAM 
FOR CARE DEPRIVED YOUTH

The project was launched in April 2018. It aims to provide vocational development opportunities to 
care deprived youth, assist them in employment and integration into society which in the long run will 
provide them with the possibility to live independently. Nowadays in Georgia due to high rates of 
unemployment, care deprived youth have a very limited chance to nd a job, realize their potential 
and become full-edged members of society. The project sought to assist in solving this problem 
while at the same time envisioned directing the attention of other companies to this issue. We 
contacted the New Life Chance NGO whose beneciaries are care deprived youth. Together with 
them, we interviewed and selected six care deprived adolescents who were given internships as 
sales consultants in top brand shops where they received on-the-job training vis-à-vis service 
provision. After several months of probation, the interns will receive salaries and incentive gifts as well 
as become further engaged in a one year vocational development program and receive six modules 
of training.

The project has delivered an important benet to the company:  our team grew with the addition of 
several motivated, gifted young people and our employee enthusiasm and company loyalty also 
increased considerably as a result of the participation in the program. A long-term relationship was 
also established with a partner civil society organization.

CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

RETAIL GROUP GEORGIA 

„Corporate social responsibility is embedded in the DNA of our company which means believing that 
we can change people's lives for the better and seeing it as our daily obligation“.

Jim McNicholas
Director



RETAIL GROUP GEORGIA 

საზოგადოების განვითარება – მზრუნველობამოკლებული მოზარდების დასაქმებისა 
და პროფესიული განვითარების პროგრამა

პროექტის პარტნიორი ორგანიზაცია:  „ააიპ ცხოვრების შანსი“. 

პროექტი დაიწყო 2018 წლის აპრილში და მისი მიზანია მზრუნველობამოკლებულ ახალ-
გაზრდებს მისცეს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა, ხელი შეუწყოს მათ დასაქმებას 
და საზოგადოებაში ინტეგრაციას, რაც  გრძელვადიან პერსპექტივაში მათ დამოუკიდებელი 
ცხოვრების შესაძლებლობას მისცემს. დღევანდელ საქართველოში, უმუშევრობის მაღალი 
მაჩვენებლის გათვალისწინებით, მზრუნველობამოკლებულ ახალგაზრდებს სკოლის დამ-
თავრების შემდეგ ძალიან მცირე შანსი აქვთ იპოვონ სამუშაო, მოახდინონ საკუთარი 
შესაძლებლობების რეალიზაცია და გახდნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. 
პროექტის მიზანი იყო ამ პრობლემის მოგვარებაში წვლილის შეტანა და ამ საკითხისათვის სხვა 
კომპანიების ყურადღების მიპყრობა. ამ მიზნით კომპანია დაუკავშირდა არასამთავრობო 
ორგანიზაციას „ახალი ცხოვრების შანსი“, რომელიც სწორედ მზრუნველობამოკლებულ 
მოზარდებთან მუშაობს. მათთან ერთად, ინტერვიუების საფუძველზე, შეირჩა  6 მზრუნველობა-
მოკლებული  მოზარდი, რომლებიც სტაჟიორებად აიყვანეს მაღაზიებში, კონსულტანტებად, და 
ადგილზე შეასწავლეს მაღაზიის საქმიანობისა და მომსახურების ძირითადი პრინციპები. 
პროექტის ბენეფიციარები იღებენ ხელფასსა და წამახალისებელ საჩუქრებს. რამდენიმე-
თვიანი გამოსაცდელი ვადის შემდეგ ისინი ჩაერთვებიან კომპანიის პროფესიული განვითა-
რების ერთწლიან პროგრამაში და 6 მოდულში გაივლიან ტრენინგებს. 

პროექტმა კომპანიას უკვე მოუტანა მნიშვნელოვანი სარგებელი: სამუშაო გუნდს შეუერთდა 
რამდენიმე მოტივირებული, ნიჭიერი ახალგაზრდა, პროგრამაში მონაწილეობის შედეგად 
საგრძნობლად გაიზარდა კომპანიის თანამშრომელთა ენთუზიაზმი და კომპანიის მიმართ 
ლოიალობა; პარტნიორ სამოქალაქო ორგანიზაციასთან ჩამოყალიბდა გრძელვადიანი 
ურთიერთობა.

კატეგორია “სექტორთა პარტნიორობა”

„კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ჩვენი კომპანიის დნმ-ის განუყოფელი 
ნაწილია, რაც ნიშნავს გვწამდეს, რომ შეგვიძლია ადამიანების ცხოვრების უკეთესობისკენ 
შეცვლა და ვთვლიდეთ ამას ჩვენს ყოველდღიურ ვალდებულებად“.

ჯიმ მაკნიკოლასი
დირექტორი
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SUPPORT / PROMOTION OF SOCIAL INITIATIVES IN SOCIETY - GRANT COMPETITION 
ON ENTREPRENEURSHIP

The Bank of Georgia has been actively supporting civic organizations working on social issues for the 
last ve years.

In 2017-2018, the Bank of Georgia in cooperation with the Tree of Life Foundation announced two 
grant competitions with the aim to support and promote social initiatives in society:  the decision was 
made to nance social enterprise format projects with the objective to support environmental 
protection, education and social issues, employment of persons with disabilities and promote the 
development of social entrepreneurship. The entries are evaluated and selected by an independent 
jury.

As a result of the competition in 2017-2018, a total of ten social enterprise projects were nanced with 
the amount of GEL 400,000 and employing 15 disabled individuals. A part of the sponsored 
enterprises are already operational and the rest will start work in various regions of Georgia before 
the end of 2018.

The bank is actively involved in the planning and organizational activities of the competition. The 
company disseminates information, arranges Open Door Days and offers training and pro bono 
assistance to contestants. It also monitors the nanced projects and cooperates with the 
implementer organizations on the long-term maintenance of the results achieved.

Up to now, the Bank of Georgia has implemented more than 100 social, educational, charitable and 
innovative projects in partnership with its Tree of Life Foundation, the majority of which were selected 
through the grant competition.  

CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

BANK OF GEORGIA



საქართველოს ბანკი

საზოგადოების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა/წახალისება – საგრანტო 
კონკურსი მეწარმეობის თემაზე

„საქართველოს ბანკი“ უკვე მეხუთე წელია აქტიურად უჭერს მხარს სოციალურ საკითხებზე 
მომუშავე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. 

საზოგადოების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა-წახალისებისთვის „საქართველოს 
ბანკმა“, ფონდ „სიცოცხლის ხესთან“ თანამშრომლობით, 2017-2018 წლებში გამოაცხადა 2 
საგრანტო კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც გადაწყდა სოციალური საწარმოს ფორმატის 
პროექტების დაფინანსება და ამით გარემოსდაცვითი, საგანმანათლებლო და სოციალური 
საკითხების მოგვარების, შშმ პირების დასაქმების და სოცმეწარმეობის განვითარების 
ხელშეწყობა. საკონკურსო პროექტებს აფასებს და არჩევს დამოუკიდებელი ჟიური. 

2017-2018 წლის კონკურსების შედეგად, ჯამურად, 400,000 ლარით დაფინანსდა  სოციალური 
საწარმოს 10 პროექტი, რომლებშიც 15 შშმ პირი დასაქმდა. დაფინანსებული საწარმოების 
ნაწილი უკვე ამოქმედდა, დარჩენილი ნაწილი კი 2018 წლის ბოლომდე გაიხსნება 
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. 

„საქართველოს ბანკი“ აქტიურადაა ჩართული კონკურსის დაგეგმვასა და საორგანიზაციო 
საქმიანობაში, ავრცელებს ინფორმაციას, აწყობს ღია კარის დღეებს, კონკურსანტებს 
სთავაზობს ტრენინგებს და პრობონო დახმარებას; აწარმოებს დაფინანსებული პროექტების 
მონიტორინგს, შემსრულებელ ორგანიზაციებთან ერთად ზრუნავს მიღწეული შედეგების 
გრძელვადიან შენარჩუნებაზე. 

დღეისათვის „საქართველოს ბანკმა“ ფონდ „სიცოცხლის ხესთან“  პარტნიორობით, საერთო 
ჯამში, 100-ზე მეტი სოციალური, საგანმანათლებლო, საქველმოქმედო და ინოვაციური 
პროექტი განახორციელა, რომელთა უმრავლესობის შერჩევა საგრანტო კონკურსების 
მეშვეობით მოხდა.

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "CSR COMMUNICATION"

BANK OF GEORGIA'S SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT - BANK OF GEORGIA'S TREE OF LIFE 
AND ITS ANNUAL REPORT 2017

BANK OF GEORGIA

The Bank of Georgia, within the scope of its activities in social responsibility, spends signicant sums 
on various types of social, environmental and educational projects. These projects are implemented 
by the bank's Tree of Life Foundation. In order to meet the high interest of society vis-à-vis the 
foundation's activities, the Bank of Georgia created an information website, www.tree.ge, where 
information about the foundation's ongoing and completed projects is accessible in an easy-to-use 
format.

Information about the projects which have had a signicant impact on the eld is also published in the 
Tree of Life annual reports, distributed in the form of publications and video clips and also available on 
the website. Real life photos from the project, simple diagrams and infographics reecting the results 
are used in the annual reports for better perception and informative purposes. More than 700 printed 
versions of the report were disseminated in 2017 while the video version has received more than 
73,000 views on Facebook.

Communicating the bank's social responsibility activities in this manner raises customer loyalty as 
well as the motivation of the bank's employees who are proud to work for a company which does so 
many good things. 



საქართველოს ბანკი

კატეგორია "CSR-კომუნიკაცია"

"საქართველოს ბანკის" სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარიში – "საქართველოს 
ბანკის"  ფონდი "სიცოცხლის ხე" და მისი წლიური ანგარიში 2017

„საქართველოს ბანკი”, სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, მნიშვნელოვან თანხებს 
ხარჯავს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ, გარემოსდაცვით თუ საგანმანათლებლო პროექტებზე. 
ეს პროექტები ბანკის მიერ დაარსებული „სიცოცხლის ხის ფონდის“ საშუალებით ხორ-
ციელდება. ფონდის საქმიანობის მიმართ საზოგადოების მაღალი ინტერესის დასაკმაყო-
ფილებლად „საქართველოს ბანკმა“ 2014 წლიდან შექმნა საინფორმაციო ვებგვერდი – 
https://tree.ge/, სადაც იოლად აღსაქმელი ფორმით ხელმისაწვდომია ინფორმაცია ფონდის 
უკვე განხორციელებული თუ მიმდინარე პროექტების შესახებ. 

ინფორმაცია იმ პროექტების შესახებ, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიეს, ქვე-
ყნდება „სიცოცხლის ხის“ წლიურ ანგარიშებშიც, ვრცელდება პუბლიკაციისა და ვიდეოს სახით 
და ხელმისაწვდომია ვებგვერდზეც. უკეთესად აღქმისა და ინფორმაციულობისათვის წლიურ 
ანგარიშებში გამოიყენება პროექტის ამსახველი რეალური ფოტოები, მისი შედეგების 
მაჩვენებელი მარტივი დიაგრამები და ინფოგრაფიკები. 2017 წლის ანგარიშის 700-ზე მეტი 
ბეჭდური ვერსია გავრცელდა, ხოლო Facebook-ით გავრცელებულ ვიდეოვერსიას 73 ათასზე 
მეტი ნახვა ჰქონდა.

ბანკის სოციალური პასუხისმგებლობის საქმიანობის ასეთი სახით კომუნიკაცია ზრდის 
როგორც მომხმარებელთა ლოიალობას, ისე თავად ბანკის თანამშრომელთა მოტივაციას, 
რომელთაც ეამაყებათ იმ კომპანიაში მუშაობა, რომელიც ამდენ კარგ საქმეს აკეთებს.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "CSR MANAGER OF THE YEAR"

BORIS KIKNADZE, HEAD OF CSR

BANK OF GEORGIA

The CSR Unit was established at the Bank of Georgia in 2016 and is led by 25-year old Boris 
Kiknadze. Prior to his career at the bank, Boris was a social project enthusiast and conducted many of 
them in practice. He has created a strong, seven-member team at the CSR Unit that leads the bank's 
numerous social projects.

Boris is also successful in working with the management of the bank. After joining the bank, the CSR 
structure was elaborated and the bank's charity foundation, Tree of Life, was subordinated to the 
CSR Unit.  The budget of the bank's CSR activities has increased thrice. CSR has become a priority 
direction of the Bank of Georgia and the top management is actively involved in both strategic 
decisions as well as projects and processes. The staff members of the bank have actively engaged in 
various social events such as Wing for Life, World Clean Up Day and #Movla (Care) in support of 
NGOs and foundations.

Boris is an innovator. He has authored an innovative charity platform, Donate.ge, which gives an 
opportunity for people to easily donate various items to help vulnerable groups. With Boris' efforts, the 
Bank of Georgia nanced and became a key partner of innovative projects such as:  TedX Tbilisi, 
Social Impact Award, Khan Academy Georgia, Nebula, Public Speaking Competition and others. 
Under his initiative, GEL 400,000 of the bank's social assistance was directed to nancing social 
entrepreneurs which resulted in the establishment of such successful enterprises as:  Chkviani 
Gemo (Smart Taste), Mtsvane Sachuqari (Green Gift), Ochokempi, Amforea, Charte (Switch On), 
Tsnuli and others. Boris also initiated the Bank of Georgia's joining a pro bono network and large scale 
events are held annually in this direction.  Pro bono activities in support of social enterprises, non-
governmental organizations and charitable foundations are being implemented.



საქართველოს ბანკი

კატეგორია "წლის CSR-მენეჯერი"

ბორის კიკნაძე, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი

„საქართველოს ბანკში“ 2016 წელს ამოქმედდა CSR-ის სამსახური, რომელსაც სათავეში 25 
წლის ბორის კიკნაძე ჩაუდგა. ბორისი ბანკში მოსვლამდეც სოციალურ პროექტებზე მუშაობდა 
და რამდენიმეს სულისჩამდგმელიც იყო. CSR-სამსახურში მან მძლავრი, 7-კაციანი გუნდი 
ჩამოაყალიბა, რომელიც ბანკის მრავალრიცხოვან სოციალურ პროექტებს უძღვება. 

ბორის კიკნაძე წარმატებით თანამშრომლობს ბანკის მენეჯმენტთან. მისი დამსახურებით 
შემუშავდა ბანკში CSR-სტრუქტურა და ბანკის საქველმოქმედო ფონდი „სიცოცხლის ხე“ CSR-
სამსახურს დაექვემდებარა. 3-ჯერ გაიზარდა ბანკის CSR-საქმიანობის ბიუჯეტი. CSR-ი იქცა 
„საქართველოს ბანკის“ პრიორიტეტულ მიმართულებად და ტოპმენეჯმენტი აქტიურად 
მონაწილეობს როგორც სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში, ისე პროექტებსა და 
პროცესებში. ბანკის რიგითი თანამშრომლებიც აქტიურად ჩაერთნენ ისეთ სხვადასხვა 
სოციალურ ღონისძიებაში, როგორიცაა Wing For Life, World Clean Up Day, #მოვლა, 
არასამთავრობო ორგანიზაციების და ფონდების მხარდაჭერა და სხვა.

ბორის კიკნაძე მუდმივად ცდილობს სიახლეების შემოტანას. მისი ავტორობით შეიქმნა, 
მაგალითად, ინოვაციური საქველმოქმედო პლატფორმა donate.ge, რომლის საშუალებითაც 
ადამიანები მარტივად გასცემენ სხვადასხვა ნივთს გარკვეული საჭიროების მქონე ჯგუფების 
დასახმარებლად. ბორისის ძალისხმევით დააფინანსა „საქართველოს ბანკმა“ და გახდა კიდეც 
მთავარი პარტნიორი ისეთი ინოვაციური პროექტებისა, როგორებიცაა: TedX Tbilisi, Social 
Impact Award, Khan Academy Georgia, Nebula, Public Speaking Competition და სხვა. ბორისის 
ინიციატივით ბანკის სოციალური დახმარებების 400 ათასი ლარი მოხმარდა სოციალურ 
მეწარმეთა დაფინანსებას, რის შედეგადაც შეიქმნა ისეთი წარმატებული  საწარმოები, 
როგორებიცაა: „ჭკვიანი გემო“, „მწვანე საჩუქარი“, „ოჩოკემპი“, „ამფორეა“, „ჩართე“, „წნული“ 
და სხვა. ბორისის ინიციატივით „საქართველოს ბანკი“ ჩაერთო პრობონო ქსელში და ამ 
მიმართულებით ყოველწლიურად მართავს მასშტაბურ ღონისძიებას. პრობონო აქტივობებით 
ხორციელდება სოციალური საწარმოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საქველმოქ-
მედო ფონდების მხარდაჭერა.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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კატეგორია დაწესებულია საქართველოს საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაციასთან (ACAG) 
პარტნიორობით

IN PARTNERSHIP WITH ASSOCIATION OF COMMUNICATION AGENCIES OF GEORGIA (ACAG)  



CATEGORY "CREATIVE CSR"

#GAATARE (GIVE WAY)

IDEALIST

Drivers in Tbilisi frequently ignore pedestrian passages and do not give way to pedestrians at zebra 
crossings. This problem was selected as a main theme for cooperation for SOCAR Energy Petroleum 
and ideaLIST and the #gaatare (Give Way) campaign was launched. The aim of the campaign was to 
remind drivers of the purpose and the signicance of pedestrian passages and zebra crossings with a 
cheerful and positive tone.

Within the framework of the campaign, some unusual, amusing and performance scenarios were 
staged at zebra crossings across the city in order to show drivers that there will be some interesting 
things for them to see when they stop and give way to pedestrians at zebra crossings.

The campaign took place in several stages. At rst, a viral video was disseminated without a message 
featuring a dance ensemble performing the dance Khorumi while crossing a zebra crossing. 
Subsequent videos featured the message #gaatare (Give Way) (#spend time cheerfully, spend time 
enjoyably, etc.). The last video explained the essence of the campaign and underlined the connection 
between giving way to pedestrians and spending some enjoyable time.  

The results of the campaign were impressive. At the viral stage, the video uploaded by an ordinary 
passer-by gathered 300,000 views and the nal video clip was viewed more than 500,000 times. The 
campaign has made a very positive resonance in the community and received only positive 
comments on social networks.



IDEALIST

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"

#გაატარე

თბილისის მძღოლები ხშირად არ აქცევენ ყურადღებას ფეხით მოსიარულეთა გადასა-
სვლელებს და ზებრაზე ადამიანებს გზას არ უთმობენ. ეს პრობლემა შეირჩა „სოკარ ენერჯი 
პეტროლეუმისა“ და ideaLIST-ის თანამშრომლობის მთავარ თემად და დაიბადა კამპანია 
#გაატარე, რომლის მთავარი მიზანი იყო მძღოლებისთვის ზებრა-გადასასვლელების 
დანიშნულებისა და მნიშვნელობის მეგობრულად და ხალისიანად შეხსენება. 

გადაწყდა, რომ კამპანიის ფარგლებში, ქალაქის მასშტაბით, ზებრა-გადასასვლელებზე, 
ხელოვნურად შეექმნათ რამდენიმე უჩვეულო, სახალისო, გამაოგნებელი სიტუაცია, რათა 
მძღოლებს გაეცნობიერებინათ, რომ გაჩერებისას და ფეხით მოსიარულეთა ზებრაზე 
გატარებისას ისინი დროს საინტერესო აღმოჩენებში გაატარებდნენ.

კამპანია რამდენიმე ეტაპად წარიმართა. პირველ ეტაპზე გავრცელდა ვიდეოვირუსი მესიჯის 
გარეშე, რომელშიც ჩანს, როგორ გადადის ზებრაზე ანსამბლი ხორუმის ცეკვით. შემდეგ გავიდა 
ვიდეორგოლები მესიჯით #გაატარე (#გაატარე დრო ხალისში, #გაატარე დრო გაოცებაში და 
ა.შ.). ბოლოს გაშვებულმა ვიდეორგოლმა ახსნა კამპანიის არსი და ერთმანეთს დაუკავშირა 
ფეხით მოსიარულე ადამიანის გატარება და დროის სასიამოვნოდ გატარება. 

კამპანიის შედეგები შთამბეჭდავი აღმოჩნდა: ვიდეოვირუსს 300000 ნახვა ჰქონდა, ბოლო 
ვიდეორგოლს კი – ნახევარ მილიონზე მეტი. კამპანიამ მთლიანობაში ძალიან პოზიტიური 
რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში და სოციალურ ქსელებში მხოლოდ დადებითი 
კომენტარები დაიმსახურა. 

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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LOVE OR HATRED?

