






საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი Meliora 2019-ის ორგანიზატორია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრი (CSRDG). კონკურსი ხორციელდება პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" (2017-2020) 
ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.

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 2019, is organized by the Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG). The 
competition is held within the framework of the Georgian Civil Society Sustainability Initiative project (2017-2020) funded by the European Union and co-
funded by Konrad-Adenauer-Stiftung.

The initiative aims to improve the environment for civil society in Georgia by empowering civil society organizations 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.

 

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 organizations:  Civil 
Society Institute (CSI), Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG), Center for Training and Consultancy (CTC) and the 
Education Development and Employment Center (EDEC).

This catalogue has been produced with the assistance of the European Union and Konrad-Adenauer-Stiftung. Its contents are the sole responsibility of the 
Center for Strategic Research and Development of Georgia and do not necessarily reect the views of the European Union or Konrad-Adenauer-Stiftung.

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).

წინამორბედი კატალოგი  შეიქმნა ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია 
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და კონრად 
ადენაუერის ფონდის შეხედულებებს.



ABOUT THE COMPETITION

The Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG), with the support of the European Union and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), 
is conducting the annual Corporate Social Responsibility Excellence Competition – Georgia's Responsible Business Awards, Meliora, for the second time.

“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 the 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 vis-à-vis 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 competition aims to drive the change which 
encourages the system of corporate social 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, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით, 2018 
წელს დააფუძნა საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი „Meliora“.

კონკურსი Meliora ყოველწლიურად გამოავლენს და აჯილდოებს 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



ABOUT THE ORGANIZER

The Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG) is a civil society organization founded in 1995 and possessing 
24 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 organizations, 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 organization and a reliable
partner in the eld of developmental activities.

In 2004, CSRDG was the rst among local organizations to start talking about the importance of corporate social responsibility.

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 been 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  წარმატებით მუშაობის 24 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.







RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE
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კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე

მწვანე ინიციატივა

ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა

პასუხისმგებელი დამსაქმებელი

საზოგადოების მხარდაჭერა

სექტორთა პარტნიორობა - გაზიარებული პასუხისმგებლობა

CSR-ის კომუნიკაცია 

შემოქმედებითი CSR

წლის პასუხსიმგებელი მსხვილი ბიზნესი

წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი

წლის CSR-მენეჯერი

კონკურსი MELIORA 2019 – ჟიურის წევრები

სარჩევი

პარტნიორები

სპონსორები

მედია პარტნიორები

13

31

53

61

103

117

123

129

139

147

167

193

264

264

265





CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"



CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

POPULARIZATION OF ENERGY EFFICIENT GLASS UNITS

DIO

For Dio, the priority is to promote a healthy environment and the rational use of natural resources. 
The company has partnered with the American rm, Guardian, to create high-quality low-emission 
glass units. Dio otained from Guardian the right to be its representative on the Georgian market And 
from 2017, started selling energy-efcient glass units while from 2018 enhanced marketing activities 
aimed to increase public awareness and promote green infrastructure.

To keep the public interested in an energy-efcient product, Dio offered users discounts, promotions 
and a video clip explaining the benets of metal-plastic windows and energy-efcient glass units - in 
particular, its ability to reduce emissions of carbon dioxide into the environment by up to 2,000 tons. In 
addition, energy-efcient glass units block the entry of sunlight into roomsin summer by 75% and 
reduce heat leakage from roomsin winter by 75%, ensuring maximum thermal insulation and thus 
saving on heating and cooling utility costs.

Through this project, Dio promotes the development of a healthy, sustainable and green 
infrastructure and the creation of a healthy, environmentally friendly environment for future 
generations.

"Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better."