LEAVINGSTONE

The regional bureau of the Heinrich Böll Foundation requested that Leavingstone make a video clip 
about homophobia. Although this is a large-scale and multi-dimensional topic, the budget envisaged 
the creation of only one video. The agency narrowed its focus to the main idea of the issue. 

Instead of reecting on the difculties caused by homophobia, double societal standards were 
emphasized in the video: when homophobia or hatred of people is acceptable in society but same-
sex love is prohibited and punishable. The scene of family environments is used in the video, a case 
similar to an individual's 'coming out.' For the purpose of emphasizing the controversy the scene was 
developed in a parallel reality mode. 

Homophobes are accepted in society and they freely express their aggression towards the LGBTQ+ 
community whose appearance in public can be dangerous. It was quite a challenge for the agency to 
deal with this issue in only one video clip. Despite this challenge, the video managed to raise the issue 
of homophobia in society. Radical homophobes were not the target audience of the campaign as it is 
impossible to change their opinion with just one clip; thus, their aggressive comments about the video 
were expected in advance. Many of the LGBTQ+ community's representatives have used this video 
while having discussions with homophobes.  

CATEGORY "CREATIVE CSR"



LEAVINGSTONE

სიყვარული თუ სიძულვილი?

„ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის“ რეგიონალურმა ბიურომ ჰომოფობიის საწინააღმდეგო ვიდეოს 
დამზადება დაავალა „Leavingstone“-ს. ჰომოფობიის თემა მასშტაბური და მრავალასპექტიანია, 
მაგრამ ბიუჯეტი მხოლოდ ერთი ვიდეოს შექმნას მოიცავდა და სააგენტომ გადაწყვიტა 
მაქსიმალურად დაევიწროებინა ვიდეორგოლის ფოკუსი და ყველაზე მთავარი და დამაფიქ-
რებელი სათქმელი გადმოეცა. 

ჰომობოფიით გამოწვეულ სირთულეებზე საუბრის ნაცვლად, ყურადღება გამახვილდა 
საზოგადოების ორმაგ სტანდარტებზე, როდესაც ჰომოფობია, ანუ ადამიანების სიძულვილი, 
სოციუმში სავსებით მიღებული თემაა, ხოლო ერთსქესიანთა სიყვარული – აკრძალული და 
მიუღებელი. მიზანსცენად შეირჩა ოჯახური გარემო, „ქამინგაუტის“ მსგავსი ვითარება. თემის 
სადავო ხასიათის ხაზგასასმელად ვიდეორგოლის სცენარში პარალელური რეალობა 
ვითარდება. 

ჰომოფობები მიღებული არიან ქართულ საზოგადოებაში და თავისუფლად გამოხატავენ 
აგრესიას ლგბტქ+ პირების მიმართ, ხოლო თავად ლგბტქ+ პირებისთვის საჯაროდ გამოჩენაც 
კი საფრთხის შემცველია. სააგენტოსთვის დიდი გამოწვევა იყო ასეთი ვითარების წინააღმდეგ 
ერთადერთი ვიდეორგოლით გალაშქრება, მაგრამ, ყველაფრის მიუხედავად, ვიდეოს სა-
შუალებით მოხერხდა საზოგადოებაში კიდევ ერთხელ წამოწეულიყო ჰომოფობიის თემა. 
კამპანიის მიზნობრივ აუდიტორიას არ წარმოადგენდნენ რადიკალი ჰომოფობები, რადგან 
მათი აზრის შეცვლა ერთი ვიდეორგოლით შეუძლებელია; შესაბამისად, მათი აგრესიული 
კომენტარები ვიდეორგოლზე მოსალოდნელიც იყო. თუმცა ლგბტქ+ თემის ძალიან ბევრმა 
წევრმა ჰომოფობებთან დისკუსიისას არგუმენტად სწორედ ეს ვიდეო გამოიყენა.

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"
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TICK THE BOX TO PROTEST OCCUPATION

LEAVINGSTONE

Ten years have passed since the August war and 20% of Georgia's territory is still occupied by 
Russia. In remembering this tragic date, the GPI Holding insurance company decided to enhance 
awareness regarding Russian occupation abroad. Leavingstone offered up a campaign to achieve 
this goal.

On August 8, 2018, when customers were lling out their applications for travel insurance, an 
additional section was added with a box to tick alongside the text: “I agree that 20% of my country is 
occupied by Russia and I am ready to inform the world about this.” Everyone who ticked the box was 
given a passport cover, prepared by the Georgian start-up Giovanni Morra, depicting an anti-
corruption theme with this message in the English language. The message was then disseminated 
every time a person crossed an international border. 

The campaign spread rapidly through social networks and by the local media. Because of the high 
demand, the campaign was extended until the end of August. As a result of this project, the message 
about Georgia's occupation was widely broadcast.  The sales of travel insurance for GPI doubled and 
the number of visitors to the company's website tripled on August 8. During the following days, sales 
also increased by 60% and the number of visitors of the website increased by 30%. 

CATEGORY "CREATIVE CSR"



LEAVINGSTONE

მონიშნე გრაფა ოკუპაციის გასაპროტესტებლად

აგვისტოს ომის შემდეგ 10 წელი გავიდა. საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავაც 
ოკუპირებული აქვს რუსეთს. ამ ტრაგიკულ თარიღთან დაკავშირებით სადაზღვევო კომპანია 
„ჯი-პი-აიმ“ გადაწყვიტა ინფორმაცია რუსული ოკუპაციის შესახებ საზღვრებს გარეთ გაეტანა, 
რაშიც „Leavingstone“ -ის მიერ შეთავაზებული კამპანია დაეხმარა. 

2018 წლის 8 აგვისტოს „ჯი-პი-აის“ ვებგვერდზე სამოგზაურო დაზღვევის შევსებისას 
მომხმარებელს ხვდებოდა დამატებითი მოსანიშნი გრაფა ტექსტით: „ვეთანხმები, რომ ჩემი 
ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და მზად ვარ, ამის შესახებ მსოფლიოს 
გავაგებინო“. ყველას, ვინც მონიშნა გრაფა, საჩუქრად გადაეცა ქართული სტარტაპის Giovanni 
Morra-ს ანტიოკუპაციური დიზაინის საპასპორტე, რომელსაც იგივე შინაარსის მესიჯი ინგლი-
სურ ენაზე აქვს წარწერილი. ამ საპასპორტეში ჩადებული საბუთით საზღვრის გადაკვეთისას, 
ყოველ ჯერზე გავრცელდება ჩვენი ქვეყნისა და მოქალაქეების მთავარი სათქმელი – რომ ჩვენი 
სახელმწიფოს 20% რუსეთს აქვს დაპყრობილი.

კამპანია სწრაფად გავრცელდა სოციალურ ქსელებში და მოიცვა ყველა ადგილობრივი 
მედიასაშუალება; მაღალი მოთხოვნის გამო გადაწყდა კამპანიის აგვისტოს ბოლომდე 
გაგრძელება. პროექტის საშუალებით მასშტაბურად გავრცელდა გზავნილი საქართველოს 
ოკუპაციის შესახებ. უშუალოდ 8 აგვისტოს „ჯი-პი-აის“ სამოგზაურო დაზღვევის გაყიდვები 
გაორმაგდა, ვებგვერდის ვიზიტიორების რაოდენობა კი – გასამმაგდა. მომდევნო დღეებში 
გაყიდვები 60%-ით გაიზარდა, საიტის ვიზიტიორების რაოდენობა კი – 30%-ით. 

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"
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MANYNEWTREES

LEAVINGSTONE

The Borjomi forest re destroyed 1,000 hectares of territory during the summer of 2017. 
Unfortunately, society has forgotten about this ecological disaster. After the re was put out, the 
media also lost interest in this issue. 

To remind society about this problem and contribute to the restoration of the forest, initiators of the 
Manynewtrees project decided to establish a new Christmas tradition – to plant one spruce tree along 
with decorating a New Year Tree at home. They placed burned trees from the Borjomi forest nearby 
the Sports Palace in Tbilisi next to other New Year Trees and offered citizens the opportunity to plant a 
spruce tree for the restoration of the Borjomi forest for a very low price.

This initiative quickly attracted the attention of the media which was followed by an increased interest 
from society as well. Negotiations on placing similar tree stands at various businesses also began. 
Celebrities have joined the campaign, among them the First Lady of Georgia who is publicly 
supporting the campaign and encouraging people to get involved.  

As a result, 1,250 trees have been planted in the part of the Borjomi forest which was destroyed by 
re. The campaign has been broadcast by seven TV channels, the campaign's video clip has 980,000 
views and its website has more than 5,000 visitors. 

CATEGORY "CREATIVE CSR"



LEAVINGSTONE

მრავალახალხეს

პარტნიორი ორგანიზაცია Treepex.

2017 წლის ზაფხულში მომხდარმა ხანძარმა ბორჯომის ტყის 1000 ჰექტრამდე ტერიტორია 
გადაწვა. სამწუხაროდ, საზოგადოებამ დროთა განმავლობაში მიივიწყა ამ ეკოლოგიური 
კატასტროფის შესახებ, ხანძრის ჩაქრობის შემდეგ მის მიმართ ინტერესი მედიამაც დაკარგა. 

საზოგადოებისთვის ამ პრობლემის შეხსენებისა და დამწვარი ტყის აღდგენაში წვლილის 
შესატანად „მრავალახალხეს“ პროექტის ინიციატორებმა გადაწყვიტეს ახალი საშობაო 
ტრადიციის დანერგვა – სახლში ნაძვის ხის დადგმასთან ერთად თითო ნაძვის დარგვა 
ბორჯომის ხეობაში. მათ ბორჯომის ტყიდან წამოღებული დამწვარი ნაძვები სპორტის 
სასახლის მიმდებარედ, საახალწლო ნაძვების გვერდით, საგანგებო სტენდებზე გამოფინეს და 
საახალწლო საყიდლებით დაკავებულ მოქალაქეებს, რამდენიმე ლარად, ბორჯომის ტყის 
აღსადგენად ნამდვილი ნაძვის დარგვა შესთავაზეს. 

ინიციატივამ მალევე მიიპყრო მედიასაშუალებების ყურადღება, რასაც საზოგადოების 
გამოხმაურებაც მოჰყვა. დაიწყო მოლაპარაკება მსგავსი სტენდების სხვადასხვა ბიზნეს-
კომპანიებში განთავსებასთან დაკავშირებით. კამპანიას შეუერთდნენ ცნობილი ადამიანებიც, 
მათ შორის, საქართველოს პირველი ლედი, ვინც  საჯაროდ გამოუცხადა მხარდაჭერა 
კამპანიას და ხალხს ჩართულობისკენ მოუწოდა.

კამპანიის შედეგად, დასაბამი მიეცა ახალ ტრადიციას და ხანძრით განადგურებულ ტერი-
ტორიაზე 1250 ხე დაირგა. კამპანია გააშუქა 7-მა სატელევიზიო არხმა, კამპანიის ვიდეორგოლს 
980,000 ნახვა ჰქონდა, ვებგვერდს კი – 5000-ზე მეტი.  

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"
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OPEN YOUR EYES TO STOP THE VIOLENCE  

REDBERRY

Domestic violence cases often stay unexposed in Georgia. The aim of the campaign organized by 
Redberry at the request of the client, Atipfund, was to launch a discussion in society on the necessity 
of exposing domestic violence cases and eventually increasing the number of reporting by third 
parties in cases of violence.

To demonstrate the inactivity of third parties, the campaign used 'closed eyes' as a clear metaphor. 
The message was simple:  if you close your eyes, the violence will continue; the only way to stop it is 
to notice the problem.

Within the framework of the campaign, a web-platform was created through which a video monitor 
was tracking the opening and closing of eyes of the web visitor. When eyes were closed, there were 
scenes of violence and sounds of violence as if coming from a neighbor's house. When the person 
opened his eyes, the scenes of violence stopped and the website called upon the visitor never to 
close his eyes when seeing violence and then state his opinion on the social network.  

The campaign was followed by an active response and discussion in social media. Thousands of 
people shared the message on their Facebook proles:  "I will not close my eyes to violence." After 
the campaign, the number of hotline calls from victims as well as witnesses increased by 500%.

CATEGORY "CREATIVE CSR"



რედბერი

OPEN YOUR EYES TO STOP THE VIOLENCE

საქართველოში ოჯახური ძალადობის შემთხვევები ხშირად გაუმჟღავნებელი რჩება. Redberry-
ის მიერ Atipfund-ის დაკვეთით ორგანიზებული კამპანიის მიზანი იყო ოჯახური ძალადობის 
შემთხვევების გამოაშკარავების აუცილებლობის შესახებ საზოგადოებაში დისკუსიის წამოწყება 
და ძალადობის შემთხვევების შესახებ მესამე პირების მიერ შეტყობინების რიცხვის გაზრდა. 

მესამე პირთა უმოქმედობის წარმოსაჩენად კამპანიამ ცალსახა მეტაფორა – თვალების 
დახუჭვა – გამოიყენა. გზავნილი იყო მარტივი: თუ თვალებს დახუჭავ, ძალადობა გა-
გრძელდება; ძალადობის შეჩერების ერთადერთი გზაა პრობლემისთვის თვალის გასწორება.  

კამპანიის ფარგლებში შეიქმნა ვებპლატფორმა, რომელიც ვიდეოთვალის საშუალებით 
მონიტორის მიღმა მყოფი მომხმარებლის თვალების დახუჭვა-გახელას აფიქსირებდა. 
როდესაც მაყურებელი თვალებს ხუჭავდა, ეკრანზე ირთვებოდა ძალადობის კადრები; 
მაყურებელს ამ დროს ესმოდა ძალადობის ხმები ისე, თითქოს ისინი გვერდზე მეზობლის 
სახლიდან გამოდიოდა. როდესაც ადამიანი თვალებს ახელდა, ძალადობის კადრები 
ჩერდებოდა, ხოლო ვებგვერდი მოუწოდებდა მომხმარებელს აღარასდროს დაეხუჭა თვალი 
ძალადობაზე და საკუთარი პოზიცია სოციალურ ქსელში დაეფიქსირებინა.

კამპანიას მოჰყვა აქტიური გამოხმაურება და განხილვა სოცმედიაში. ათასობით ადამიანი 
იზიარებდა ფეისბუკის პროფილზე გზავნილს: „მე აღარ დავხუჭავ თვალებს ძალადობაზე“. 
კამპანიის შემდეგ ცხელ ხაზზე 500%-ით გაიზარდა როგორც ძალადობის მსხვერპლთა, ისე 
მოწმეთა ზარების რაოდენობა. 

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"
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# ARGAMBOLO

HOLMES&WATSON

Holmes&Watson elaborated the campaign's concept at the request of the client, Tegeta Motors. 
Tegeta Motors has been actively engaged in small-scale CSR activities over the recent years related 
to vehicle emissions but after the presentation of Holmes&Watson's concept, the decision was taken 
that a large-scale campaign would certainly benet both the brand and every citizen.

The idea for the campaign is rich in humor that is characteristic for Georgians and has become quite 
fun and easily memorable among all layers of society. The concept of the campaign is as follows:  air 
pollution in Georgia in the future has reached a level at which coughing has become an integral part of 
life and so the language of coughing has become dominant and the only means of communication.

The campaign covered almost all traditional and non-traditional media channels (street ads, 
Khvelingvisti Facebook page, coughing of TV presenters, ads on radio with coughing, prints, etc.). It 
has effectively delivered key message to the target audience – “Let's clean up our respiratory tracts 
together" and highlighted Tegeta Motors' offer for free vehicle inspections on the toxicity of exhaust 
emissions.

As a result, the social responsibility of citizens has increased signicantly. The proof is seen through 
the radical increase in addressing Tegeta Motors' service center in the months following the launch of 
the campaign for the purpose of vehicle emission toxicity check-ups.

CATEGORY "CREATIVE CSR"



HOLMES&WATSON

#არგამბოლო

ორგანიზაციამ Holmes&Watson-მა „თეგეტა მოტორსის“ დაკვეთით შეიმუშავა კონცეფცია 
კამპანიისთვის – #არგამბოლო. მართალია, „თეგეტა მოტორსი“ ბოლო წლებია აქტიურად 
ატარებს ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის პრობლემასთან დაკავშირებულ მცირე CSR-
აქტივობებს, მაგრამ Holmes&Watson-ის კონცეფციის პრეზენტაციის შემდეგ გადაწყდა, რომ 
ფართომასშტაბიანი კამპანია სარგებელს მოუტანდა როგორც ბრენდს, ისე თითოეულ 
მოქალაქეს.  

#არგამბოლოს იდეა და კამპანია იუმორითაა სავსე. სახალისოა საზოგადოების ნებისმიერი 
ფენისთვის და ადვილად დასამახსოვრებელი. კამპანიის კონცეფციის მიხედვით, მომავლის 
საქართველოში ჰაერი ისეა დაბინძურებული, რომ ხალხი მუდმივად ახველებს, საზოგა-
დოებაში ხველების ენა გამეფდა და ურთიერთობის ერთადერთ საშუალებად იქცა.
 
კამპანიამ თითქმის ყველა ტრადიციული თუ არატრადიციული მედიასაშუალება მოიცვა 
(ქალაქში გამოკრული განცხადებები, „ხველინგვისტის“ ფეისბუკგვერდი, ტელეწამყვანების 
მიმართვა ხველებით, რადიოტალღებზე ხველებით ჩაწერილი რეკლამა, პრინტები და ა.შ.) და 
სამიზნე აუდიტორიამდე ეფექტურად მიიტანა მთავარი მესიჯი – „ერთად გავწმინდოთ სასუნთქი 
გზები“ და „თეგეტა მოტორსის“ შეთავაზება გამონაბოლქვის ტოქსიკურობაზე ავტომობილების 
უფასო შემოწმების შესახებ. 

შედეგად, მოქალაქეების სოციალური პასუხისმგებლობა საგრძნობლად გაიზარდა, რასაც 
მომდევნო თვეებში „თეგეტა მოტორსის“ სერვისცენტრში ავტომობილის გამონაბოლქვის 
ტოქსიკურობის შესამოწმებლად მიმართვიანობის მნიშვნელოვანი ზრდაც ადასტურებს.

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"
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CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"

კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"

Georgia's Responsible 
Business Awards

კატეგორია დაწესებულია პროგრამასთან „ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში“
თანამშრომლობით (პროგრამა ხორციელდება CENN-ის მიერ USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით)  

IN PARTNERSHIP WITH USAID FUNDED WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGY IN REGIONS PROGRAM, 
IMPLEMENTED BY CENN  



CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"

PROJECT WASTE PAPER

PALITRA MEDIA HOLDING

Waste paper management can play a signicant role in environmental protection. As an example, 
21,000 school notebooks can be made from one ton of paper which is discarded after its usage. At the 
same time, the processing of one ton of waste paper can save 17 trees, 26 m3 of water and 2.3 m2 of 
land.

A green economy is a constant strategy of the Palitra Media Holding. At the Tbilisi International Book 
Festival, the company offered book lovers a special project on waste paper in which each person had 
the opportunity to receive new books in exchange for waste paper. During the three day project, 125 
tons of waste paper were collected after which the company decided to make the project a permanent 
one and located a waste paper collection point in one of Tbilisi's central districts. Later on, the project 
also moved to the regions.

The waste paper project serves several useful purposes:  it makes books accessible for people and 
at the same time it protects the environment. During the six years of its activity, Palitra Media Holding 
has turned ve million kilograms of waste paper into modern literature and saved 85,000 trees from 
being cut down.

The holding plans to increase the dimension of the waste paper project and save more trees.



პალიტრა მედიაჰოლდინგი

კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"

მაკულიტერატურა

გარემოს დაცვის საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მაკულატურის გადამუშავებას. 
მაგალითად, ერთი ტონა ქაღალდისგან მზადდება 21,000 სასკოლო რვეული, რომელიც 
გამოყენების შემდეგ იყრება. ერთი ტონა მაკულატურის გადამუშავებით შეიძლება 17 ხის 
გადარჩენა, იზოგება 26 მ³ წყალი და 2,3 მ² მიწა.

მწვანე ეკონომიკა „პალიტრა მედიაჰოლდინგის“ მუდმივი სტრატეგიაა. 2012 წელს თბილისის 
წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე კომპანიამ წიგნის მოყვარულებს შესთავაზა პროექტი 
„მაკულიტერატურა“, რომლის ფარგლებშიც ყველა მსურველს შეეძლო ჩაბარებული მაკუ-
ლატურის ნაცვლად ახალი წიგნების მიღება. სამდღიანი პროექტის განმავლობაში შეგროვდა 
125 ტ. მაკულატურა, რამაც გადააწყვეტინა ჰოლდინგს პროექტი გაგრძელებულიყო და უწყვეტი 
სახე მიეღო – თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში გაიხსნა მაკულატურის ჩაბარების 
მუდმივმოქმედი პუნქტი, მოგვიანებით კი პროექტმა რეგიონებიც მოიცვა. 

„მაკულიტერატურის“ პროექტი რამდენიმე სასარგებლო საქმეს ემსახურება: წიგნს ხდის 
ხალხისათვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომს და თანაც იცავს გარემოს. 6 წლის გან-
მავლობაში „პალიტრა მედიაჰოლდინგის“ აქტივობამ 5 მილიონი კგ. მაკულატურა უახლეს 
ლიტერატურად აქცია და ამით 85,000 ხე გადაარჩინა მოჭრას. 

ჰოლდინგი ახლო მომავალში „მაკულიტერატურის“ მასშტაბების გაზრდას გეგმავს და ამით 
უფრო მეტი ხის გადარჩენას.
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CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"

WASTE MANAGEMENT

"WIMM-BILL-DANN GEORGIA" 
OFFICIAL REPRESENTATIVE 

OF "PEPSICO" CORPORATION

Global environmental, health and safety (EHS) risks are managed by the Global EHS Management 
System (GEHSMS) at PepsiCo. GEHSMS is based on the PepsiCo Environment, Health and Safety 
Policy, one of the key principles of which is environmental protection and ensuring human health and 
safety.

The EHS#34 standard denes the minimum requirements for waste management at PepsiCo 
facilities and provides a systemic approach to the issue.

A written waste management plan (WMP) has been elaborated and is being implemented in the 
company. It details staff roles, responsibilities and accountability, waste sorting, recording and control 
procedures, etc.

Classication is important for proper waste management; accordingly, the company uses a tool for 
waste inventory and surveillance. The waste generation process is controlled on a monthly basis and 
information is gathered and used for periodic reporting. The company is guided by the following 
hierarchy during waste reduction:  reduction (immediate process of production), secondary use 
(without additional processing), processing (initial or new product), recovery (processing with the 
purpose of restoring useful properties) and transportation to the landll. The company takes all 
measures possible to reduce, recycle and restore waste to prevent a harmful impact on the 
environment caused during transportation.



კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"

ნარჩენების მართვა

„პეპსიკოში“ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები გარემოს, ჯანმრთე-
ლობისა და უსაფრთხოების მართვის გლობალური სისტემის (GEHSMS) მეშვეობით იმართება. 
ამ სისტემას საფუძვლად უდევს „პეპსიკოს“ გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების 
პოლიტიკა, რომლის ერთ-ერთი საკვანძო პრინციპია გარემოზე ზრუნვა და ადამიანების 
ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. EHS#34 სტანდარტი განსაზღვრავს 
„პეპსიკოს“ ობიექტებზე ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ მინიმალურ მოთხოვნებს და 
საკითხის მიმართ სისტემურ მიდგომას უზრუნველყოფს.  

კომპანიაში იქმნება და ხორციელდება ნარჩენების მართვის წერილობითი გეგმა (WMP), 
რომელშიც გაწერილია პერსონალის როლები, პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება, 
ნარჩენების დახარისხების, აღრიცხვისა და კონტროლის პროცედურები და ა.შ. 

ნარჩენების  ჯეროვნად მართვისთვის  მნიშვნელოვანია მათი კლასიფიცირება, ამიტომ 
კომპანია იყენებს ნარჩენების ინვენტარიზაციის და მეთვალყურეობის ინსტრუმენტს. ნარ-
ჩენების წარმოქმნის პროცესი ყოველთვიურად კონტროლდება; მიღებული ინფორმაცია 
გამოიყენება პერიოდული ანგარიშგებისთვის. ნარჩენების შემცირებისას კომპანია ხელ-
მძღვანელობს შემდეგი იერარქიით: შემცირება (უშუალოდ წარმოების პროცესში), მეორადი 
გამოყენება (დამატებითი დამუშავების გარეშე), გადამუშავება (საწყის ან ახალ პროდუქტად), 
აღდგენა (დამუშავება სასარგებლო თვისების აღდგენის მიზნით) და ნაგავსაყრელზე გატანა. 
კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს ადგილზევე შეამციროს, მეორეჯერ გამოიყენოს, 
გადაამუშაოს და აღადგინოს ნარჩენები, რათა თავიდან აიცილოს გარემოზე ტრანსპორ-
ტირებით გამოწვეული მავნე ზემოქმედება.
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GREEN SACK

Taking care of the ecology and supporting environmental projects is an invariable direction of the 
Bank of Georgia. With the aim of a rational management of natural resources, unused paper has 
been collected within the company for the purpose of secondary use; however, from August 2017 the 
Bank of Georgia has taken the decision to implement a more organized and consistent project in this 
regard. With the purpose of collecting used paper, more than 40 green sacks made of eco-friendly 
material were placed at the bank's head ofce.

The project was launched with a communication campaign on the reduction of negative impacts on 
the environment, saving paper and collecting used paper as well as the issue of paper processing. 
With the purpose of reducing paperwork, the bank's standard receipt was replaced with an electronic 
one. The sack design was elaborated with a view to encouraging employees to save and collect 
paper.

The Green Sack campaign has assisted in the awareness raising of the bank's employees on the 
issue of eco effectiveness and a decreased use of paper. At this point, the collected paper is handed 
over to the Green Gift social enterprise which uses it for activities of eco-friendly production.
The bank's employees receive a monthly statistical report on waste paper collected through the 
Green Sacks; specically, 11 tons of waste paper were collected as a part of the project between 2017 
and 2018 with 187 trees having been saved. Paper usage at the bank has decreased by 70% as a 
result of the shift to the electronic receipt system.

BANK OF GEORGIA

CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"



საქართველოს ბანკი

მწვანე ტომარა

ეკოლოგიაზე ზრუნვა და გარემოსდაცვითი პროექტების მხარდაჭერა „საქართველოს ბანკის“ 
უცვლელი მიმართულებაა. ბუნებრივი რესურსების რაციონალური მართვის მიზნით, კომ-
პანიაში ყოველთვის ხდებოდა გამოყენებული ქაღალდის შეგროვება და მეორადი გამოყენება, 
თუმცა 2017 წლის აგვისტოდან „საქართველოს ბანკმა“ დაიწყო უფრო ორგანიზებული და თან-
მიმდევრული პროექტი და გამოყენებული ქაღალდის შეგროვების მიზნით სათავო ოფისში 
ეკომეგობრული მასალით დამზადებული 40-ზე მეტი მწვანე ტომარა განათავსა.
 
პროექტი დაიწყო საკომუნიკაციო კამპანიით გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების, 
ქაღალდის დაზოგვის და გამოყენებული ქაღალდის შეგროვება/გადამუშავების საკითხებზე; 
ქაღალდის დაზოგვის მიზნით ბანკის სტანდარტული ქვითრები ელექტრონული ქვითრებით 
ჩანაცვლდა; შემუშავდა ტომრების დიზაინი. ეს ყველაფერი დაეხმარა თანამშრომლებს 
დაზოგონ, არ გადაყარონ და შეაგროვონ ქაღალდი. 

„მწვანე ტომრის“ კამპანიამ ხელი შეუწყო ბანკის თანამშრომლების ეკოდამზოგავი ცნო-
ბიერების ჩამოყალიბებას და ქაღალდის გამოყენების შემცირებას. შეგროვებული ქაღალდი ამ 
ეტაპზე გადაეცემა სოციალურ საწარმო „მწვანე საჩუქარს“, რომელიც მისგან ეკომეგობრულ 
პროდუქციას ამზადებს.

ბანკის თანამშრომლები ყოველთვიურად იღებენ სტატისტიკურ ანგარიშს „მწვანე ტომრით“ 
შეგროვებული მაკულატურის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ  2017-2018 წლებში პროექტის 
ფარგლებში შეგროვდა 11 ტ. მაკულატურა და გადარჩა 187 ხე. ელექტრონულ ქვითრებზე 
გადასვლამ ბანკში ქაღალდის გამოყენება 70%-ით შეამცირა.

კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"
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SATISFIED SOCIETY – DEVELOPED BUSINESS

GTS ELECTRONICS

One of LTD GTS Electronics' business principles is taking care of the future which is impossible 
without ensuring a healthy living environment. With the purpose of contributing to the improvement of 
the severe ecological situation in the country, the company decided to implement international 
standards of operations which, among others, include the environmental management system ISO 
14001. In 2016, the company received a grant from the EBRD, employed an international consultant 
and spent two years working to improve the existing situation in the company according to the plan. 

Specically, in line with the standards, a special space was allocated for the collection of harmful 
waste with all of the waste then transported by a licensed company and later further utilized. The 
company appointed an environmental protection manager who is responsible for informing 
employees about the right ways to separate waste, waste control, registration and ensuring its timely 
removal. All light bulbs at the ofce were replaced with energy efcient LED ones. GTS Electronics 
joined the For Clean Air campaign which works on awareness raising of the issue of dangerous 
waste. The company also participates in the technical check-up of motor vehicles campaign.

In March 2018, GTS Electronics became the rst company to implement three international 
standards simultaneously (ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 9001). The company continues to work in 
line with international and local laws and standards.

CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"



ჯი-თი-ეს ელექტრონიქსი

კმაყოფილი საზოგადოება – განვითარებული ბიზნესი

კომპანია „ჯი-თი-ეს ელექტრონიქსის“ ერთ-ერთი პრინციპია მომავალზე ზრუნვა, რაც გუ-
ლისხმობს ჯანსაღი საარსებო გარემოს უზრუნველყოფას. ქვეყანაში არსებული მძიმე 
ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორებაში საკუთარი წვლილის შეტანის მიზნით კომპანიამ 
გადაწყვიტა თავის საქმიანობაში დანერგოს საერთაშორისო სტანდარტები, მათ შორის, 
გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა ISO14001. 

2016 წელს კომპანიამ EBRD-ისგან მიღებული გრანტით დაიქირავა საერთაშორისო კონ-
სულტანტი და ორი წლის განმავლობაში გეგმაზომიერად იმუშავა არსებული მდგომარეობის 
გასაუმჯობესებლად. კერძოდ: სტანდარტების შესაბამისად გამოიყო სახიფათო ნარჩენების 
შესაგროვებელი სივრცე; ყველა ნარჩენი ტრანსპორტირდება ლიცენზირებული კომპანიის 
მეშვეობით და უტილიზდება; დაინიშნა გარემოსდაცვითი მმართველი, რომლის მოვალეობაა 
თანამშრომლების ინფორმირება ნარჩენების სწორად განაწილების შესახებ, ნარჩენების 
კონტროლი, აღრიცხვა და დროულად გატანის უზრუნველყოფა. ოფისის ტერიტორიაზე ყველა 
ნათურა შეიცვალა ელექტროენერგიის დამზოგავი LED-ნათურით. „ჯი-თი-ეს ელექტრონიქსი“ 
შეუერთდა კამპანიას „სუფთა ჰაერისთვის“ და მის ფარგლებში მუშაობს სახიფათო ნარჩენების 
შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე, მონაწილეობს ავტომობილების ტექინსპექტირების 
მხარდასაჭერ აქციაში.  

2018 წლის მარტში „ჯი-თი-ეს ელექტრონიქსი“ გახდა პირველი კომპანია, რომელმაც ერ-
თდროულად სამი საერთაშორისო სტანდარტი (ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 9001) დანერგა. 
კომპანია მუშაობს საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონებისა და სტანდარტების დაცვით. 

კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"
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WASTE SEPARATION PROJECT (EFFECTIVE MANAGEMENT OF WASTE)

HILTON BATUMI

In March 2018, Hilton Batumi in partnership with the Caucasus Environmental NGO Network (CENN) 
launched the implementation of a USAID funded project which aims to popularize the concept of 
waste management in Georgia and reduce the negative impact of waste on the environment and 
health.

Within the framework of the project, the company allocated containers marked for waste separation 
and small four-section bins, and purchased and installed paper waste processing (pressing) 
equipment. An active information campaign was held and a special seminar was organized in order to 
raise the awareness among employees about waste separation. Even more, the Hilton's general 
manager provided project related documents to the managers of other hotels in Batumi so that they 
could implement similar initiatives themselves.

Hilton is the rst hotel in Georgia which follows the green concept. As a result of the project, about two 
tons of paper waste was pressed for secondary use. The employees separate the waste, the amount 
of waste and rubbish has dropped and waste location points were put in place. The experience of 
Hilton Batumi was shared by the European network of Hilton hotels as best practice vis-à-vis 
environmental preservation.

Hilton continues with the project's implementation and actively calls upon other companies to 
replicate their example.

CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"

„Waste separation is a part of Hilton Batumi's corporate social responsibility and, moreover, it is our 
top priority to contribute to saving the Earth“. 

Torsten Weller
General Manager



ნარჩენების სეპარაციის პროექტი (ნარჩენების ეფექტური მართვა)

2018 წლის მარტში „ჰილტონ ბათუმმა“, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელთან 
(CENN) პარტნიორობით, დაიწყო USAID-ის დაფინანსებული პროექტის განხორციელება, 
რომლის მიზანია საქართველოში ნარჩენების მართვის კონცეფციის პოპულარიზება და 
გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნარჩენების უარყოფითი ზეგავლენის შემცირება. 

პროექტის ფარგლებში კომპანიამ სასტუმროში ნარჩენების დასახარისხებელი მარკირებული 
კონტეინერები და მცირე ზომის 4-სექციანი ურნები განათავსა, შეიძინა და დაამონტაჟა 
ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი (დასაპრესი) დანადგარი. ნარჩენების დახა-
რისხების შესახებ თანამშრომლების ცნობიერების ასამაღლებლად წარიმართა აქტიური 
საინფორმაციო კამპანია და ჩატარდა სპეციალური სემინარი. „ჰილტონის“ გენერალურმა 
მენეჯერმა პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია გადასცა ბათუმში არსებული სხვა 
სასტუმროების მენეჯერებს, რათა მათაც შეძლონ ანალოგიური ინიციატივის განხორციელება.

„ჰილტონი“ პირველი სასტუმროა საქართველოში, რომელიც „მწვანე“ კონცეფციით ხელ-
მძღვანელობს. პროექტის შედეგად, მეორადი მოხმარებისთვის უკვე დაიპრესა 2 ტონამდე 
ქაღალდის ნარჩენი; თანამშრომლები ახარისხებენ ნარჩენებს; შემცირდა ნარჩენების და 
გასატანი ნაგვის რაოდენობა; მოწესრიგდა ნარჩენების განთავსების ტერიტორია. „ჰილტონის“ 
ევროპულ ქსელში გაიზიარეს „ჰილტონ ბათუმის“ მაგალითი, როგორც გარემოს შენარჩუნებაზე 
მიმართული საუკეთესო პრაქტიკა. 

„ჰილტონი“ განაგრძობს პროექტის განხორციელებას და აქტიურად მოუწოდებს სხვა კომპა-
ნიებსაც, რომ მიბაძონ მის მაგალითს. 

„ნარჩენების სეპარაცია „ჰილტონ ბათუმის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 
ნაწილია და ამასთან, დედამიწის დაცვაში წვლილის შეტანა ჩვენი უმნიშვნელოვანესი 
პრიორიტეტია“.

ტორსტენ ველერი
გენერალური მენეჯერი

კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"

ჰილტონ ბათუმი

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

Georgia's Responsible 
Business Awards



TBC BANK

CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

TBC Bank operates in all four main areas of CSR:

ENVIRONMENTAL PROTECTION:  As a business operator, TBC Bank acknowledges the 
importance of taking the impact of its activities on the natural environment into consideration. 
Consequently, the bank works in the direction of reducing negative impacts and implements 
initiatives bringing positive impacts. The bank is guided by the Environmental and Social Risk 
Management Policy to comply with the international standards of lending. For example, the bank 
does not nance projects that have a negative effect on the environment when issuing a loan.

In the eld of environmental protection, TBC has also introduced a waste management program to 
minimize the use of paper. The organization assesses greenhouse gas emissions and prepares 
appropriate reports. In addition, TBC Bank has taken the responsibility to fund the restoration of ten 
hectares of the re-damaged area of the   Borjomi forest.

EMPLOYEE WELFARE: TBC Bank promotes the career development of its employees and the 
growth of their motivation. For this purpose, the company carries out a variety of programs:  in 2018, 
in cooperation with the international company Mercer and with the aim of establishing a fair and 
transparent system of rankings, a project was implemented to classify positions based on an 
international methodology.  

In terms of professional development, the bank offers its employees various trainings, seminars and 
lectures as well as study nancing and so on.

Additionally, employee clubs centered around common interests are established at TBC Bank which 
are supported in various different ways by the company.

TBC Bank offers health, life and critical illness insurance plans to its employees which are uniform for 
everyone regardless of their positions.



თი ბი სი ბანკი

„თიბისი ბანკის“ საქმიანობა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) ოთხივე 
ძირითად სფეროს მოიცავს:

გარემოს დაცვა: „თიბისი ბანკი“ აცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესმა 
გაითვალისწინოს საკუთარი საქმიანობის გავლენა ბუნებრივ გარემოზე და, შესაბამისად, 
მუშაობს ნეგატიური გავლენის შემცირების მიმართულებით და ახორციელებს პოზიტიური 
გავლენის მქონე ინიციატივებს. ბანკი ხელმძღვანელობს გარემოს და სოციალური რისკის 
მართვის პოლიტიკით, რათა საქმიანობა შეესაბამებოდეს დაკრედიტების საერთაშორისო 
სტანდარტებს. მაგალითად, სესხის გაცემისას ბანკი არ აფინანსებს ისეთ პროექტებს, 
რომელთაც გარემოსთვის მძიმე, უარყოფითი შედეგი მოაქვთ. 

გარემოს დაცვის მიმართულებით „თიბისიმ“ დანერგა ნარჩენების მართვის პროგრამა, 
მინიმუმამდე შეამცირა ქაღალდის გამოყენება; ორგანიზაცია ითვლის სათბურის აირების 
ემისიას და ამზადებს შესაბამის ანგარიშს; „თიბისიმ“ ბორჯომის ტყეპარკის ხანძრის შედეგად 
დაზიანებული ფართობის 10 ჰექტრის დაფინანსების ვალდებულება აიღო.

თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა: კომპანია ხელს უწყობს თა-
ნამშრომლების კარიერულ განვითარებას და მათი მოტივაციის ზრდას და ამისათვის 
სხვადასხვა პროგრამას ახორციელებს: 2018 წელს, სამართლიანი და გამჭვირვალე 
პოზიციების რანჟირების სისტემის შესაქმნელად, საერთაშორისო კომპანია Mercer-თან ერთად 
ბანკში განხორციელდა საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული პოზიციების 
კლასიფიკაციის პროექტი. 

პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, ბანკი თანამშრომლებს სთავაზობს სხვადასხვა 
სახის ტრენინგს, სემინარს, ლექციას, ასევე სწავლის დაფინანსებას და ა.შ.

„თიბისიში“ შექმნილია საერთო ინტერესების მქონე თანამშრომელთა კლუბები, რომელთაც 
ორგანიზაცია სხვადასხვა სახით უჭერს მხარს. 

ბანკი თანამშრომლებს სთავაზობს ჯანმრთელობის დაზღვევის, სიცოცხლისა და კრიტიკული 
დაავადებების დაზღვევის სქემას, რომელიც ერთგვაროვანია ყველასთვის. 

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"
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TBC BANK

CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

In 2009, the TBC Employees for TBC Employees Foundation was established at the bank. Staff 
members transfer 1-2% of their wages monthly to the foundation and thus ensure the collection of 
funds that can be used by employees and their immediate family members in cases of complicated 
medical problems or the death of a family member abroad.

RESPONSIBILITY ON THE MARKETPLACE OVER CUSTOMERS, CLIENTS, PARTNERS AND 
SUPPLIERS:  TBC Bank has elaborated an information security policy which also comprises the 
protection of their personal data in accordance with the international ISO-27001 standard.

The bank has implemented a video series project on nancial education that helps consumers to 
make the optimal use of bank products and services for planning their personal nances.

SOCIETY AND LOCAL COMMUNITY SUPPORT:  Connecting the old with the new is very important 
for TBC Bank. On the one hand, this means taking care of archetypes of cultural heritage and their 
preservation and, on the other hand, promoting new innovative platforms in the country.

Examples of projects are:

1. #WriteInGeorgianAlphabet (#წერექართულად) which is aimed at integrating the Georgian 
alphabet into digital space and promoting its use.

2. Restoration and conservation of 40 paintings by the famous Georgian artist, Petre Otskheli.

3. TBC for Business serves to support small and medium businesses in Georgia in the following 
directions:  education, consulting, encouragement, awareness raising and experience sharing.