Irma Daushvili
General Director 
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დიო

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

ენერგოეფექტური მინა-პაკეტის პოპულარიზაცია

კომპანია „დიოსთვის“ პრიორიტეტია ჯანსაღი გარემო და ბუნებრივი რესურსების რაციო-
ნალური მოხმარება. კომპანიამ დაიწყო თანამშრომლობა ამერიკულ ფირმა „Guardian“-თან, 
რომელიც ქმნის უმაღლესი ხარისხის დაბალემისიურ მინა-პაკეტებს. „დიომ“ კომპანიისგან 
მიიღო უფლება ყოფილიყო მისი წარმომადგენელი საქართველოს ბაზარზე და  2017 წლიდან 
დაიწყო ენერგოეფექტური მინა-პაკეტების გაყიდვა, ხოლო 2018 წლიდან – საზოგადოების ინ-
ფორმირებასა და „მწვანე“ ინფრასტრუქტურის პოპულარიზებაზე მიმართული მარკეტინგული 
აქტივობები გააძლიერა. 

იმისთვის, რომ საზოგადოება დაინტერესებულიყო ენერგოეფექტური პროდუქტით, „დიომ“ 
მომხმარებლებს შესთავაზა ფასდაკლებები, სასაჩუქრე აქციები და დაამზადა ვიდეორგოლი, 
რომელშიც განმარტა მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრისა და ენერგოეფექტური მინა-
პაკეტების სარგებელი – კერძოდ, ის, რომ ენერგოეფექტური მინა-პაკეტის მოხმარების 
შედეგად შესაძლებელია 2000 ტონით შემცირდეს ნახშირორჟანგის გამოყოფა გარემოში. 
გარდა ამისა, ენერგოეფექტური  მინა-პაკეტების საშუალებით ზაფხულის პერიოდში 75%-ით 
იბლოკება მზის სხივების ოთახში შემოღწევა, ხოლო ზამთარში 75%-ით იბლოკება სითბოს 
ოთახიდან გარეთ გასვლა, რაც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ თბოიზოლაციას და შესაბამისად, 
გათბობა-გაგრილებასთან დაკავშირებული კომუნალური ხარჯების დაზოგვას. 

პროექტის მეშვეობით „დიო“ ხელს უწყობს ჯანსაღი, მდგრადი და მწვანე ინფრასტრუქტურის 
განვითარებას და მომავალი თაობებისთვის ჯანმრთელი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს 
შექმნას.

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ“.

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 

Meliora - 2019

დიო
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

GREEN CAR FLEET

TBC BANK

In 2017, TBC Bank assessed its car eet and fuel consumption data and found out that an average 
fuel consumption (100km/liter) was quite high. Consequently, in 2018, the company gradually 
renewed 70% of its car eet, replacing it with hybrid cars and electric cars; this resulted in a 13% 
decrease in the total fuel consumption by the end of 2018 as compared to 2017. According to June 
2019 data, the average fuel consumption further decreased by 27% as compared to 2018.
 
The replacement of cars was carried out in phases and, therefore, the real effect of the project was 
reected in the 2019 data. The average fuel consumption was 11.78 liters per km in 2017; this 
decreased to 9.22 liters per km in 2018 and further to 6.56 liters per km in 2019.

A centralized transportation service operates at the Bank and cars are requested/reserved by 
employees via an online platform. This system allows the logistics department to effectively plan 
routes and combine travel destinations of several employees, thus decreasing fuel consumption and 
a negative impact on the environment.
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თიბისი ბანკი 

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

მწვანე ავტოპარკი

2017 წელს „თიბისი ბანკმა“ შეაფასა თავისი ავტოპარკის მონაცემები და საწვავის მოხმარება 
და აღმოჩნდა, რომ საწვავის საშუალო მოხმარება (ლიტრი/100კმ-ზე) შესამჩნევად მაღალი 
იყო. კომპანიამ 2018 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად განაახლა არსებული ავტოპარკის 
70% და იგი ჩაანაცვლა ჰიბრიდული ტიპისა და ელექტრომობილებით, რამაც უკვე 2018 წლის 
ბოლოსთვის, 2017 წელთან შედარებით, მთლიანი საწვავის მოხმარება 13%-ზე მეტით 
შეამცირა. 2019 წლის ივნისის მონაცემებით, საწვავის საშუალო მოხმარება, 2018 წლის 
მაჩვენებელთან შედარებით, კიდევ 27%-ით შემცირდა. 