4. Startuper Project - Startuper.ge, which promotes the development of the start-up environment and 
the promotion of start-ups in the country. 



თი ბი სი ბანკი

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

2009 წელს ბანკში შეიქმნა ფონდი „თიბისელები თიბისელებისთვის“. ფონდში „თიბისი ბანკის“ 
თანამშრომლები ყოველთვიურად ხელფასის 1-2%-ს რიცხავენ და ამგვარად უზრუნველყოფენ 
თანხის შეგროვებას, რომელიც ისევ თანამშრომლებსა და მათ უახლოეს ოჯახის წევრებს 
ხმარდება რთული სამედიცინო პრობლემების ან ოჯახის წევრის საზღვარგარეთ გარდა-
ცვალების შემთხვევაში.

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში მომხმარებლების,  კლიენტების, 
პარტნიორების და მომწოდებლების მიმართ: ბანკს შემუშავებული აქვს ინ-
ფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომლის ნაწილიც არის პერსონალური მონა-
ცემების დაცვის საკითხიც, საერთაშორისო ISO 27001 სტანდარტის შესაბამისად. 

ბანკს განხორციელებული აქვს ფინანსური განათლების ვიდეოსერიების პროექტი, რომელიც 
ეხმარება მომხმარებელს საბანკო პროდუქტების ოპტიმალურად გამოყენებასა და პირადი 
ფინანსების დაგეგმვაში.  

საზოგადოებისა და ადგილობრივი თემის მხარდაჭერა: „თიბისი ბანკისთვის“ 
დიდ მნიშვნელობა აქვს ძველისა და ახლის, წარსულისა და თანამედროვეობის კავშირს, რაც, 
ერთი მხრივ, გულისხმობს კულტურული მემკვირდეობის შენარჩუნებაზე ზრუნვას, ხოლო 
მეორე მხრივ, ქვეყანაში ახალი ინოვაციური პლატფორმების დანერგვის ხელშეწყობას. 
ამგვარი პროექტების მაგალითებია:

Ÿ #წერექართულად, რომლის მიზანია ქართული ანბანის ციფრულ სივრცეში ინტეგრაცია და 
მისი გამოყენების პოპულარიზაცია. 

Ÿ ცნობილი ქართველი მხატვრის – პეტრე ოცხელის 40 ნახატის რესტავრაცია-კონსერვაცია.
Ÿ „თიბისი ბიზნესისთვის“ ემსახურება საქართველოში არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის 

მხარდაჭერას შემდეგი მიმართულებით: განათლება, კონსულტაცია, წახალისება და 
ცნობადობის გაზრდა, გამოცდილების გაზიარება.

Ÿ პროექტი სტარტაპერი startuperi.ge, რომელიც  ქვეყანაში სტარტაპგარემოს გაუმჯობესებას 
და სტარტაპების პოპულარიზაციას უწყობს ხელს.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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For JSC Miso Crystal Corporate, social responsibility is an essential, effective and long-term strategy 
oriented model necessary for business management and production which is considered in the 
company's daily work. The main areas of J.S.C Miso Crystal's corporate social responsibility are the 
following:

ENVIRONMENTAL PROTECTION: JSC Miso Crystal is working in various directions to make a 
positive impact on the natural environment. In terms of waste management, the company has 
allocated boxes to collect secondary paper and cooperates with organizations working on collecting 
it. In cooperation with CENN, Miso Crystal is responsible for taking care of cleaning two locations in 
Georgia over three years with the participation of its staff. At the same time, the company has planned 
training on waste management for its staff.  The company is actively participating in various 
environmental protection events and campaigns such as:  Earth Day, Clean Air, etc. In order to 
decrease the negative impact on the environment and increase awareness, the company has 
implemented an innovative project called Green Funding which aims to offer alternative green 
products to customers and support the funding of less harmful and ecofriendly products (e.g., hybrid 
and electric cars, energy efcient heating systems, etc.).

EMPLOYEE WELL-BEING: The company is striving to create new opportunities to promote staff 
involvement, enhance their motivation and support their professional development. The company's 
staff can benet from various nancial (medical insurance, fuel, transportation, free cell calls, 
maternity leave) and non-material benets (additional holidays, special sales on products and 
services for staff). The company cares about the staff's health and their life and to this end it carries 
out various trainings in security issues. The company has also created an internal portal for its 
employees where any visions and initiatives of the company are jointly discussed. From 2018 and in 
cooperation with the local community organization, EDEC, Crystal has started to implement a project 
on the recruitment and support of people with disabilities 

MARKET RESPONSIBILITIES TOWARDS CUSTOMERS, CLIENTS, PARTNERS AND 
SUPPLIERS:  One of the main directions of the company is to protect customer rights and this is 

MFO CRYSTAL

CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"



მისო კრისტალი

„მისო კრისტალისთვის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა არის ბიზნესის 
მართვისა და წარმოების სტრატეგიაზე ორიენტირებული, აუცილებელი, გრძელვადიანი 
მოდელი, რომელსაც ითვალისწინებს ყოველდღიურ საქმიანობაში. სს „მისო კრისტალის“ 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ძირითადი სფეროებია: 

გარემოს დაცვა: ნარჩენების მართვის მიზნით კომპანიის ფილიალებში განთავსებულია 
მეორადი ქაღალდის შეგროვების ყუთები და კომპანია თანამშრომლობს მეორადი ქაღალდის 
შემგროვებელ ორგანიზაციასთან. გარემოსდაცვით ორგანიზაცია CENN-თან თანამშრომ-
ლობით „მისო კრისტალი“ 3 წლის განმავლობაში იზრუნებს საქართველოს მასშტაბით 2 
ადგილის დასუფთავებაზე და ამაში ჩაერთვებიან კომპანიის თანამშრომლები. CENN-თანვე 
თანამშრომლობით გეგმავს თანამშრომელთა ტრენინგს ნარჩენების მართვის საკითხებზე. 
კომპანია აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გარემოსდაცვით ღონისძიებასა და კამპანიაში, 
იქნება ეს დედამიწის დღე, „სუფთა ჰაერი“ თუ სხვა. გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის 
შესამცირებლად და ცნობიერების ასამაღლებლად კომპანიამ დანერგა ინოვაციური პრო-
დუქტი „მწვანე დაფინანსება“, რომლის მიზანია მომხმარებლებისთვის პროდუქტის მწვანე 
ალტერნატივის შეთავაზება და ეკომეგობრული გარემოსთვის ნაკლებად საზიანო პრო-
დუქტების წარმოების დაფინანსების ხელშეწყობა (მაგ.: ჰიბრიდული და ელექტრო მანქანები, 
ენერგოეფექტური გათბობის საშუალებები და ა.შ.).

თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა: კომპანია მუდმივად ცდილობს 
თანამშრომელთა ჩართულობის, მოტივაციის ამაღლებისა და პროფესიონალიზმის ზრდის 
ახალი შესაძლებლობების შექმნას. კომპანიის თანამშრომლები სარგებლობენ სხვადასხვა 
სახის მატერიალური (სამედიცინო დაზღვევა, საწვავი, სატრანსპორტო საშუალებით გა-
დაადგილება, უფასო სასაუბრო დრო მობილური ტელეფონით, დეკრეტული შვებულება) და 
არამატერიალური პრივილეგიებით (დამატებითი დასვენების დღეები, სპეციალური ფას-
დაკლებები მომსახურებებსა და პროდუქტებზე თანამშრომლების ინტერესების გათვალის-
წინებით). კომპანია ატარებს ტრენინგებს უსაფრთხოების საკითხებში და ამგვარად ზრუნავს 
თანამშრომლების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე. კომპანიაში შექმნილია თანამშრომელთა 
შიდა პორტალი, სადაც ერთობლივად მსჯელობენ კომპანიის ნებისმიერ ინიციატივაზე, 
წამოწყებასა და ხედვაზე. 2018 წლიდან „კრისტალმა“ ადგილობრივ საზოგადოებრივ 
ორგანიზაცია EDEC-თან ერთად დაიწყო შშმ პირების დასაქმებისა და ხელშეწყობის პროექტი.
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CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

something which implies transparancy principles. The company provides customers with clear, 
sufcient and timely information regarding its products and services. The company has implemented 
a system for receiving and discussing complaints and, at the same time, it has constant 
communication with customers regarding the improvement of the quality of service and plans for 
future cooperation.  Since 2018, the company has started to work on the economic empowerment of 
women. At this stage, 52% of its 90,000 customers are women. For the economic empowerment of 
women, the company cooperates with local and international nancial institutes. 

As for cooperation with partners/contractors, Crystal considers and obligates relevant organizations 
to protect and recognize the universal standards for human rights. Crystal supports the 
popularization and creation of products made by local small and social enterprises. Furthermore, the 
company nances two exhibitions of social entrepreneurship through supporting the creation of their 
products. In addition, Social Credit was created in 2018 which implies support for social enterprises; 
specically, 0% loans are issued without any pledge, interest or commission fee. 

SUPPORTING SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY: The company implements many 
interesting projects in this direction. Specically, projects supporting cultural and educational 
activities are organized such as, for instance, supporting the local library in a region, supporting and 
assisting local orphanages and supporting the development of the young generation. The company 
also supports local farmers; specically, Crystal provides trainings and recommendations on 
agricultural issues for farmers. Crystal cooperates with local community organizations and the local 
population. 



მისო კრისტალი

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში მომხმარებლების,  კლიენტების, 
პარტნიორების და მომწოდებლების მიმართ: კომპანიისთვის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, რაც გულისხმობს 
გამჭვირვალობის პრინციპს. კომპანია პროდუქტის და მომსახურების შესახებ მომხმარებლებს 
აწვდის ზუსტ, საკმარის და დროულ ინფორმაციას. კომპანიას დანერგილი აქვს საჩივრების 
მიღების/განხილვის სისტემა. მომსახურების ხარისხისა და სამომავლო თანამშრომლობის 
განვითარების თემებზე მუდმივად მიმდინარეობს კომუნიკაცია მომხმარებლებთან. 2018 
წლიდან კომპანიამ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებითაც დაიწყო მუშაობა. ამ 
ეტაპზე 90,000-ზე მეტი მომხმარებლის 52% ქალია. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის 
“კრისტალი” თანამშრომლობს სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტებთან.

პარტნიორებთან / კონტრაქტორებთან ურთიერთობის მხრივ, „კრისტალი“ ითვალისწინებს და 
ავალდებულებს შესაბამის ორგანიზაციებს დაიცვან და აღიარონ ადამიანთა უფლებების 
საყოველთაოდ აღიარებული სტანდარტები. კომპანია ხელს უწყობს მცირე ადგილობრივი და 
სოციალური საწარმოების მიერ შექმნილი პროდუქციის პოპულარიზაციას და რეალიზაციას 
მათი შეძენის გზით. პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით კომპანია აფინანსებს 
სოციალური მეწარმეობის პროდუქციის 2 გამოფენას. 2018 წელს შექმნილი პროდუქტი 
„სოციალური კრედიტი“ გამიზნულია სოციალური საწარმოების მხარდაჭერისთვის – გაიცემა 
0%-იანი კრედიტი, ყოველგვარი გირაოს, პროცენტის და საკომისიოს გარეშე.

საზოგადოების და ადგილობრივი თემის მხარდაჭერა: ამ მიმართულებით 
„კრისტალი“ ბევრ საინტერესო, კულტურულ და საგანმანათლებლო პროექტს ახორციელებს, 
რაც მოიცავს რეგიონში ადგილობრივი ბიბლიოთეკების მხარდაჭერას, ადგილობრივი ბავშვთა 
სახლების ხელშეწყობასა და დახმარებას, ახალგაზრდების განვითარებასა და მხარდაჭერას. 
კომპანია აქტიურად მუშაობს ადგილობრივი ფერმერების მხარდაჭერაზეც – ჩართულია მათ 
ტრენინგებში და მონაწილეობს მათთვის სამეურნეო რჩევების გაზიარებაში; კომპანია აქტიურ-
ად თანამშრომლობს საზოგადოებრივი ინიციატივის ადგილობრივ სათემო ორგანიზაციებთან 
და ადგილობრივ მოსახლეობასთან. 
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The Bank of Georgia believes that it is a socially responsible company which is obliged to take care of 
its consumers, employees and the well-being of society while also creating a healthy environment.
The Bank of Georgia works in all four main areas of CSR:

ENVIRONMENTAL PROTECTION:    The Bank of Georgia has implemented an environmental and 
social management system (ESMS); environmental and social risks management is an integral part 
of the bank's credit risk management procedure. The bank carries out energy and resource saving 
projects both in its ofces and outside of them. It is also the largest private donor of the CNF - 
Caucasus Nature Fund.

EMPLOYEE WELFARE:   At the Bank of Georgia, strategic importance is ascribed to the capacity-
building and development of its employees. The Internal Engagement Unit constantly works on the 
development of up to 6,000 employees of the bank, raising their motivation and engaging them in 
various interesting activities. The e-Learning Platform - learning.bog.ge is designed for both the 
professional and personal development of the bank's staff; it provides trainings, courses, different 
materials and discussion space for professional and personal development. Employees of the bank 
enjoy health insurance, study leave, a reimbursed six-month maternity leave, preferential banking 
services and more.

RESPONSIBILITY FOR CUSTOMERS, CLIENTS, PARTNERS AND SUPPLIERS ON THE 
MARKET:    The Bank of Georgia follows ethical standards in the process of the implementation of all 
services in line with, for example, the Standards of Professional Conduct of Certied Financial 
Analysts' (CFA) Institute. The bank takes special care about disabled customers and offers them an 
innovative service, including an ATM adapted for sight-impaired people which is not only the rst of its 
kind in Georgia but in the entire region.

BANK OF GEORGIA

CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"



საქართველოს ბანკი

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

„საქართველოს ბანკი“ არის სოციალური პასუხისმგებლობის კომპანია, რომელიც საკუთარ 
მოვალეობად მიიჩნევს იზრუნოს მომხმარებლის, საკუთარი დასაქმებულისა თუ საზოგადოების 
კეთილდღეობასა და ჯანსაღი გარემოს შექმნაზე. 

„საქართველოს ბანკის“ საქმიანობა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) 
ოთხივე ძირითად სფეროს მოიცავს:

გარემოს დაცვა – ბანკს დანერგილი აქვს გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის 
სისტემა (ESMS). გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების მართვა ბანკის საკრედიტო 
რისკების მართვის პროცედურის განუყოფელი ნაწილია. ბანკი ახორციელებს ენერგო და 
რესურსდამზოგავ პროექტებს და არის კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF) უმსხვილესი კერძო 
დონორი. 

თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა – ბანკში სტრატეგიული მნიშვნელობა 
აქვს თანამშრომელთა სწავლებასა და განვითარებას. შიდა ჩართულობის სამსახური მუდმივად 
ზრუნავს ბანკის 6000-მდე თანამშრომლის განვითარებაზე, მათი მოტივაციის გაზრდასა და 
სხვადასხვა საინტერესო აქტივობაში ჩართვაზე. ბანკის თანამშრომლების პროფესიული და 
პიროვნული განვითარებისთვის შექმნილია ელექტრონული სასწავლო პლატფორმა – 
learning.bog.ge, რომელიც მათ სთავაზობს ტრენინგებს, კურსებს, სხვადასხვა მასალას თუ 
სადისკუსიო სივრცეს პროფესიული და პიროვნული განვითარებისთვის. ბანკის თანამ-
შრომლები სარგებლობენ ჯანმრთელობის დაზღვევით, სასწავლო შვებულებით, ანაზ-
ღაურებული 6-თვიანი დეკრეტული შვებულებით, შეღავათიანი საბანკო მომსახურებით და ა.შ.

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში მომხმარებლების,  კლიენტების, 
პარტნიორების და მომწოდებლების მიმართ – ნებისმიერი სერვისის გან-
ხორციელებისას ბანკი იცავს ეთიკის სტანდარტებს (სერტიფიცირებულ ფინანსურ ანალიტი-
კოსთა (CFA) ინსტიტუტის პროფესიული ქცევის სტანდარტების შესაბამისად). ბანკი გან-
საკუთრებით ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მომხმარებლებზე და მათ 
მუდმივად სთავაზობს ინოვაციურ სერვისებს. მაგალითად, შემოიღო უსინათლო ადამიანე-
ბისთვის ადაპტირებული ბანკომატი, რომელიც პირველია არა მხოლოდ საქართველოში, 
არამედ მთელ რეგიონშიც. საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 
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SUPPORT FOR SOCIETY AND LOCAL COMMUNITIES:  The Bank of Georgia, through its Tree of 
Life Foundation, is the initiator and supporter of many charitable and social projects. The main 
mission of the foundation's social activity is to improve the quality of life of persons with disabilities; for 
this purpose, it is necessary to educate them, promote their integration into society and adapt the 
environment accordingly. More than 60 projects have been implemented with the Tree of Life 
Foundation's support to assist children with disabilities, with total funding exceeding GEL 3 million. In 
solving social issues, the foundation actively supports the approach of engaging social 
entrepreneurship. With the foundation's help, ten social enterprises were created in 2017-2018 and 
15 persons with disabilities were employed.

It is noteworthy that the Tree of Life Foundation plans and implements projects in agreement with its 
target audience and takes their advice. Funded projects are carefully monitored:  site visits and 
monitoring are undertaken and the results and budget expenditures are audited. In order to maintain 
sustainable results, the communication continues at least two years after the completion of a project.

„The Bank of Georgia, as a socially responsible company, seeks to improve the well-being of and 
create a healthy environment for its customers, its employees and society overall“.

Kakha Kiknavelidze
General Director



საქართველოს ბანკი

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

საზოგადოებისა და ადგილობრივი თემის მხარდაჭერა – ბანკი ფონდ 
„სიცოცხლის ხის“ მეშვეობით არაერთი საქველმოქმედო და სოციალური პროექტის ინიცი-
ატორი და მხარდამჭერია. ფონდის სოციალური აქტივობის ძირითადი საზრუნავია შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, რის მიღწევასაც მათი 
განათლებით, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობითა და მათთვის გარემოს ადაპტი-
რების გზით ცდილობს. ფონდის დახმარებით განხორციელდა 60-ზე მეტი პროექტი შშმ 
ბავშვების მხარდასაჭერად, რომელთა საერთო დაფინანსებამ 3 მილიონ ლარს გადააჭარბა. 
ფონდი აქტიურად უწყობს ხელს სოციალური მეწარმეობის განვითარებას. მისი დახმარებით 
2017-2018 წლებში შეიქმნა 10 სოციალური საწარმო და დასაქმდა 15 შშმ პირი.

ფონდი პროექტებს გეგმავს და ახორციელებს სამიზნე აუდიტორიასთან შეთანხმებით და მათი 
რჩევების გათვალისწინებით. დაფინანსებული პროექტების კონტროლი ხდება ადგილზე 
ვიზიტებით, მონიტორინგით, შედეგებისა და ბიუჯეტის მიზნობრივი ხარჯვის შემოწმებით, რაც 
შედეგების მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით გრძელდება პროექტის დასრულების შემდეგაც, 
სულ ცოტა, 2 წლის განმავლობაში.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 

Meliora - 2018

„საქართველოს ბანკი, როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია, მოწო-
დებულია იზრუნოს საკუთარი მომხმარებელის, დასაქმებულის და საზოგადოების კეთილ-
დღეობაზე და ჯანსაღი გარემოს შექმნაზე“. 

კახა კიკნაველიძე
გენერალური დირექტორი 



2018 



GEORGIA'S RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS MELIORA 2018 
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საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი MELIORA 2018 
ჟიურის წევრები



Malkhaz Adeishvili is an environmental specialist with 25 years of working experience in the eld. He holds a Master's Degree in Environmental 
Management and Politics from the International Institute for Industrial Environmental Economics (1997, Lund University, Sweden)

From 1995 to 2004, he worked in various positions at the Ministry of Environment Protection and Natural Resources of Georgia, including 
leading positions in international relations, environmental policy, environmental economics and project coordination. He ran the process of 
drafting the rst state program for environmental protection activities in Georgia (1998-2000) and was involved in designing certain political 
documents such as the poverty alleviation program of Georgia (2001-2002) in working out the Millennium Development Goals for Georgia 
(2003). 

Since 2004, Mr. Adeishvili has served as a coordinator and expert on environmental projects implemented in Georgia as well as the Eastern 
Europe, Caucasus and Middle Asia regions by multiple international organizations (EU, USAID, GEF, ADB, EBRD, UNDP, UNEP, UNECE, 
UNIDO, WWF) covering elds such as the transmarine management of water resources, drafting plans for river basin management, integrated 
management of natural resources, economic assessment of preserved areas and eco-systems, working out economic tools for environmental 
protection, sustainable utilization and production and working out development strategies for green cities. 