ავტომობილების ჩანაცვლება ეტაპობრივად მიმდინარეობდა, შესაბამისად, პროექტის 
რეალური ეფექტი 2019 წლის მონაცემებში აისახა. საწვავის მოხმარების საშუალო 
მაჩვენებელი 2017 წლის მონაცემებით იყო 11.78 ლ/100 კმ-ზე, 2018 წელს - 9.22 ლ, ხოლო 2019 
წლის ივნისის მონაცემებით 6.56 ლიტრამდე შემცირდა. 
   
ბანკში მოქმედებს ტრანსპორტირების ცენტრალიზებული მომსახურება; თანამშრომლების 
მიერ ავტომობილის მოთხოვნა/დაჯავშნა ხდება ონლაინპლატფორმით. ეს სისტემა სა-
შუალებას აძლევს ლოჯისტიკის განყოფილებას ეფექტიანად დაგეგმოს მარშრუტები და 
გააერთიანოს რამდენიმე თანამშრომლის მიმართულება, რაც ამცირებს საწვავის ხარჯს და 
გარემოზე ნეგატიურ ზემოქმედებას.   
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

A DAY WITHOUT A CAR 

IRAO

Launched in September 2018, the A Day without a Car campaign aims to reduce trafc jams in the 
capital, draw public attention to the issue of air pollution, promote a healthy lifestyle and take care of 
the environment.

As part of the campaign, on the last Friday of every month Irao employees do not drive by car but use 
public transport, bike or walk. Over the past year, 260 employees of Irao have walked a total 130,404 
kilometers, saving the amount of oxygen consumed by 6,250 people in 24 hours. At this point, A Day 
without a Car has become part of Irao's organizational culture with employees actively 
communicating through social networks, giving campaign information to up to 300,000 people.

In the city, the campaign is going on with the hashtag #What if you move around without a car? and 
through various outdoor activities. In 2019, it was joined by celebrities and the local representation 
Willis Towers Watson ofce. Next year, through a special telephone application, Irao plans to get 
more people involved in the campaign.

"Our company's social responsibility is not only a separate discipline, it forms an integral part of our 
corporate culture."

Vakhrang Dekanosidze
General Director

18



ირაო 

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

დღე მანქანის გარეშე

2018 წლის სექტემბერში წამოწყებული კამპანია „დღე მანქანის გარეშე“ მიზნად ისახავს 
დედაქალაქის ქუჩების საცობებისგან განტვირთვას, ჰაერის დაბინძურების პრობლემისთვის 
საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და გარემოს 
გაჯანსაღებაზე ზრუნვას. 

კამპანიის ფარგლებში, „ირაოს“ თანამშრომლები ყოველი თვის ბოლო პარასკევს უარს 
ამბობენ მანქანით გადაადგილებაზე და სამსახურში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, 
ველოსიპედით ან ფეხით მიდიან. ბოლო წლის მანძილზე „ირაოს“ 260 თანამშრომელმა ჯამში 
130 404 კილომეტრი გაიარა ფეხით, რითაც დაიზოგა ჟანგბადის ის რაოდენობა, რომელსაც 
დღე-ღამის განმავლობაში 6250 ადამიანი მოიხმარს. ამ ეტაპზე „დღე მანქანის გარეშე“ „ირაოს“ 
ორგანიზაციული კულტურის ნაწილად იქცა, თანამშრომლები კი აქტიურად აწარმოებენ 
კომუნიკაციას სოციალური ქსელების მეშვეობით, რის შედეგადაც კამპანიის შესახებ 
ინფორმაცია 300 000-მდე ადამიანმა მიიღო.

ქალაქში კამპანია ჰეშთეგით – #უმანქანოდრომიარო? და სხვადასხვა გარე აქტივობის 
მეშვეობით მიმდინარეობს. 2019 წელს მას შეუერთდნენ ცნობადი სახეები და „უილის თაუერს 
უოტსონის“ ადგილობრივი წარმომადგენლობა. „ირაო“ შემდეგი წლიდან, სპეციალური 
სატელეფონო აპლიკაციის მეშვეობით, კამპანიაში კიდევ უფრო მეტი ადამიანის ჩართვას 
აპირებს.
 
 

„ჩვენს კომპანიაში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა არ არის მხოლოდ 
ცალკეული მიმართულება  –  ის კორპორაციული კულტურის ნაწილადაა ქცეული".

ვახტანგ დეკანოსიძე
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

TREE PLANTING CAMPAIGN AND ANNUAL ENVIRONMENTAL ACTIVITY FOR THE NEW YEAR 

PASHA BANK

Pasha Bank has traditionally congratulated its partners and employees on the Easter holiday by 
implementing an environmental activity. At Easter, the Bank joined a campaign initiated by Revaz 
Sokhadze, a majoritarian MP in the Samgori district of Tbilisi, to make Green Varketili by planting 100 
mature maple trees and Eldari pines (pinuseldarica). The campaign was aimed at developing 
recreational spaces and improving the ecological conditions of the neighborhood. This event was the 
rst time when the Bank nanced tree planting in the capital.

As for greening and environmental activities throughout the country, the Bank celebrated the New 
Year of 2019 by planting Georgian oak trees (Quercus Iberica) and Imeretian oak trees (Quercus 
Imeretina) in the Ajameti Protected Area. The latter is included into the Red List of trees and assigned 
the status of an endangered species. During the past two years, Pasha Bank has also been 
conducting New Year activities in the Borjomi forest by planting 2,018 trees and 2,017 trees, 
respectively.

Traditionally, for the fourth time this year, the Bank will congratulate its employees and partners on 
New Year's Eve by planting 2,020 trees.
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პაშა ბანკი

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

ხეების დარგვის კამპანია და ყოველწლიური საახალწლო გარემოსდაცვითი აქტივობა

„პაშა ბანკმა“ პარტნიორებსა და თანამშრომლებს აღდგომის დღესასწაული, ტრადიციულად, 
გარემოსდაცვითი აქტივობით მიულოცა. სააღდგომოდ ბანკი შეუერთდა თბილისის საკ-
რებულოს სამგორის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატ რევაზ სოხაძის კამპანიას „გაამწვანე 
ვარკეთილი“, რომლის ფარგლებშიც 100 მოზრდილი ძირი ნეკერჩხლის ხე და ელდარის ფიჭვი 
დარგეს. კამპანია რეკრეაციული სივრცეების განვითარებასა და ეკოლოგიური მდგომარეობის 
გაუმჯობესებას ემსახურებოდა. ეს ღონისძიება ბანკისთვის დედაქალაქის ტერიტორიაზე 
ხეების დარგვის დაფინანსების პირველი აქტივობა იყო.
 
რაც შეეხება მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებულ გამწვანების და გარემოსდაცვით 
აქტივობებს, 2019 წლის დადგომა ბანკმა აჯამეთის დაცულ ტერიტორიაზე 2019 ძირი ქართული 
მუხისა (Quercus Iberica)  და იმერული მუხის (Quercus Imeretina) დარგვით აღნიშნა. ეს 
უკანასკნელი შესულია ხე-მცენარეთა წითელ ნუსხაში და მინიჭებული აქვს გადაშენების 
საფრთხის პირას მყოფი მცენარის სტატუსი. „პაშა ბანკმა“ გასული ორი წლის განმავლობაში 
ბორჯომის ტყეში ჩაატარა საახალწლო აქტივობა და შესაბამისად, 2018 და მანამდე კი 2017 
ძირი ხე დარგო. 

წელს ბანკი უკვე მეოთხედ ტრადიციულად მიულოცავს თავის თანამშრომლებსა და პარტნი-
ორებს ახალი წლის დადგომას და 2020 ძირ ხეს დარგავს.
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

GREEN OFFICE

WIMM-BILL-DANN GEORGIA
OFFICIAL REPRESENTATIVE OF

PEPSICO CORPORATION

On June 5, 2019, World Environment Day, PepsiCo launched a project called Go Green which aims 
to create a healthy environment, save energy and reduce pollution. Through the project, PepsiCo 
wants to signicantly reduce the amount of water, energy, paper, consumables and non-processable 
wastes at its ofces. The company also suggests that the implementation of the project will promote 
environmental awareness among employees and enhance corporate culture.