From 2014 to 2017, he was the coordinator of a project on resource effectiveness and clean production, funded by the EU, in the scope of which 
he established a non-governmental organization – Green Economy Center of Georgia.

At present, Malkhaz Adeishvili is an environmental coordinator for a rural development project being carried out in Georgia within the framework 
of the EU's ENPARD III program.

 
Malkhaz Adeishvili  

Environmental Expert, Environmental coordinator 
EU's ENPARD III program

Georgia



მალხაზ ადეიშვილი არის გარემოს დაცვის სპეციალისტი, ამ სფეროში  მუშაობის 25-წლიანი გამოცდილებით. მაგისტრის ხარისხი 
მიღებული აქვს გარემოსდაცვით მენეჯმენტსა და პოლიტიკაში 1997 წელს, ლუნდის სამრეწველო გარემოსდაცვითი ეკონომიკის 
საერთაშორისო ინსტიტუტში (შვედეთი).

1995-2004 წლებში მუშაობდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში სხვადასხვა წამყვან 
თანამდებობაზე, იყო საერთაშორისო ურთიერთობების, გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, გარემოსდაცვითი ეკონომიკის და პროექტების 
კოორდინაციის სამმართველოების უფროსი; ხელმძღვანელობდა საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა პირველი 
სახელმწიფო პროგრამის შემუშავების პროცესს (1998-2000) და მონაწილეობდა ისეთი პოლიტიკური დოკუმენტების შექმნაში, 
როგორიცაა საქართველოს სიღარიბის დაძლევის პროგრამა (2001-2002) და ათასწლეულის განვითარების მიზნების შემუშავება 
საქართველოსათვის (2003).

2004 წლიდან მალხაზ ადეიშვილი არის საქართველოში, აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და შუა აზიის რეგიონებში სხვადასხვა 
საერთაშორისო ორგანიზაციის (EU, USAID, GEF, ADB, EBRD, UNDP, UNEP, UNECE, UNIDO, WWF) დაფინანსებული გარემოსდაცვითი 
პროექტების კოორდინატორი/ექსპერტი ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა წყლის რესურსების ტრანსსასაზღვრო მართვა, 
მდინარეთა აუზების მართვის გეგმების შემუშავება, ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მენეჯმენტი, დაცული ტერიტორიების და 
ეკოსისტემების სერვისების ეკონომიკური შეფასება, ეკონომიკური ინსტრუმენტების შემუშავება გარემოს დაცვის მიზნით, მდგრადი 
მოხმარება და წარმოება, მწვანე ქალაქების განვითარების სტრატეგიების შემუშავება.

2014-2017 წწ.-ში იყო საქართველოში ევროკავშირის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის „რესურსეფექტური და სუფთა 
წარმოება“ კოორდინატორი. პროექტის ფარგლებში მან ჩამოაყალიბა არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს მწვანე 
ეკონომიკის ცენტრი“.

ამჟამად მალხაზ ადეიშვილი არის გარემოს დაცვის კოორდინატორი ევროკავშირის ENPARD III პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე 
პროექტისა „საქართველოში სოფლის განვითარების გაუმჯობესება“.  

მალხაზ ადეიშვილი

გარემოს დაცვის ექსპერტი,  ევროკავშირის ENPARD III პროგრამის ფარგლებში 
მიმდინარე პროექტის გარემოს დაცვის  კოორდინატორი
საქართველო



Viktor Baramia brings more than 15 years of experience of working on development issues. Since September 2016, he has been the General 
Manager/Project Manager of a joint Georgian Technical University and BP Georgia project funded by the Millennium Challenge Account (MCA) 
– Georgia aiming at vocational education development through the creation of the Georgian Technical Training Center (GTTC). GTTC offers 
modern vocational educational programs that are in line with best international standards and meet the requirements of the Georgian labor 
market.

Before this assignment, Mr. Baramia worked at the Europe Foundation (EPF) from late 2008 where he managed different programs and 
projects related to civil society oversight of public spending in Georgia, social enterprise development, ecological awards, corporate social 
investment and corporate social responsibility and tourism development, among others. He has experience of working in the public sector; 
namely, at the Ministry of Economic Development of Georgia and the Ministry of Foreign Affairs of Georgia which he joined after graduation from 
Tbilisi State University's Faculty of International Law and International Relations.

Mr. Baramia has also worked as a consultant in number of projects supported by UNDP, World Bank and other international donors. He 
participated in the preparation of the Economic Development and Poverty Reduction Program of Georgia (EDPRP) and its consecutive 
progress reports, Millennium Development Goals reports for Georgia and the Tbilisi and Human Development Report.

 
 Viktor Baramia

General Manager/Project Manager, 
Georgian Technical Training Center

Georgia 



ვიქტორ ბარამიამ 1997 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების ფაკულტეტი და მუშაობა დაიწყო საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში. 

წლების მანძილზე იყო გაეროს განვითარების პროგრამის, მსოფლიო ბანკისა და სხვა დონორი ორგანიზაციების სხვადასხვა პროექტის 
კონსულტანტი. აქვს განვითარების საკითხებზე მუშაობის 15-წლიანი გამოცდილება. მონაწილეობდა საქართველოს ეკონომიკური 
განვითარების და სიღარიბის დაძლევის პროგრამისა და მისი შემდგომი ანგარიშების, აგრეთვე ადამიანური განვითარების ანგარიშისა 
და ათასწლეულის განვითარების მიზნების ანგარიშების მომზადებაში თბილისისა და საქართველოსთვის. 2008 წლიდან მუშაობდა 
ევროპის ფონდში, პროგრამის უფროს მენეჯერად და უძღვებოდა სხვადასხვა პროგრამასა და პროექტს, რომლებიც უკავშირდებოდა 
საჯარო ფინანსების ხარჯვის სამოქალაქო ზედამხედველობის, სოციალური მეწარმეობის, კორპორაციული სოციალური ინვეს-
ტირებისა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხებს, ეკოლოგიური გრანტების პროგრამას, ტურიზმის გან-
ვითარებასა და ა.შ. 

2016 წლის სექტემბრიდან ვიქტორ ბარამია ხელმძღვანელობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და „BP საქართველოს“ 
ერთობლივ პროექტს, რომელსაც მხარს უჭერს „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო“ და რომელიც ემსახურება 
საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარებას საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრის შექმნის გზით. ცენტრი 
სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს სტანდარტების შესაბამის თანამედროვე პროფესიულ პროგრამებს, რომლებიც პასუხობს 
საქართველოს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს.

ვიქტორ ბარამია

გენერალური მენეჯერი/პროექტის მენეჯერი, 
საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრი
საქართველო



Paata Beltadze has extensive work experience in the eld of human rights in Georgia with a focus on social-economic and labor rights, equality, gender 
issues, children's rights and the rights of persons with disabilities.

Mr. Beltadze served as the First Deputy Public Defender of Georgia in 2012-2016 representing the  Public Defender's Ofce of Georgia in the following 
formats and directions:  EU-Georgia Association Committee,Inter-Agency Council responsible for the implementation of the visa-liberalization action 
plan for Georgia, working group on democracy and good governance under the US-Georgia Strategic Partnership Charter Commission, sessions 
organized by UN treaty bodies to discuss the implementation of different UN human rights conventions by Georgia and an elected member of the 
governing committee of the European Network of National Human Rights Institutions (ENHRI).

In 2009-2012 he served as the Head of Staff at the Georgian Trade Unions Confederation (GTUC) while simultaneously representing the GTUC in 
international relations. During his tenure with the GTUC, he was a reporter on the implementation of the conventions of the International Labor 
Organization (ILO) by the Georgian state during annual ILO conferences and a member of a global network of trade union lawyers. He was also an 
elected member of the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum/Co-coordinator of the fth working group on social dialogue.

Mr. Beltadze also has work experience at various governmental agencies and structures, including the Parliament of Georgia and the State Ministry on 
Diaspora Issues (First-Deputy Minister from 2009-2010).

Paata Beltadze holds a Master's degree in International Law from the State University of Georgia and a post-graduate degree in International Law from 
London University. He is the author of several academic research studies in the eld of labor and social rights.

He currently works as a Regional Gender Specialist for the Solidarity Center's Georgia ofce (US registered non-governmental organization), he is the 
Head of the non-governmental organization – Institute for Justice and Development as well working as an independent expert and researcher in labor 
and social issues. He also holds the position of an External Consultant for the ILO on issues of social dialogue and collective negotiations.

. 

 
Paata Beltadze

Gender specialist, 
Human rights expert

Georgia



პაატა ბელთაძეს აქვს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება, ძირითადად, სოციალურ-
ეკონომიკური და შრომითი უფლებების, თანასწორობის, გენდერული საკითხების, ბავშვთა უფლებებისა და უნარშეზღუდული პირების 
უფლებების კუთხით.

პაატა ბელთაძემ დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის მაგისტრატურა და ლონდონის 
უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ასპირანტურა. არის შრომითი და სოციალური უფლებების სფეროში რამდენიმე აკადემიური 
კვლევის ავტორი.

2012-2016 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახალხო დამცველის პირველ მოადგილედ და წარმოადგენდა საქართველოს სახალხო 
დამცველის ოფისს შემდეგი მიმართულებებით: ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების საბჭო;  საქართველოს მიერ ვიზალიბერალიზაციის 
სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უწყებათაშორისი საბჭო; აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის 
კომისიის ფარგლებში დემოკრატიისა და  მმართველობის სამუშაო ჯგუფი; გაეროს სახელშეკრულებო უწყებების მიერ ორგანიზებული 
სემინარები, რომლებზეც განიხილებოდა საქართველოს მიერ ადამიანის უფლებების შესახებ გაეროს სხვადასხვა კონვენციის შესრულების 
საკითხები; ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუციების ევროპული ქსელის მმართველო საბჭოს (ENHRI) არჩეული წევრი.

2009-2012 წწ.-ში იყო საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების (GTUC) აპარატის უფროსი და იყო შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის (ILO) ხელშეკრულებების საქართველოს მიერ შესრულების საკითხების შესახებ მომხსენებელი ამ ორგანიზაციის ყოველწლიურ 
კონფერენციაზე. იყო პროფკავშირების მოქმედი იურისტების გლობალური ქსელის წევრი, ასევე – სამოქალაქო საზოგადოების აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ფორუმის მმართველი საბჭოს არჩეული წვერი/სოციალური დიალოგის მეხუთე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი.

პაატა ბელთაძეს აქვს სხვადასხვა საჯარო სააგენტოსა და სტრუქტურაში მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის, საქართველოს პარლამენტსა და 
დიასპორის საკითხების სახელმწიფო სამინისტროში (მინისტრის პირველი მოადგილე 2009-2010 წწ.).

ამჟამად მუშაობს გენდერის რეგიონულ სპეციალისტად სოლიდარობის ცენტრის (აშშ-ში რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაცია) 
საქართველოს ოფისში, ხელმძღვანელობს არასამთავრობო ორგანიზაციას „სამართლისა და განვითარების ინსტიტუტი“, არის შრომითი და 
სოციალური საკითხების დამოუკიდებელი ექსპერტი და მკვლევარი, ILO-ს გარე ექსპერტი სოციალური დიალოგისა და კოლექტიური 
მოლაპარაკებების საკითხებში. 

პაატა ბელთაძე

გენდერის რეგიონული სპეციალისტი, 
ადამიანის უფლებების დაცვის ექსპერტი
საქართველო



Nona Gelashvili studied International Law at Tbilisi State University (Georgia, 2003) and holds a Master's degree in European Studies from the 
University of Hamburg (Europa-College, Germany, 2006). Until 2010, she worked as a public servant in the Committee for European Integration 
at the Parliament of Georgia and the Department for International Legal Relations and International Treaties of the Ministry of Justice. Since 
2010, she has been an expert in commercial law at GIZ. 

Ms. Gelashvili's main tasks are the facilitation of law reform processes in Georgia and providing expert advice/inputs for the development of new 
laws in accordance with relevant EU und international standards. She is currently working on reforming the law on insolvency and the 
development of a new law on consumer protection. In the past, she also worked on competition law and amendments to Georgia's labor law. 
Besides legal inputs, she facilitated the institutional building up and implementation process of reformed laws. She is the co-author of a legal 
commentary on the Civil Code of Georgia in the chapter on provisions of product liability.

Nona Gelashvili is a Gender Focal Point at the national level at GIZ where her main duties are to facilitate gender sensitive activity planning in 
the program and assess the program with a gender perspective.
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ნონა გელაშვილი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტზე (2003 წ.) და 
ჰამბურგის უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების მაგისტრატურაში (ევროპული კოლეჯი, გერმანია, 2006 წ.). 2010 წლამდე მუშაობდა 
პარლამენტის ევროპული ინტეგრაციის კომიტეტში, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო იურიდიული ურთიერთობებისა და 
საერთაშორისო ხელშეკრულებების დეპარტამენტში. 2010 წლიდან არის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების 
GIZ კომერციული სამართლის ექსპერტი. 

ნონა გელაშვილის ძირითადი საქმიანობის სფეროა საკანონმდებლო რეფორმების პროცესი საქართველოში და საექსპერტო 
რეკომენდაციები ევროკავშირის და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ახალი კანონების შემუშავებაში. ამჟამად 
მუშაობს გადახ-დისუუანარობის შესახებ კანონის რეფორმაზე და ახალი, მომხმარებლის დამცავი კანონის შექმნაზე; მუშაობდა კანონზე 
კონკურენციის შესახებ, საქართველოს შრომითი კანონმდებლობის შესწორებაზე. გარდა იურიდიული საქმიანობისა, იგი ჩართულია 
ინსტიტუციური მშენებლობისა და რეფორმირებული კანონების დანერგვის პროცესების ხელშემწყობ საქმეში. არის საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსის იურიდიული შენიშვნების თანაავტორი. მისი იურიდიული შენიშვნები შეეხება პროდუქტის მიმართ 
ვალდებულებების შესახებ თავის დებულებებს. 

ნონა გელაშვილი არის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების გენდერული კოორდინატორი ეროვნული 
დონეზე. მისი მთავარი ფუნქციაა გენდერული ასპექტების შემცველი საქმიანობის დაგეგმვის პროგრამის ხელშეწყობა და მისი შეფასება 
გენდერული პრობლემების თვალსაზრისით.   

 

ნონა გელაშვილი

ექსპერტი იურიდიულ საკითხებში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოება GIZ, საქართველოს იურიდიული პროგრამა
საქართველო



Iza Gigauri is an Associate Professor at the Caucasus Business School (CSB) at the Caucasus University (Tbilisi) and an Invited Professor at 
St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia. She has many years of work experience both in the public as well 
as the civil sectors. She has a PhD in Business Administration with Summa Cum Laude from Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, she 
graduated from the Business School Netherlands with a Master's of Business Administration and she holds an MBA degree from the American 
University for Humanities Tbilisi Campus. Ms. Gigauri is also a graduate of Ilia State University (Tbilisi) and Ruhr-University Bochum 
(Germany).  She is the recipient of DAAD, NFP and Erasmus Mundus scholarships. She has also published research papers. Her current 
research interests include corporate social responsibility (CSR), social entrepreneurship, marketing, management, circular economy and 
sustainable and ethical fashion. 
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იზა გიგაური არის  კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი. მას აქვს მრავალწლიანი სამუშაო 
გამოცდილება როგორც საჯარო, ასევე სამოქალაქო სექტორში. აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი, დამთავრებული აქვს ჰოლანდიის ბიზნესის სკოლა 
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხით, აქვს ამერიკის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების 
მაგისტრის ხარისხი, დამთავრებული აქვს ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტი და ბოხუმის (გერმანია) რურის უნივერსიტეტი. იყო 
გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის, ჰოლანდიის სტიპენდიის პროგრამისა და ერასმუს მუნდუსის სტიპენდიანტი. 
გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები. ამჟამინდელი კვლევის ინტერესები მოიცავს ისეთ საკითხებს როგორიცაა კორ-
პორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, სოციალური მეწარმეობა, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ცირკულარული ეკონომიკა, მოდის 
ინდუსტრიის ეთიკა.

იზა გიგაური

კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი
საქართველო



Khatuna Gogaladze has an academic background in the eld of environmental sciences and policy and more than 15 years of work experience 
in environmental policy analysis, strategic planning, translating policies into actions, leading dialogue among various stakeholders and capacity 
building, among others. She has worked for governmental, non-governmental, academic and international organizations and has managed 
multidisciplinary teams and large projects/programs.  
 
Khatuna Gogaladze served as the Minister of Environment and Natural Resource Protection of Georgia in 2012-2014. She has also worked for 
the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) as well as provided her expertise to a number of projects funded by the United 
Nations Development Programme (UNDP), GIZ, international companies implementing EU funded projects, etc.  She has worked on the 
National Environmental Action Programmes (NEAP 2 and NEAP 3), Action Plan for 2014-2016 of the Parliamentary Committee of 
Environmental Protection and Natural Resources of Georgia and the Roadmap for the implementation of the EU-Georgia Association 
Agreement (environmental chapters) as well as various sectoral strategic documents and plans.  

Ms. Gogaladze is the founder of the Georgia's Environmental Outlook – GEO organization and leads projects in the elds of waste 
management, water resources and disaster risk reduction, among others. She is a member of the scientic-advisory board of the Parliamentary 
Committee of Environmental Protection and Natural Resources of Georgia.

 
Khatuna Gogaladze  

Founder of the Georgia's Environmental Outlook – GEO organization. Member of the scientific-advisory board 
of the Parliamentary Committee of Environmental Protection and Natural Resources of Georgia

Georgia



ხათუნა გოგალაძეს აკადემიური განათლება მიღებული აქვს ეკოლოგიურ მეცნიერებებსა და პოლიტიკაში. 15 წელიწადზე მეტი ხანია 
მუშაობს ეკოლოგიური პოლიტიკის ანალიზის, სტრატეგიული დაგეგმვის, პოლიტიკის პრაქტიკაში გატარების, სხვადასხვა 
დაინტერესებულ მხარეთა შორის დიალოგის წარმართვის, უნარების ჩამოყალიბების და ა.შ. სფეროებში. მუშაობდა სამთავრობო, 
არასამთავრობო, აკადემიურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში და მართავდა როგორც მულტიდისციპლინარულ გუნდებს, ასევე 
მსხვილ პროექტებს/პროგრამებს.

2012-2014 წწ.-ში ხათუნა გოგალაძე იყო საქართველო გარემოს და ბუნებრივი რესურსები დაცვის მინისტრი. მუშაობდა ევროპის 
უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში (OSCE) და საექსპერტო კონსულტაციებს უწევდა გაეროს განვითარების 
პროგრამის (UNDP), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ დაფინანსებულ რიგ პროექტებს, 
საერთაშორისო კომპანიებს, რომლებიც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს ახორციელებენ და ა.შ. ხათუნა გოგალაძე 
მუშაობდა ეროვნულ გარემოსდაცვით სამოქმედო პროგრამებზე (NEAP 2 და NEAP 3), საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საპარლამენტო კომიტეტის 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმაზე, ევროკავშირი-საქართველოს ასოციაციის 
ხელშეკრულების შესრულების გზამკვლევზე (ეკოლოგიური ნაწილი), ასევე სხვადასხვა სექტორის სტრატეგიულ დოკუმენტსა და 
გეგმაზე.

ხათუნა გოგალაძე არის ორგანიზაციის „საქართველოს ეკოლოგიური ხედვა - GEO“ დამფუძნებელი და უძღვება პროექტებს ნარჩენების 
მართვის, წყლის რესურსების, სტიქიური უბედურებების რისკის შემცირებისა და სხვა სფეროებში. იგი არის საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების საპარლამენტო კომიტეტის სამეცნიერო-საკონსულტაციო გამგეობის წევრი.

ხათუნა გოგალაძე

ორგანიზაცია „საქართველოს ეკოლოგიური ხედვა - GEO“, საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საპარლამენტო კომიტეტის სამეცნიერო-საკონსულტაციო გამგეობის წევრი 
საქართველო



Mariam Zabakhidze has more than six years of work experience in the eld of international development. She holds an MA degree in Globalisation, 
Business and Development from the Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, UK. She is an alumna of the UK government's 
Chevening Scholarship program.

Mariam Zabakhidze served as a Grants Coordinator for the East West Management Institute (EWMI) from 2012 to 2014 for a USAID-funded project 
aimed at strengthening civil society in Georgia. In this scope, she managed seven grants programmers and over 80 funded projects. Furthermore,  she 
worked  closely  with  CSOs,  universities,  and private  sector  and  government  representatives  to  facilitate  the  implementation  of  advocacy 
campaigns and public policy research. Her work also included facilitating dialogue between the corporate sector and CSOs to promote joint initiatives. 
Moreover, she led a study visit for  Georgian  CSO representatives  to  the  Czech  Republic  to  improve  their  ability  to  conduct  policy  analysis,  
strengthen  their  advocacy  capacity  and  develop  strong  networks  with  their  Czech  counterparts.

From 2014 to 2015 Mariam worked at Mercy Corps Georgia as a Business Opportunities Coordinator. This particular project aimed at empowering 
women and increasing their involvement in the decision-making process. In addition, her work also focused on the level of access women from rural 
areas have to nance and economic development programs.

Mariam Zabakhidze joined the WWF Caucasus Program Ofce in 2017. She has led and developed regional fundraising and partnerships strategies. In 
this scope, she has been working closely with the WWF global leadership team to develop a project proposal portfolio to enable multi-stakeholder 
partnerships. She has also worked with external partners, including the corporate sector, to further increase awareness about environmental policy and 
signicantly expand positive partnerships. She is also an invited lecturer at Ilia State University where she teaches international economics 
development models. In previous years, Ms. Zabakhidze participated in several research projects focusing on Georgia's economic development 
potential under China's Belt and Road Initiative. 

 
Mariam Zabakhidze 

Regional Fundraising and Partnership Manager, 
WWF Caucasus Program Office 

Georgia



მარიამ ზამბახიძე საერთაშორისო განვითარების სფეროში 6 წელზე მეტია საქმიანობს. არის განვითარების კვლევების ინსტიტუტის (IDS) 
გლობალიზაციის, ბიზნესის და განვითარების მაგისტრი (სასექსის უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო) და გაერთიანებული სამეფოს 
ჩევენინგის პროგრამის  სტიპენდიანტი.

2012-2014 წწ.-ში მუშაობდა გრანტების კოორდინატორად USAID-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტში, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 
ინსტიტუტში (EWMI), რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას. პროექტის ფარგლებში 
უძღვებოდა 7 საგრანტო პროგრამას და 80-ზე მეტ დაფინანსებულ პროექტს. მჭიდროდ თანამშრომლობდა სამოქალაქო საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან, უნივერსიტეტებთან, კერძო სექტორთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან, პროპაგანდული კამპანიებისა და  საჯარო 
პოლიტიკის კვლევების განხორციელების ხელშესაწყობად. მისი საქმიანობა მოიცავდა კორპორაციულ სექტორსა და სამოქალაქო 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის დიალოგისა და ერთობლივი ინიციატივების ხელშეწყობას. მისი ხელმძღვანელობით ჩატარდა 
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამშრომლების საგანმანათლებლო ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, მათი  
პოლიტიკურ-ანალიტიკური უნარების გაუმჯობესების, პროპაგანდისტული უნარების გაძლიერებისა და ჩეხურ მხარესთან თანამშრომლობის 
გაღრმავების მიზნით.

2014-2015 წწ.-ში მარიამ ზამბახიძე მუშაობდა ბიზნესშესაძლებლობების კოორდინატორად კომპანია „მერსი ქორფსის“ საქართველოს ოფისში. 
მისი ხელმძღვანელობით განხორციელებული პროექტის მიზანი იყო ქალების გაძლიერების ხელშეწყობა და მათი როლის ზრდა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. იგი ასევე მუშაობდა სოფლად  დაფინანსებისა და ეკონომიკური განვითარების პროგრამებზე, ქალების 
ხელმისაწვდომობის დონის ამაღლების მიმართულებით.

2017 წ.-დან მუშაობს ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისში, თანხების მოზიდვის და პარტნიორობის სტრატეგიების 
მიმართულებით. მჭიდროდ თანამშრომლობს ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის გლობალურ მმართველ გუნდთან, რათა მოამზადოს 
შეთავაზების პორტფოლიო და ხელი შეუწყოს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის პარტნიორობას. გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შესახებ 
ცნობადობის ამაღლებისა და პოზიტიური თანამშრომლობის მნიშვნელოვნად გაფართოების მიზნით მუშაობს გარე პარტნიორებთან, მათ 
შორის კორპორაციულ სექტორთან. არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და ასწავლის საერთაშორისო ეკონომიკის 
განვითარების მოდელებს. ბოლო წლებში მონაწილეობდა რამდენიმე კვლევით პროექტში, რომლებიც ეხებოდა საქართველოს ეკონომიკური 
განვითარების პოტენციალს, მაგალითად, ჩინეთის ინიციატივის „ერთი გზა - ერთი სარტყელი“ ფარგლებში.

მარიამ ზაბახიძე 

თანხების მოზიდვისა და პარტნიორობის რეგიონალური მენეჯერი, 
ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისი
საქართველო



Ia Tikanadze was born on November 17, 1961. She studied at Tbilisi Ivane Javakhishvili State University and the Moscow Maurice Thorez 
Institute of Foreign Languages. 

She started her professional career at the National Relations Research Center of the Georgian Academy of Science; after a trainee internship at 
the Foreign Policy Society of Bonn, Germany, in 1994, she began to head the Friedrich Ebert Foundation branch in Georgia. 

Ms. Tikanadze has participated in various national and international projects facilitating democratization, social-economic policy, conict 
resolution and prevention, security and external policy, local community development and tourism support. 

She has undergone training courses in management, planning, fundraising and civil organization development in Georgia, Germany, Poland 
and the Netherlands. She is a member of a number of advisory councils supporting several governmental and public organizations. 

 
 Ia Tikanadze 

Head of the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Georgia



ია თიკანაძე დაიბადა 1961 წლის 17 ნოემბერს. განათლება მიიღო თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტსა და მოსკოვის მორის ტორეზის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტში.

სწავლის დამთავრების შემდეგ მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნულ ურთიერთობათა კვლევის ცენტრში,         
ქ. ბონში გერმანიის საგარეო პოლიტიკის საზოგადოებაში სტაჟირების გავლის შემდეგ კი, 1994 წლიდან, სათავეში ჩაუდგა ფრიდრიხ 
ებერტის ფონდის წარმომადგენლობას საქართველოში. 

მონაწილეობდა სხვადასხვა ეროვნულ და საერთაშორისო პროექტში დემოკრატიზაციის ხელშეწყობის, სოციალურ-ეკონომიკური 
პოლიტიკის, კონფლიქტების მოგვარებისა და პრევენციის, უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის, ადგილობრივი სათემო 
განვითარებისა და ტურიზმის ხელშეწყობის მიმართულებებით.   

მენეჯმენტის, დაგეგმარების, ფანდრაიზინგისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სფეროებში ტრენინგები გაიარა 
საქართველოში, გერმანიაში, პოლონეთსა და ნიდერლანდებში. არის სხვადასხვა სამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
მრჩეველთა საბჭოების წევრი.

ია თიკანაძე

ფრიდრიხ ებერტის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი
საქართველო



Tamar Kvaratskhelia is a freelance CSR and Communication Consultant. With degrees in law, public administration and communication, she 
has been engaged with the non-prot and the business sectors since 1996. She has helped a number of local as well as international 
organizations build strategies to effectively protect the rights of the most disadvantaged and marginalized groups throughout Georgia. 

Currently, as a consultant for several EU-funded projects, Ms. Kvaratskhelia is providing support to business development and gender advisory 
projects being implemented in Georgia. She has contributed to initiatives that focus on building strong, healthy and vibrant communities.

Ms. Kvaratskhelia takes special interest in CSR, seeing it as a tool for sustainable business development. She dedicated her dissertation work 
to creating a roadmap for developing CSR in Georgia. She has been providing consulting and trainings to local businesses as well as non-prot 
agencies and media on various aspects of CSR. She is most committed to ensuring the enhancement of cross-sector alliances, documentation 
and promotion of successful cases of such partnerships and responsible business practices in general. 

 
 Tamar Kvaratskhelia

CSR and Communication Consultant
Georgia



თამარ კვარაცხელია არის დამოუკიდებელი კონსულტანტი კომუნიკაციებისა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 
საკითხებში. უმაღლესი განათლებით სამართლის, საზოგადოებრივი ადმინისტრირებისა და კომუნიკაციის სფეროში, იგი 1996 წლიდან 
ჩართულია არამომგებიან და ბიზნესსექტორებში. მუშაობდა რიგ ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მთელი 
საქართველოს მასშტაბით უპოვარი და მარგინალური ჯგუფების უფლებების დასაცავად ეფექტური სტრატეგიების შესამუშავებლად.

ამჟამად არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული რამდენიმე პროექტის კონსულტანტი და ხელს უწყობს საქართველოში ბიზნესის 
განვითარებასა და გენდერული საკონსულტაციო პროექტების განხორციელებას. დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ისეთ ინიციატივებში, 
რომელთა მიზანიც ძლიერი, ჯანსაღი და ქმედითი მოსახლეობის ჩამოყალიბებაა.

თამარ კვარაცხელიას განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც, მისი 
ხედვით, მდგრადი ბიზნესის განვითარების საშუალებაა. მან სადისერტაციო ნაშრომი მიუძღვნა საქართველოში კორპორაციული 
სოციალური პასუხისმგებლობის გზამკვლევის შემუშავებას. იგი CSR-ის სხვადასხვა ასპექტის შესახებ კონსულტაციებს უწევს და 
ტრენინგების სახით შესაბამის ინფორმაციას აწვდის ადგილობრივ ბიზნესს, სააგენტოებსა და მედიასაშუალებებს. იგი ერთგულად 
ემსახურება სექტორთაშორისი კავშირების გაღრმავებას, პარტნიორობის და, ზოგადად, პასუხისმგებელი ბიზნესის წარმატებული 
მაგალითების დოკუმენტირებას და დემონსტრირებას.

თამარ კვარაცხელია

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა (CSR) და 
კომუნიკაციების კონსულტანტი
საქართველო



Mikheil Mirziashvili has been working in the civil society sector for about 25 years. He works on issues related to Georgia's Euro-Atlantic 
integration, regional cooperation, conict prevention and regulation, democracy development and human rights. He is a participant of the 
human rights advocacy program at the International and Public Relations School of Columbia University, USA. He is the coauthor of the book, 
Association Agreement Roadmap and Implementation of the EU-Georgia Association Agenda 2014-2016. Assessment by Civil Society.

Mr. Mirziashvili has gained working experience at an international EU based NGO in the eld of peacebuilding in the Black Sea and Eastern 
Partnership region. 

He was elected as a member of the Steering Committee (2012–2013) of the Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF).

 
Mikheil Mirziashvili

CDD, Chairman of the Board 
Georgia



მიხეილ მირზიაშვილს სამოქალაქო სექტორში საქმიანობის 25-წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი მუშაობს საქართველოს ევ-
როატლანტიკური ინტეგრაციის, რეგიონული თანამშრომლობის, კონფლიქტების მოგვარება-პრევენციის, დემოკრატიის გან-
ვითარებისა და ადამიანის უფლებების სფეროებში. გავლილი აქვს ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების პროგრამა კოლუმბიის 
უნივერსიტეტის საერთაშორისო და საზოგადოებრივ ურთიერთობათა სკოლაში (ნიუ-იორკი, აშშ). არის „ასოცირების ხელშეკრულების 
გზამკვლევისა“ და „საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება. სამოქალაქო 
საზოგადოების შეფასების“ თანაავტორი.

მიხეილ მირზიაშვილს აქვს ევროკავშირში მოქმედი საერთაშორისო სამშვიდობო ორგანიზაციაში მუშაობის გამოცდილება; შავი 
ზღვისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში ხელმძღვანელობდა სამშვიდობო პროექტებს. 20012–2013 წწ.-ში იყო აღმო-
სავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მმართველი კომიტეტის წევრი.

მიხეილ მირზიაშვილი 

განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე
საქართველო



George Popiashvili has graduated from faculty of Architecture in Tbilisi. Afterwards, in 2011-2013 George was studying at Miami Ad School and 
at MASE, Art Direction program in Hamburg at.  He had the opportunity to intern at agencies like Saatchi & Saatchi Berlin, BBDO Proximity 
Berlin and Jung von Matt Hamburg. He has the experience to work in inuential advertising companies since his studies, such as: ad agency 
“Sarke”, design studio in Moscow, Art Lebedev, BBDO Moscow, etc. After one year of working as an Art Director, George's projects had won 
every possible local award and one international one – an Epica Award. After graduating in 2013, he moved back to Georgia and started 
working at JWT Metro as a Creative Director. 

Today, George is freelance creative and projects that he works on cover elds such as lm direction, art direction and graphic design

 
 

Giorgi Popiashvili

Associate professor at Georgian institute of Public Affairs, 
Film Director, Art Director, Graphic Designer

Georgia 



გიორგი პოპიაშვილი სწავლობდა არქიტექტურის ფაკულტეტზე თბილისში, შემდეგ, 2011-2013 წლებში - მაიამის გრაფიკული დიზაინისა 
და რეკლამის სკოლაში (Maiami Ad School), ჰამბურგში, არტ დირექტორის ფაკულტეტზე. არის სააგენტოების Saatchi & Saatchi Berlin, 
BBDO Proximity Berlin და Jung von Matt Hamburg-ის სტაჟიორი. არქიტექტურის ფაკულტეტზე სწავლის პერიოდიდან მუშაობდა 
სარეკლამო სფეროში - სარეკლამო სააგენტოში „სარკე“ გრაფიკული დიზაინის მიმართულებით. 2005-2007 წწ.-ში მუშაობდა მოსკოვში, 
ჯერ - დიზაინსტუდიაში „არტ ლებედევი“, შემდეგ - BBDO-ს მოსკოვის ოფისში არტდირექტორად. იმ პერიოდში მისი პროექტები იყო 
ადგილობრივი და საერთაშორისო Epica Awards კონკურსების გამარჯვებული.

2007 წელს საქართველოში დააარსა შემოქმედებითი ატელიე - LTD SIM. 2013 წლიდან მუშაობდა სარეკლამო სააგენტოში JWT Metro, 
შემოქმედებით დირექტორად.

ამჟამად გიორგი პოპიაშვილი არის დამოუკიდებელი შემოქმედი. მისი ინტერესის სფეროებია: კინორეჟისურა, არტდირექტორის 
საქმიანობა და გრაფიკულ დიზაინი.

გიორგი პოპიაშვილი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ასოცირებული პროფესორი, კინორეჟისორი, არტდირექტორი, გრაფიკული დიზაინერი
საქართველო



Tamar  Rodonaia has long-term experience in implementing corporate communications and social responsibility policies in business. She 
worked for the Geocell mobile communication company for several years, leading its corporate social responsibility program. At present, she is 
an Independent Consultant in CSR and corporate communications, being involved in women's empowerment communication programs and in 
the development and promotion of social entrepreneurship. She is an Invited Lecturer at the Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) and Ilia 
State University. Ms. Rodonaia has been involved in the initiation and development of numerous important projects such as the integration of 
the special needs community into society, the environmental initiative, 'Movla' (Care), the preservation of national heritage for digitization, the 
Digital Photonarrative project, the 'Women in Technology' women's empowerment program and 'Closer to the Internet,' a series of training 
courses for the senior generation. Ms. Rodonaia is currently conducting doctoral research in the eld of corporate social responsibility in 
Georgia.

 
 Tamar Rodonaia 

Corporate Communications Expert
Georgia



თამარ როდონაიას აქვს კორპორაციული კომუნიკაციებისა და ბიზნესში სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკის დანერგვის 
სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. წლების მანძილზე მუშაობდა მობილური კომუნიკაციების კომპანია „ჯეოსელში“ და 
უძღვებოდა კომპანიის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებას. 

ამჟამად არის CSR-ისა და კორპორაციული კომუნიკაციების დამოუკიდებელი კონსულტანტი. ჩართულია ქალთა გაძლიერების 
საკომუნიკაციო პროგრამებში, სოციალური მეწარმეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციაში. არის მიწვეული ლექტორი საზო-
გადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტსა (GIPA) და ილიაუნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

სხვადასხვა წელს განხორციელებული აქვს მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელთაგან აღსანიშნავია სპეციალური საჭიროებების 
ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრირების  პროექტი, გარემოსდაცვით ინიციატივა „მოვლა“, ეროვნული მემკვიდრეობის გადარჩენის  
მიზნით შემუშავებული პროექტი „ციფრული ფოტომატიანე“, ქალთა გაძლიერების პროგრამა „ქალები ტექნოლოგიებში“ და უფროსი 
თაობისთვის განკუთვნილი სასწავლო კურსები „უფრო ახლოს ინტერნეტთან“.

თამარ როდონაია ამჟამად მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე და იკვლევს  კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას 
საქართველოში.

თამარ როდონაია

კორპორაციული კომუნიკაციების ექსპერტი
საქართველო



Tamar Khulordava is the Chairperson of the Committee on European Integration of the Parliament of Georgia. 

She was elected to Parliament from the proportional list of the Georgian Dream – Democratic Georgia in October 2016. In her capacity as the 
Chairperson of the Committee on European Integration, she leads the activities of the Committee, represents it in domestic and inter-
parliamentary relations, provides overall coordination with state bodies and institutions and international organizations and denes the agenda 
for the Committee meetings. 

Ms. Khulordava is the co-Chair of the EU-Georgia Parliamentary Association Committee (PAC) and the Head of the Permanent Parliamentary 
Delegation to the Parliamentary Association Committee. 

She is also the Chair of the Georgian Parliamentary Delegation to the EuroNest Parliamentary Assembly and a member of the Gender Council 
of the Parliament of Georgia.     

Prior to her election to Parliament, Ms. Khulordava served as the First Deputy Minister of Corrections of Georgia and the Parliamentary 
Secretary of the Ministry.    

Ms. Khulordava has over ten years of professional experience with European institutions on issues of human rights, justice and the rule of law. 
She worked as a lawyer and a project manager at the European Union Delegation to Georgia where she designed and managed EU 
cooperation programs.
In her earlier career she was a staff attorney with the American Bar Association, Central and East European Law Initiative (ABA/CEELI), Rule of 
Law and Criminal Law Programs,  Coordinator of the working group on Criminal Procedure Legislation Reform (for a project supported by the 
US Department of Justice) and the National Coordinator of the Interagency Commission on the Reform of the Law Enforcement and Security 
Services of Georgia, under the National Security Council, headed by the Chief Justice of Georgia.  

Tamar Khulordava is a graduate of Tbilisi State University with an LLM with High Honors. 

 
                                 TAMAR KHULORDAVA 

Chairperson of the Committee on European Integration
Parliament of Georgia



თამარ ხულორდავა არის იურისტი, დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 
მაგისტრატურა. დღეს არის საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. პარლამენტის წევრად 
არჩეულია პარტიის „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ სიით 2016 წლის ოქტომბერში. ევროინტეგრაციის კომიტეტის 
თავმჯდომარის რანგში უძღვება კომიტეტის საქმიანობას, წარმოადგენს მას დემოკრატიულ და პარლამენტთაშორის ურთიერთობებში, 
კოორდინირებას უწევს სახელმწიფო უწყებებს და ინსტიტუტებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს და განსაზღვრავს საკომიტეტო 
მოსმენების დღის წესრიგს. არის ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების საბჭოს (PAC) თანათავმჯდომარე, ასევე 
ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის თავმჯდომარე და საქართველოს პარლამენტის 
გენდერული საბჭოს წევრი. პარლამენტის წევრობამდე იყო საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის მინისტრის მოადგილე 
და სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი.

თამარ ხულორდავას აქვს ადამიანის უფლებების, სამართლისა და კანონის უზენაესობის საკითხებზე ევროპულ ინსტიტუტებში მუშაობის 
10 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება. მუშაობდა იურისტად და პროექტის მენეჯერად ევროკავშირის საქართველოს დელეგაციაში, სადაც 
შეიმუშავა და ხელმძღვანელობდა ევროკავშირის თანამშრომლობის პროგრამას.

კარიერის დასაწყისში იყო ამერიკის იურისტთა ასოციაციის, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკანონმდებლო ინიციატივის, 
კანონის უზენაესობისა და კრიმინალური საკანონმდებლო პროგრამების იურისტი, კრიმინალური პროცედურების საკანონმდებლო 
რეფორმის სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი (პროექტში, რომელსაც მხარს უჭერდა აშშ იუსტიციის დეპარტამენტი) და საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელობით უშიშროების ეროვნული საბჭოს ფარგლებში მოქმედი საქართველოს კანონის 
აღსრულებისა და უსაფრთხოების სამსახურების რეფორმების უწყებათაშორისი კომიტეტის ეროვნული კოორდინატორი.