At the initial stage of the project, a special self-assessment tool assessed the „greenness“ of PepsiCo 
ofces. Based on the identied results, a number of activities have been planned for 2019-2020 such 
as: publication of Go Green quarterly reports and a monthly electronic bulletin of Green 
recommendations, conducting environmental campaigns, ending the use of disposable utensils and 
bags, bottled water, disposable food packaging and individual stationery; saving paper while printing, 
the automatic shutdown of equipment, the installation of diode lamps, touch taps and air-dryers as 
well as many others. 

The company estimates that utility costs and waste will be reduced by 20-25% in one year of the 
project's implementation.

"Our former Chairman and General Director, Indra Nui, said:  'A good company in the 21st century 
should be a good citizen as well.' Consequently, in its 2025 agenda, PepsiCo says that the company 
will produce a healthier, more sustainable future and empower people all over the world through the 
improvement of its products. "

Nunu Porchkhidze
General Director
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 ვიმ-ბილ-დან საქართველო 
“პეპსიკოს”  ოფიციალური 

წარმომადგენლობა კავკასიაში

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

მწვანე ოფისი

2019 წლის 5 ივნისს, გარემოს საერთაშორისო დღეს, პეპსიკომ წამოიწყო პროექტი 
სახელწოდებით “Go Green”, რომლის მიზანია ჯანსაღი გარემოს შექმნა, ენერგიის დაზოგვა და 
დაბინძურების შემცირება. პროექტის მეშვეობით, პეპსიკოს სურს მნიშვნელოვნად შეამციროს 
საკუთარ ოფისებში წყლის, ენერგიის, ქაღალდის, სახარჯი მასალის მოხმარება და არაგადა-
მუშავებადი ნარჩენების რაოდენობა. კომპანიას აგრეთვე მიაჩნია, რომ პროექტის განხორციე-
ლება ხელს შეუწყობს თანამშრომლებში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებასა და 
კორპორაციული კულტურის გაძლიერებას. 

პროექტის საწყის ეტაპზე, თვითშეფასების სპეციალური ინსტრუმენტის მეშვეობით, შეფასდა 
პეპსიკოს ოფისების „სიმწვანის“ ხარისხი. გამოვლენილ შედეგებზე დაყრდნობით 2019-2020 
წლებისთვის დაიგეგმა რიგი ღონისძიებები, როგორიცაა „Go Green“ ყოველკვარტალური 
ანგარიშების და „მწვანე“ რჩევების ყოველთვიური ელექტრონული ბიულეტენის გამოქვეყნება; 
გარემოსდაცვითი კამპანიების ჩატარება; ერთჯერად ჭურჭელსა და ჩანთებზე, ბოთლებში 
ჩამოსხმულ წყალზე, საკვების ერთჯერად შეფუთვებზე, ინდივიდუალურ საკანცელარიო 
ნივთებზე უარის თქმა; ბეჭდვისას ქაღალდის დამზოგავი პარამეტრების გამოყენება; 
ხელსაწყოების ავტომატური გათიშვა; დიოდური ნათურების, სენსორული ონკანების და 
აირსაშრობების დაყენება და მრავალი სხვა. 

კომპანია ვარაუდობს, რომ პროექტის მიმდინარეობის ერთი წლის თავზე 20-25%-ით შემ-
ცირდება კომუნალური ხარჯები და ნარჩენების რაოდენობა.

„ჩვენმა ყოფილმა თავმჯდომარემ და გენერალურმა დირექტორმა ინდრა ნუიმ თქვა: „21-ე 
საუკუნეში კარგი კომპანია უნდა იყოს კარგი მოქალაქეც". შესაბამისად, 2025 წლისათვის 
კომპანია „პეპსიკოს" დღის წესრიგიც არის ის, რომ მან საკუთარი წარმოების პროდუქტის 
გაუმჯობესებით შექმნას უფრო ჯანსაღი, მდგრადი მომავალი და გააძლიეროს ხალხი მთელ 
მსოფლიოში".