 
 თამარ ხულორდავა 

საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე
საქართველო



Zakaria Shvelidze graduated from Tbilisi State University's Faculty of Law where he has also been an Adjunct Lecturer teaching labor law since 
2008. He completed a visiting scholarship at the University of Washington's School of Law, Seattle, USA, in 2009's fall semester in the research 
eld of employment discrimination law. He is a partner at the Gvinadze & Partners law rm with particularly in-depth expertise in labor relations. 
In 2009, he also completed an internship at Teller & Associates in Seattle, USA. Mr. Shvelidze is an ILO National Consultant and has been 
engaged in various activities for the ILO since 2012, including working on the 2013 amendments to the Labor Code of Georgia, conducting 
trainings for judges of the Georgian Courts and members of the Georgian Bar Association on labor law and international labor standards, 
working on the Parliament Action Plan on Labor Legislation Development in Georgia and working on amendments to the Law on Labor Safety. 
In 2011-2013, he was a Member of the Accreditation Council of the LEPL National Center for Educational Quality Enhancement of Georgia. He 
is the founder and member of the organizing committee of the Hugo Sinzheimer Moot Court Competition on EU Labor Law. Mr. Shvelidze has 
also served as a trainer, speaker and a presenter at over 20 international and national conferences and workshop programs on labor law and 
international labor standards. He is the author of more than ten international and national publications and research papers. He is the co-editor 
and author of Georgian Labor Law and International Labor Standards, a manual for judges and legal practitioners. 

 
 Zakaria Shvelidze

National Consultant of the International Labor Organization (ILO), 
Partner at law firm Gvinadze & Partners

Georgia



ზაქარია შველიძემ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და 2008 წლიდან არის შრომის 
სამართლის ლექტორი. 2009 წელს დაასრულა შრომითი დისკრიმინაციის სამართლის სასწავლო კვლევა ვაშინგტონის უნივერსიტეტის 
სამართლის სკოლაში (სიეტლი, აშშ). 

ზაქარია შველიძე არის იურიდიული კომპანია „ღვინაძე და პარტნიორების“ პარტნიორი. 2009 წელს გაირა სტაჟირება იურიდიულ 
კომპანია Teller & Associates-ში (სეიტლი, აშშ). არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ეროვნული კონსულტანტი და 2012 წლიდან 
ჩართულია ამ ორგანიზაციის სხვადასხვა საქმიანობაში: მონაწილეობდა საქართველოს შრომის კოდექსში 2013 წელს ცვლილებების 
შეტანის საქმეში, რეგულარულად უტარებდა ტრენინგებს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის მოსამართლეებსა და 
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებს შრომის სამართლისა და საერთაშორისო შრომის სტანდარტების სფეროში, მუშაობდა 
საქართველოს შრომის კანონმდებლობის შემდგომი განვითარების საქართველოს პარლამენტის სამოქმედო გეგმაზე, ასევე - შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებზე. 2011-2013 წწ.-ში იყო განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო სააკრედიტაციო საბჭოს წევრი. არის ევროპული კავშირის შრომის სამართალში ჰუგო 
სინსჰაიმერის სახელობის იმიტირებული სასამართლო შეჯიბრის დამფუძნებელი და საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. როგორც 
ტრენერსა და მომხსენებელს, მონაწილეობა აქვს მიღებული 20-ზე მეტ საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციასა და 
ტრენინგში. არის 10-ზე მეტი პუბლიკაციისა და კვლევითი სტატიის ავტორი, მოსამართლეების, იურისტებისა და სამართლის 
პედაგოგებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოს („საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები“) 
თანარედაქტორი და ავტორი. 

ზაქარია შველიძე

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) ეროვნული კონსულტანტი, 
იურიდიული კომპანია ღვინაძე და პარტნიორების პარტნიორი
საქართველო



Khatuna Chikviladze is a professional with more than 20 years of work experience in the environmental sector. Her expertise covers the 
following elds: solid waste management, water resources management, environmental planning, environmental assessment, policy 
analyses, legal document drafting and awareness raising, among others. 

Ms. Chikviladze's experience in the eld of solid waste management is comprehensive. Nowadays, she works as an advisor to the director of 
the Solid Waste Management Company of Georgia. In parallel, she is actively involved in the preparation of strategies, action plans and draft 
laws as well as the assessment and evaluation of international projects and proposals.

For more than eight years, Ms. Chikviladze worked in different departments of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of 
Georgia and was responsible for coordinating international projects related to waste and chemicals management. She was engaged in drafting 
legislation related to waste management and participated in environmental policy planning.

Khatuna Chikviladze has sound work experience in projects funded by international organizations. Most recently, she has worked as a solid 
waste management expert for a UNDP nanced project. She was responsible for supporting national institutions such as the Ministry of 
Regional Development and Infrastructure of Georgia in planning and running the reform process in the eld of solid waste management. She 
has actively worked with regional and local administrations to help them perform their duties as related to solid waste management.

Khatuna Chikviladze holds a PhD in Ecological Geography and an MSc in Environmental Science and is the author of several publications. 

 
Khatuna Chikviladze 

Environmental specialist
Georgia



ხათუნა ჩიკვილაძე არის გარემოს დაცვის სპეციალისტი, გარემოსდაცვით სექტორში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილებით. იგი არის 
ეკოლოგიური გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი და ეკოლოგიურ მეცნიერებათა მაგისტრი, არაერთი პუბლიკაციის ავტორი. მისი 
საქმიანობის სფეროებია: მყარი ნარჩენების მართვა; წყლის რესურსების მართვა; გარემოსდაცვითი საქმიანობის დაგეგმვა; გარემო 
პირობების შეფასება; პოლიტიკის ანალიზი, იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა; ცნობადობის ამაღლება.  აქვს დიდი გამოცდილება 
მყარი ნარჩენების მართვის საქმეში. ამჟამად მუშაობს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორის მრჩეველის 
თანამდებობაზე და პარალელურად აქტიურად მონაწილეობს სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მომზადებაში, საკანონმდებლო 
აქტების შედგენაში, სხვადასხვა საერთაშორისო შეფასებით პროექტებში/შემოთავაზებებში. 

ხათუნა ჩიკვილაძე 8 წელიწადზე მეტხანს მუშაობდა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
სხვადასხვა დეპარტამენტში, კოორდინირებას უწევდა ნარჩენებისა და ქიმიკატების მართვასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო 
პროექტებს. მონაწილეობდა ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის შექმნასა და გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დაგეგმვაში. 

ხათუნა ჩიკვილაძეს აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებში მუშაობის დიდი გამოცდილება. ბოლო პერიოდში მუშაობდა 
UNDP-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ექსპერტად მყარი ნარჩენების საკითხებში. მის ფუნქციებში შედიოდა ისეთი ეროვნული 
ინსტიტუციების დახმარება, როგორიცაა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, კერძოდ, 
მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში რეფორმების პროცესის დაგეგმვა და მართვა. იგი აქტიურად თანამშრომლობდა რეგიონულ თუ 
ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან და ეხმარებოდა მათ მყარი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში. 

ხათუნა ჩიკვილაძე
 
გარემოს დაცვის სპეციალისტი
საქართველო



Alex Chikovani is the Founder and Chief Consultant at Live Branding – a strategic branding agency. He is a branding, marketing, sales and 
communication specialist with 17 years of professional experience and 10 years of lecturing experience. He also works as a Professor in 
Branding at GIPA (Georgian Institute of Public Affairs) and possesses experience as a corporate trainer. He holds a Bachelor's Degree in 
banking and nances from Tbilisi State University and a Master's Degree in business management from Business School, Lancaster 
University, in corporate strategy and brand management. Mr. Chikovani is also an alumni of the Erickson International Coaching Institute 
program.

 
 

Alex Chikovani

CEO & Senior Brand Consultant at LIVE Branding
Georgia 



ალექსი არის სტრატეგიული ბრენდინგის სააგენტო LIVE Branding-ის დამფუძნებელი და მთავარი კონსულტანტი. მას აქვს ბრენდინგის, 
მარკეტინგის, გაყიდვების და კომუნიკაციების სფეროში17 წლიანი გამოცდილება. ასევე, მას აქვს ლექტორობის 10 წლიანი და 
კორპორატიული ტრენერობის მრვალწლიანი გამოცდილება. ალექსი  ამჟამად უძღვება ბრენდინგის სასწავლო კურსს  საქართველოს 
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA). გააჩნია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი, სპეციალობით 
საბანკო საქმე და ფინანსები და ბიზნესის მართვის მაგისტრის ხარისხი ლანკასტერის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში, სპეციალობით 
კორპორატიული სტრატეგია და ბრენდ მენეჯმენტი. ასევე, ალექსი წარმოადგენს ერიქსონის საერთაშორისო ქოუჩინგის ინსტიტუტის 
პროგრამის კურსდამთავრებულს.  

ალექსი ჩიქოვანი

სტრატეგიული ბრენდინგის სააგენტო LIVE BRANDING-ის დამფუძნებელი და 
მთავარი კონსულტანტი 
საქართველო



Chris Butters, a Norwegian citizen, holds a B.A. in Literature (Stellenbosch), a Masters in Architecture DPLG (Montpellier) and a Diploma in 
Energy Planning (Oslo). He has worked with architecture, energy, ecology and sustainable planning for 35 years, as practising architect, author, 
lecturer and international consultant. He is the author or co-author of ten books. Formerly director of Norwegian Architects for Sustainable 
Development and senior consultant at the Ideas Bank Foundation, more recently Chris has been researcher at Warwick University, UK. He has 
been guest professor at the Oslo School of Architecture and at St. Johns University, Minnesota, USA. He is researcher and leads a 
postgraduate program on Energy and Sustainable Development at the Centre for Development and the Environment (SUM), Oslo University. 
Chris worked for 10 years in Bhutan as architect and project coordinator for schools and a hospital, as well as doing Tibetological research. He 
has worked in countries including France, Norway, UK and Bhutan and is a co-founder of the GAIA group in Norway (1982) and GAIA 
International (1992), a pioneering network for sustainable building and "deep green" solutions. He is also the creator of the widely used 
evaluation tool, the Sustainability Value Map. 

 
 Chris Butters  

 
Centre for Development and the Environment (SUM) 

Norway



ქრის ბათერსი არის ნორვეგიის მოქალაქე. აქვს ბაკალავრის ხარისხი ლიტერატურაში (შტელენბოს უნივერსიტეტი), მაგისტრის 
ხარისხი არქიტექტურაში (მონპელიეს უნივერსიტეტი) და დიპლომი ენერგეტიკის დაგეგმვაში (ოსლოს უნივერსიტეტი). იგი 35 წლის 
განმავლობაში მუშაობდა როგორც არქიტექტურის, ისე ენერგეტიკის, ეკოლოგიისა და მდგრადი დაგეგმარების სფეროებში, არის 
პრაქტიკოსი არქიტექტორი, ასევე 10 წიგნის ავტორი/თანაავტორი, ლექტორი და საერთაშორისო კონსულტანტი. სხვადასხვა დროს 
ქრის ბათერსი  იყო ორგანიზაციის „ნორვეგიის არქიტექტორები მდგრადი განვითარებისთვის“ დირექტორი, იდეების ბანკის ფონდის 
წამყვანი კონსულტანტი, მკვლევარი ვორვიკის უნივერსიტეტში  (ბრიტანეთი), მიწვეული პროფესორი ოსლოს არქიტექტურის სკოლაში 
და წმ. ჯონსის უნივერსიტეტში (მინესოტას შტატი, აშშ). 

ქრისი ამჟამად ხელმძღვანელობს ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების სამაგისტრო პროგრამას ოსლოს უნივერსიტეტის 
გარემოს დაცვისა და განვითარების ცენტრში (SUM) და კვლევით მუშაობას ეწევა. ქრის ბათერსს აქვს ბევრ ქვეყანაში (საფრანგეთი, 
ნორვეგიაი, ბრიტანეთი, ბჰუტანი) მუშაობის გამოცდილება; იგი არის  ნორვეგიაში GAIA ჯგუფის (1982) და GAIA International-ის (1992) – 
მდგრადი განვითარებისა და ე.წ. „მწვანე მიდგომების“ (deep green solutions) ნოვატორული ქსელის – თანადამფუძნებელი. მან შექმნა 
შეფასების მეთოდი – მდგრადობის შეფასების რუკა, რომელიც დღეს ფართოდ გამოიყენება მთელ მსოფლიოში

ქრის ბათერსი

გარემოს დაცვისა და განვითარების ცენტრი (SUM), 
ოსლოს უნივერსიტეტი
ნორვეგია



 Born in 1976 in Slovakia, graduated from Comenius University, Faculty of Management Luká� received PhD in Management. He also has 
Master's degree in working psychology. 

Being at various times consultant at HILL International, Head of Training and development Department at Slovak Telekom, HR Director at YMS 
Group, in 2004 he started working in "Maxman Consultants" as a Consultant. Today he is a Managing Director of the same company. 

Luká� is also a Board Member of a Pontis Foundation, one of the leading expert organizations on CSR in Slovakia and Eastern Europe and 
mentor for Social Business Startup Projects organized by Impuct HUB Bratislava. Luká� has extensive international training and consulting 
experience. 

He had delivered projects in the Czech Republic, India, Hungary, Kazakhstan, Poland, Austria, Romania, Slovakia, United Arab Emirates, 
Turkey, Georgia. 

He has worked as a consultant at various times with companies such as: Raiffeisen Bank, Lenovo, Erste Group, METRO, Skanska, Cash & 
Carry, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Volkswagen, Novartis etc. Lukas is very active person and also collaborates with universities, 
delivering presentations and workshops for Comenius University (Faculty of Management), University of Economics in Bratislava, Teach for 
Slovakia, and Nexteria. 

 
 Bakoš Lukáš

Managing Director of Maxman Consultants
Slovakia



ლუკას ბაკოსი დაიბადა 1976 წელს სლოვაკეთში. დაამთავრა კომენიუსის უნივერსიტეტი, აქვს დოქტორის ხარისხი მენეჯმენტში  და 
მაგისტრის ხარისხი სამუშაო ფსიქოლოგიაში.

ლუკასი სხვადასხვა დროს იყო  „HILL International”-ის კონსულტანტი, სწავლებისა და განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
სლოვაკეთის ტელეკომში და YMS ჯგუფის HR-დირექტორი. 2004 წელს მან კონსულტანტად დაიწყო მუშაობა „Maxman Consultants“-ში 
და დღეს არის ამ კომპანიის მმართველი დირექტორი. 

ლუკასი ასევე არის პონტის ფონდის (Pontis Foundation) საბჭოს წევრი - სლოვაკეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი 
CSR საექსპერტო ორგანიზაციისა,  აგრეთვე ბრატისლავის „Impuct HUB“-ის ორგანიზებული დამწყები სოციალური ბიზნესპროექტების 
მენტორი. მას აქვს ტრენინგებისა და კონსულტაციების ჩატარების გამოცდილება.

ლუკას ბაკოსს უმუშავია სხვადასხვა პროექტებზე ჩეხეთში, ინდოეთში, უნგრეთში, ყაზახეთში, პოლონეთში, ავსტრიაში, რუმინეთში, 
სლოვაკეთში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, თურქეთში, საქართველოში. სხვადასხვა დროს ის კონსულტაციებს უწევდა 
კომპანიებს: Raiffeisen Bank, Lenovo, Erste Group, METRO, Skanska, Cash & Carry, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Volkswagen, 
Novartis და სხვ. 

ლუკასი არის ძალიან აქტიური ადამიანი. იგი თანამშრომლობს უნივერსიტეტებთან, ატარებს პრეზენტაციებსა და სემინარებს 
კომენიუსის უნივერსიტეტისთვის (მენეჯმენტის ფაკულტეტი), ეკონომიკის უნივერსიტეტისთვის ბრატისლავაში, Teach  for Slovakia-სა და 
ნექსტერიისათვის. 

ლუკას ბაკოსი

საკონსულტაციო კომპანიის "MAXMAN CONSULTANTS"-ის მმართველი დირექტორი
სლოვაკეთი



Marianne Bogle was born 1966 in Stockholm Sweden.

 Marianne Bogle holds a degree in economics, marketing and entrepreneurship from various universities, including American University in 
Cairo.

In 1998, Marianne started working for the Swedish Jobs and Society Foundation, which was one of the partners who founded CSR Europe in 
1995. The foundation's main mission is to start new viable companies in Sweden. 

Since 2003 Marianne is the Executive Director for CSR Sweden, the national partner to CSR Europe. CSR Sweden currently has 19 
companies, active in Sweden as members. Together with the parent organization CSR Europe. Brussels, as well as all siblings around Europe, 
there are over 10 000 member companies in this network. 

CSR Sweden primarily works with social issues such as inclusion issues at workplace and community, business and human rights, 
management and organizational issues. As a network, we focus on Agenda 2030 and the 17 sustainability goals. CSR Sweden always aims to 
work with all the sectors of the society.

www.csrsweden.se
www.csreurope.org

Marianne Bogle is also a board member of AIK Football, chairman of the Advisory Council, The Global Village and former board member, CSR 
European 

 
 

 Marianne Bogle 

 Executive Director for CSR Sweden
Sweden



მარიანა ბოგლი დაიბადა 1966 წელს სტოკჰოლმში, შვედეთში. მას მიღებული აქვს ხარისხი ეკონომიკაში, მარკეტინგსა და 
მეწარმეობაში, სხვადასხვა უნივერსიტეტში.

1998 წელს მუშაობა დაიწყო შვედეთის დასაქმებისა და საზოგადოების ფონდში, რომელიც 1995 წელს გახდა კორპორაციული 
სოციალური პასუხისმგებლობის ქსელის - „CSR Sweden“-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი. ფონდის მთავარი მიზანი იყო შვედეთში ახალი 
სიცოცხლისუნარიანი კომპანიების შექმნა.

2003 წლიდან არის CSR-შვედეთის აღმასრულებელი დირექტორი CSR-შვედეთი, რომელიც არის CSR-ევროპის ნაციონალური 
პარტნიორი, ამჟამად აერთიანებს შვედეთსი მოქმედ 19 კომპანიას; თუმცა, CSR-ის ქსელი, ბრიუსელის ევროპის სათავო ორგანიზაციით 
დაწყებული და ევროპაში განლაგებული შვილობილი კომპანიების ჩათვლით, მოიცავს 10 000-ზე მეტ წევრ კომპანიას.

CSR-შვედეთი თავდაპირველად მუშაობდა ისეთ სოციალურ საკითხებზე, როგორიცაა ინკლუზია და თანასწორობა სამსახურსა და 
საზოგადოებაში, ბიზნესი და ადამიანის უფლებები, მენეჯმენტი და ორგანიზაციული საკითხები. ქსელი ყურადღებას ამახვილებს 2030 
წლის დღის წესრიგსა და მდგრადი განვითარების 17 მიზანზე. CSR-შვედეთის მიზანი ყოველთვის არის  საზოგადოების ყველა 
სექტორთან მუშაობა.

მარიანა ბოგლი ასევე არის AIK Football-ის საბჭოს წევრი, Global Village-ის (გლობალური სოფელი) მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე 
და CSR ევროპის საბჭოს ყოფილი წევრი. 

მარიანა ბოგლი

პასუხისმგებელი კომპანიების ქსელის "CSR Sweden"-ის 
აღმასრულებელი დირექტორი
შვედეთი



Anna is the Awards Manager at Business in the Community (BITC) - The Prince’s Responsible Business Network which is a membership 
organisation made up of progressive businesses of all sizes with an aim build healthy communities with successful businesses at their heart.

Based in London, UK Anna is leading BITC’s agship Responsible Business Awards programme which identies and showcases the best 
examples of businesses championing the responsible business agenda.

Business in the Community launched the Awards for Excellence at its AGM in December 1997. Now known as The Responsible Business 
Awards, they are presented annually to businesses that are judged to show innovation, creativity and a sustained commitment to corporate 
responsibility. The Responsible Business Awards is the most prestigious and respected awards championing responsible business in the UK 
and abroad.

Anna is responsible for the strategic direction of the Awards, stakeholder communication and engagement as well as the day-to-day running of 
the programme.

Anna is a qualied PRINCE2 Practitioner. She also has an MA degree with commendation in Intercultural Communications and a BA Hons 1st 
class degree in International Business Studies from University of Bedfordshire, UK. Anna’s professional interests are on subjects related to 
project management. 

 
 Anna Bolt

Awards Manager at Business in the Community, 
Prince’s Responsible Business Network

United Kingdom



ანა ბოლტი არის პრინც ჩარლზის პასუხისმგებელი ბიზნესის ქსელის „ბიზნესი საზოგადოებაში“ (Business in the Community/BITC) CSR  
კონკურსების მენეჯერი. 

BITC არის წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომელიც შედგება ყველა ზომის პროგრესული ბიზნესისგან და მიზნად ისახავს 
წარმატებული ბიზნესის საშუალებით შექმნას ჯანსაღი საზოგადოება. 

Business in the Community -მ  1997 წლის დეკემბერში დააფუძნა  ბიზნესკონკურსი, რომელიც დღეს პასუხისმგებელი ბიზნესის 
დაჯილდოების სახელითაა ცნობილი. ამ კონკურსზე ყოველწლიურად წარადგენენ ინოვაციურ, შემოქმედებით და მდგრად კომპანიებს 
და გამოავლენენ სოციალური პასუხისმგებლობის საუკეთესო მაგალითებს. პასუხისმგებელი ბიზნესის ეს კონკურსი ერთ-ერთი ყველაზე 
პრესტიჟული და საპატიო კონკურსია პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსებს შორის, როგორც ბრიტანეთში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

ანა ბოლტის მოვალეობაა როგორც კონკურსის სტრატეგიული წარმართვა, დაინტერესებულ მხარეთეებთან კომუნიკაცია და მათი 
ჩართულობის უზრუნველყოფა, ისე პროგრამის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა. იგი არის PRINCE2-ის კვალიფიციური 
პრაქტიკოსი. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი ინტერკულტურულ კომუნიკაციებში და ბედფორდშირის უნივერსიტეტის (ბრიტანეთი) 
ბაკალავრის პირველი კლასის საპატიო ხარისხი საერთაშორისო ბიზნესკვლევებში. ანას პროფესიული ინტერესები დაკავშირებულია 
პროექტის მენეჯმენტთან. 

ანა ბოლტი

პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსის მენეჯერი, პრინც ჩარლზის პასუხისმგებელი 
ბიზნესის ქსელი "ბიზნესი საზოგადოებაში" 
დიდი ბრიტანეთი 



Peter Engel has worked since 1987 in recycling, composting, and integrated solid waste management. From strategic planning and pilot 
projects to program development and optimization, Peter blends system-thinking and strong technical knowledge to help clients develop and 
implement practical solutions. 

He has worked closely with a wide range of local and regional governments and industries to implement innovative solutions and best practices. 

He is also an experienced trainer having worked with both management and operational personnel. Peter's work has included projects in Chile, 
Egypt, Tajikistan, Georgia, the Maldives, Bulgaria, Senegal, Liberia, and El Salvador as well throughout North America. He currently serves as 
a Project Manager with Kessler Consulting, Inc. 

 
 

Peter Engel  
 

Kessler Consulting Inc.
USA



პიტერ ენჯელი 1987 წლიდან მუშაობდა გადამუშავების, კომპოსტირებისა და მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში. იქნება ეს 
სტრატეგიული დაგეგმვა თუ საცდელი ინოვაციური პროექტების შემუშავება, პროგრამის განვითარება და ოპტიმიზაცია, პიტერი 
ყოველთვის ეფუძნება სისტემური აზროვნებასა და ღრმა ტექნიკურ ცოდნას, რათა კლიენტებს დაეხმაროს პრაქტიკული გადა-
წყვეტილებების შემუშავებასა და განხორციელებაში.

იგი მჭიდროდ თანამშრომლობდა ადგილობრივ და რეგიონულ მთავრობებთან და საწარმოების ფართო სპექტრთან ინოვაციური 
გადაწყვეტილებებისა და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის მიზნით.

პიტერ ენჯელი აგრეთვე გამოცდილი ტრენერია, რომელიც მუშაობს როგორც მენეჯმენტთან, ისე ოპერატიულ პერსონალთან. პიტერის 
სამუშაო მოიცავდა პროექტებს შემდეგ ქვეყნებში: ჩილე, ეგვიპტე, ტაჯიკეთი, საქართველო, მალდივის კუნძულები, ბულგარეთი, 
სენეგალი, ლიბერია, ელ-სალვადორი, ასევე ჩრდილოეთი ამერიკა. იგი ამჟამად მუშაობს პროექტის მენეჯერად კორპორაციაში 
„Kessler Consulting”.

პიტერ ენჯელი

კორპორაცია "KESSLER CONSULTING" 
აშშ



Hans Wiesmeth, born in 1950, is currently President of the Saxon Academy of Sciences at Leipzig, and Professor emeritus of the Faculty of 
Business and Economics of Technical University of Dresden (TUD), Germany. He had professorships in economics at University of Bonn 
(1981-1992), and at TUD (1992-2015). 

Hans Wiesmeth served as Vice-Rector Research at TUD from 1993 through 2000, as Dean of HHL – Leipzig Graduate School of Management 
from 2005 till 2010, and as President of DIU – Dresden International University from 2010 through 2014. Moreover, he is working as Academic 
Director of the Laboratory for International and Regional Economics at Ural Federal University in Yekaterinburg, Russia. 

Hans Wiesmeth had been visiting many international universities, among them the University of Western Ontario in London, Canada, in the 
academic year 1986/87, and York University in Toronto, Canada, in the academic year 1988/89. He participated in various national and 
international research projects, in particular in EU projects referring to environmental issues, such as waste management and renewable 
energy sources in developing countries. 

Since 2008, Hans Wiesmeth has regularly taught classes in Environmental Economics at the International School of Economics at Tbilisi State 
University (ISET). Recently, he has also participated in a project, coordinated by CENN-Caucasus Environmental Network, on the development 
of an "Extended Producer Responsibility Scheme" on beverage containers" in Georgia. 

 
 Hans Wiesmeth  

 
President of the Saxon Academy of Sciences at Leipzig, 

Professor emeritus of the Technical University of Dresden
Germany



ჰანს ვისმეთი დაიბადა 1950 წელს. ამჟამად იგი არის საქსონიის მეცნიერებათა აკადემიის (ლაიფციგი, გერმანია) პრეზიდენტი და 
დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის საპატიო პროფესორი. 1981-1992 წლებში იგი იყო ბონის 
უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის პროფესორი, ხოლო 1992-2015 წლებში – დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის 
პროფესორი.

1993-2000 წლებში ჰანს ვისმეთი იყო დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი, 2005-2010 წლებში – ლაიფციგის 
მენეჯმენტის ასპირანტურის დეკანი და 2010-2014 წლებში – დრეზდენის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პრეზიდენტი. იგი ასევე 
მუშაობს ურალის ფედერალურ უნივერსიტეტში (ეკატერინბურგი, რუსეთი) საერთაშორისო და რეგიონალური ეკონომიკის 
ლაბორატორიის აკადემიურ დირექტორად.

ჰანს ვისმეთი მიწვეული იყო მრავალ საერთაშორისო უნივერსიტეტში, მათ შორის, 1986/87 სასწავლო წელს – დასავლეთ ონტარიოს 
უნივერსიტეტში (კანადა) და 1988/89 სასწავლო წელს – ტორონტოს იორკის უნივერსიტეტში (კანადა). იგი ასევე მონაწილეობდა 
სხვადასხვა ეროვნულ და საერთაშორისო კვლევით პროექტში, კერძოდ, ევროკავშირის  გარემოსდაცვით პროექტებში, რომლებიც 
შეეხებოდა ნარჩენების მართვასა და განახლებადი ენერგიის წყაროებს განვითარებად ქვეყნებში.

2008 წლიდან ჰანს ვისმეთი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში (ISET) ასწავლიდა 
გარემოსდაცვით ეკონომიკას. ცოტა ხნის წინ მან მონაწილეობა მიიღო CENN-ის (კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ქსელის) მიერ კოორდინირებულ პროექტში საქართველოში „მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისმგებლობის 
სქემა“, რომელიც სასმელების კონტეინერების ნარჩენების მართვას შეეხებოდა.

ჰანს ვისმეთი

საქსონიის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი,
დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი
გერმანია



Elaine Cohen has over 30 years of business and sustainability management experience, including 8 years as a Supply Chain Executive with 
Procter and Gamble in Europe, and 8 years as a country VP Human Resources and Corporate Responsibility with Unilever. 

Since 2005, Elaine provides strategic consulting and sustainability reporting and training services. Elaine is a regular writer on her CSR and 
Sustainability Reporting Blog, a frequent conference chair and speaker and the author of three books on sustainability. 

She is founder and head of the organization Beyond Business which is a specialist CSR consulting and sustainability reporting rm offering 
sustainability services to clients around the world. Consulting company supports sustainability strategy development, sustainability 
communications, stakeholder engagement, materiality mapping, reporting, assurance and benchmarking. Beyond Business is especially 
known for its sustainability reporting expertise and have supported clients in delivering more than 75 reports since 2007, mostly GRI-based 
reports. 

Elaine was named as one of Trust Across America's top 100 Thought Leaders of Trustworthy business in 2017 and as a Lifetime Achievement 
honoree. In 2018 Elaine was named by Onalytica as one of the top sustainability professionals in the world (Top 20). 

 
 Elaine Cohen  

 
Managing Director at Beyond Business

Israel



ელენ კოენს აქვს ბიზნესისა და მდგრადობის მართვის 30-წლიანი გამოცდილება, აქედან 8 წლის მანძილზე იგი იყო ევროპაში Procter 
and Gamble-ის მიწოდების ქსელის აღმასრულებელი მენეჯერი, და 8 წელი – Unilever-ის ადამიანური რესურსებისა და კორპორაციული 
სოციალური პასუხისმგებლობის რეგიონული ვიცე-პრეზიდენტი.

2005 წლიდან ელენ კოენი, როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტი, საკონსულტაციო მომსახურებას უწევს კომპანიებს სტრატეგიული 
განვითარებისა და მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სფეროში.  იგი ასევე არის გამოცდილი ტრენერი. ელენს აქვს საკუთარი 
ბლოგი, რომელშიც იგი მუდმივად წერს  CSR-ისა და მდგრადი განვითარების ანგარიშგების შესახებ, ხშირად არის კონფერენციების 
თავმჯდომარე და მომხსენებელი, აგრეთვე სამი წიგნის ავტორი მდგრადი განვითარების საკითხებზე. 

ელენ კოენი არის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი საკონსულტაციო ორგანიზაციისა „Beyond Business“, რომელიც საკონსულტაციო 
მომსახურებას უწევს კომპანიებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და მდგრადი 
განვითარების ანგარიშგების მიმართულებით, კერძოდ, ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: CSR და მდგრადი განვითარების სტრატეგიის 
შემუშავება, პასუხისმგებელი კომუნიკაცია, დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობა, არსებითი ზეგავლენების ანალიზი, 
ანგარიშგება, აუდიტი და შეფასება.

„Beyond Business“-ი განსაკუთრებით გამოირჩევა ექსპერტიზით  მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სფეროში; 2007 წლიდან 
ორგანიზაცია 75 ანგარიშის მომზადებაში დაეხმარა საკუთარ კლიენტებს, მათგან უმეტესობა GRI ფორმატით იყო მომზადებული.

2017 წელს ელენ კოენი დაასახელეს „Trust Across America“-ს სანდო ბიზნესის  100 ყველაზე გავლენიან სპეციალისტს შორის და 
დააჯილდოვეს ცხოვრების მანძილზე მიღწეული წარმატებებისათვის. 2018 წელს კი „Onalytica“-მ იგი მსოფლიოში მდგრადი 
განვითარების ერთ-ერთ საუკეთესო სპეციალისტად დაასახელა (ტოპ 20).

ელენ კოენი

საკონსულტაციო კომპანიის "BEYOND BUSINESS" 
დამფუძნებელი და დირექტორი 
ისრაელი



Thomas Kolster is a leading international expert in sustainable communication and non-prot marketing. 

He's the author of the book „Goodvertising“ (Thames & Hudson) - the most comprehensive book to date exploring communication as a force for good. 
As the Director and creative force of the Goodvertising Agency, he's helping companies, non-prots and agencies understand this new reality. 

Last year Thomas founded Where Good Grows: the world's rst best-practice sharing platform for sustainable initiatives. Where Good Grows was 
mentioned as „one to watch“ by Marketing Week. 

He's an experienced keynote speaker featured at events such as SXSW, D&AD White Pencil and Sustainable Brands, a steady columnist for the 
Guardian and several other publications and a regular judge at international award shows such as D&AD, Creative Circle Award, EthicMark Award and 
Creative Conscious Award. 

The Hufngton Post recently dubbed him „Inspirational Leader“. He's currently sitting at the board of two non-prot organizations and launched the 
conference Sustainable Bottom Line with Denmark's biggest business  daily.

 Thomas Kolster
 

Author & globally recognized expert in sustainable communication, 
The Goodvertising Agency 

Denmark 

Jury

D&AD White Pencil
D&AD Impact Award
Danish Digital Award
African Cristal Festival
The Marketing Can Change Awards (The Drum’s Do it Day Initiatve)
EthicMark Awards
Creative Conscience Award
Warc Purpose Awards
EACA Care Awards
Act Responsible  

Jury President
Creative Circle Impact & Effectiveness Award
The Cristal Goodvertising Grandprix
White Square
Creative Circle



თომას კოლსტერი არის მდგრადი კომუნიკაციებისა და არაკომერციული მარკეტინგის წამყვანი საერთაშორისო ექსპერტი. იგი არის 
კომუნიკაციის, როგორც სასიკეთო ძალის შესახებ დღემდე დაწერილი ყველაზე  ყოვლისმომცველი წიგნის - „Goodvertising“ ავტორი.
თომას კოლსტერი, როგორც Goodvertising-ის სააგენტოს დირექტორი და მთავარი შემოქმედი, ეხმარება კომპანიებს, არაკომერციულ 
კომპანიებსა და სააგენტოებს, რომ გაერკვნენ ახალ რეალობაში.

2017 წელს თომასმა დააარსა მდგრადი ინიციატივების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მსოფლიოში პირველი პლატფორმა – „Where 
Good Grows“. ამ პლატფორმაზე ბიზნესჟურნალმა Marketing Week-მა დაწერა, რომ არის „აუცილებლად სანახავი“. 

თომას კოლსტერი ხშირად არის კონფერენციების მთავარი მომხსენებელი (SXSW, D&AD White Pencil და Sustainable Brands), ჟურნალ 
Guardian-ში წერს საავტორო სვეტს, ავტორია სხვადასხვა პუბლიკაციისა, არის ჟიურის მუდმივი წევრი საერთაშორისო დაჯილდოების 
ისეთ ცერემონიებზე, როგორიცაა D&AD, Creative Circle Award, EthicMark Award და Creative Conscious Award.

Hufngton Post-მა თომას კოლსტერს ახლახან უწოდა „Inspirational Leader“ (შთაგონების ლიდერი). ამჟამად კოლსტერი არის ორი 
არაკომერციული ორგანიზაციის საბჭოს წევრი და  დანიის ყველაზე დიდ გაზეთთან ერთად კონფერენციის - Sustainable Bottom Line 
(მდგრადი პრაქტიკული შედეგი) - ორგანიზატორი.

თომას კოლსტერი
 
სარეკლამო სააგენტო THE GOODVERTISING AGENCY-ის დამფუძნებელი, 
პასუხისმგებელი მარკეტინგისა და კომუნიკაციის მსოფლიოში აღიარებული ექსპერტი
დანია



Angus McCabe is a Senior Research Fellow in the Department for Social Policy, Sociology and Criminology, University of Birmingham. 

Angus has a background in community development work both in inner city and settings on peripheral estates. His research interests include 
resident led change, health and crime as well as community based education. Until 2006 he was Knowledge Manager for the National 
Evaluation of the Children's Fund and evaluator with the Centre of Excellence in Interdisciplinary Mental Health. 

He is currently working with the Third Sector Research Centre at the University of Birmingham and leading on the 'below the radar' work stream 
which is researching the experiences of small community based groups and activities. 

He also leads the national multi-media evaluation of Big Local, a resident led change programme in 150 areas in England. He is a Board 
Member of the International Community Development Journal, an Honorary Fellow at the Faiths and Civil Society Unit (Goldsmiths, University 
of London) and has been involved in training and development work with community organisations in the UK and Europe. 
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Senior Research Fellow, 
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ანგუს მაკკეიბი  ბირმინგემის უნივერსიტეტის სოციალური პოლიტიკის, სოციოლოგიისა და კრიმინოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი 
მეცნიერ-თანამშრომელია. აქვს თემის განვითარების სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება, როგორც ქალაქში, ისე პერიფერიულ 
ზონებში. მისი საკვლევ ინტერესთა სფეროში შედის ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: ადგილობრივი თემის ცვლილება, ჯანმრთელობა 
და დანაშაული, ასევე სათემო განათლება. 2006 წლამდე იყო ბავშვთა ფონდის სახელმწიფო შეფასების პროგრამის საინფორმაციო 
მენეჯერი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინტერდისციპლინარული  ცენტრის შემფასებელი.

ანგუს მაკკეიბი ამჟამად მუშაობს ბირმინგემის უნივერსიტეტის მესამე სექტორის კვლევით ცენტრში და ხელმძღვანელობს პროექტს 
„რადარს მიღმა“, რომელიც იკვლევს მცირე სათემო ჯგუფებსა და მათ საქმიანობას.

ანგუს მაკკეიბი აგრეთვე უძღვება ეროვნულ მულტიმედია შეფასებას პროგრამისა  Big Local, რომელიც ბრიტანეთის 150 ლოკაციას 
მოიცავს და  მიზნად ისახავს თემში ცვლილებების ხელშეწყობას.

ანგუს მაკკეიბი არის „თემის განვითარების საერთაშორისო ჟურნალის“ საბჭოს წევრი, რწმენისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
განყოფილების საპატიო წევრი (გოლდსმითსი, ლონდონის უნივერსიტეტი) და ჩართულია სათემო ორგანიზაციების სწავლება-
განვითარების საქმეში ბრიტანეთსა და ევროპაში.

ანგუს მაკკეიბი

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, მესამე სექტორის კვლევითი ცენტრი, 
ბირმინგემის უნივერსიტეტი 
დიდი ბრიტანეთი



Pavel worked as a program director of the Slovak Pontis Foundation for 10 years. He managed a team dealing with a corporate responsibility 
and philanthropy. He covered managing of 29 corporate funds and corporate foundations. He co-founded the Association of Corporate 
Foundations in Slovakia. His team was responsible for organizing the Via Bona Award – a most prestigious CSR award in Slovakia. 

Companies used to ask him to give them advice in CSR topics and strategic giving. He has run more projects of the Pontis Foundation like Our 
Town (one of the biggest employee volunteering events in Europe), a Great Country (a giving portal), Forum on Corporate Philanthropy, etc. 

He is a senior manager and trainer of the Pontis Foundation. He is a founder and executive director of the Way Out – an organization dealing 
with extreme poverty. 

 
 Pavel Hrica  

 
Senior manager at Pontis Foundation

Slovakia



პაველ ჰრიცა 10 წელი მუშაობდა სლოვაკეთის „პონტის ფონდის“ პროგრამის დირექტორად. იგი მართავდა გუნდს, რომლის 
საქმიანობაც მჭიდროდ იყო დაკავშირებული კორპორაციულ პასუხისმგებლობასა და ფილანთროპიასთან. იგი ხელმძღვანელობდა 29 
კორპორაციულ დაწესებულებასა და კორპორაციულ ფონდს; იყო კორპორაციული ფონდების ასოციაციის თანადამფუძნებელი 
სლოვაკეთში. მისი გუნდი იყო Via Bona-ს – სლოვაკეთში ყველაზე პრესტიჟული CSR -კონკურსის – ორგანიზატორი. 

პაველ ჰრიცა კონსულტირებას უწევს კომპანიებს CSR-სა და სტრატეგიული ფილანთროპიის საკითხებზე. მან განახორციელა „პონტის 
ფონდის“ უამრავი პროექტი, კერძოდ, „Our Town” (თანამშრომელთა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოხალისეობრივი ღონისძიება), „Great 
Country“ (საქველმოქმედო პორტალი), ფორუმი კორპორაციულ ფილანთროპიაზე და ა.შ.

პაველ ჰრიცა არის „პონტის ფონდის“ უფროსი მენეჯერი და ტრენერი, ასევე, „Way Out“-ის (ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის უკიდურეს 
სიღარიბეს) დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი.

პაველ ჰრიცა

ფონდი PONTIS-ის უფროსი მენეჯერი, "WAY OUT"-ის დამფუძნებელი და 
აღმასრულებელი დირექტორი 
სლოვაკეთი
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This publication has been produced with the assistance of the European Union. Its contests are the sole responsibility of Center for Strategic Research and 
development of Georgia and do not necessarily reect the views of the European Union.

პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ პუბლიკაციის შინაარსი აუცილებლად ასახავს ევროკავშირის 
შეხედულებებს. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.
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