ნუნუ ფორჩხიძე
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

RAIN WATER COLLECTION PROJECT 

PROCREDIT BANK

In June 2018, the installation of a rain water collection system on the roof of ProCredit Bank's head 
ofce served several goals:  the provision of an alternative source of water supply for the building, the 
use of a renewable resource for reducing environmental impact, the raising of the awareness of the 
bank's employees, customers and the general public on the efcient use of water resources and the 
creation of a precedent to stimulate environmentally rational "green" approaches in business and 
everyday life.

At this stage, as a result of the project's implementation, 14% of the water consumed by the head 
ofce is rain water which is used for technical purposes after a necessary ltration. Taking into 
account that the head ofce now consumes 600m3 less water per year from the city's water supply 
system, the impact on the environment has decreased which, at the same time, is a tangible nancial 
savings. The idea of   using rain water was also offered to the Bank's clients, especially the hotels in 
the Black Sea region. After obtaining more statistics, the Bank will create demonstration materials 
and share them with all stakeholders.

An important result is raising public awareness through a real, successful example of water 
conservation. In 2019, during environmental trainings, 242 employees of the Bank were informed 
about the project's results.

"I am fully aware of the use of the established term CSR in business and academic literature. 
However, it would be inaccurate to assume that we implement green or social activities merely 
because we feel we have to. Far from it. Our actions are driven by the desire for a better future, not by 
obligation."

Marcel Zaitigner
Chairman of the Board
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პროკრედიტ ბანკი

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

წვიმის წყლის შეგროვების პროექტი

2018 წლის ივნისში „პროკრედიტ ბანკის“ სათავო ოფისის სახურავზე დამონტაჟდა წვიმის 
წყლის შემგროვებელი სისტემა, რაც რამდენიმე მიზანს ემსახურებოდა: შენობის წყალმო-
მარაგების ალტერნატიული, განახლებადი მეთოდის მეშვეობით გარემოზე ზემოქმედების 
შემცირებას, ბანკის თანამშრომლების, კლიენტებისა და ფართო საზოგადოების ცნობიერების 
ამაღლებას წყლის რესურსების ეფექტიანი მოხმარების მნიშვნელობის შესახებ და ამ 
პრეცედენტის შექმნით ადამიანების საქმიან და ყოველდღიურ ცხოვრებაში „მწვანე”, ეკო-
ლოგიურად რაციონალური მიდგომების წახალისებას.

ამ ეტაპზე, პროექტის განხორციელების შედეგად, სათავო ოფისის მიერ მოხმარებული წყლის 
14% წვიმის წყალია, რომელიც აუცილებელი ფილტრაციის შემდეგ ტექნიკური დანიშნულებით 
გამოიყენება. შესაბამისად, შემცირდა ზემოქმედება გარემოზე, რადგან სათავო ოფისს 
ქალაქის წყალმომარაგებიდან ყოველწლიურად 600მ³-ით ნაკლები წყალი ესაჭიროება, რაც 
ფინანსური თვალსაზრისითაც ხელშესახები სარგებელია. წვიმის წყლის გამოყენების იდეა 
მიაწოდეს ბანკის კლიენტებსაც, განსაკუთრებით, შავი ზღვის უხვნალექიანი რეგიონის 
სასტუმროებს; მეტი სტატისტიკური მონაცემის მოპოვების შემდეგ ბანკი შექმნის სადემონ-
სტრაციო მასალას და გაუზიარებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს.

ასევე მნიშვნელოვანი შედეგია წყლის დაზოგვის რეალური, წარმატებული მაგალითის 
მეშვეობით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; 2019 წელს, გარემოსდაცვითი ტრენინ-
გების დროს, პროექტის შედეგებს  ბანკის 242 თანამშრომელი გაეცნო. 

„ძალიან კარგად ვიცი, თუ როგორ გამოიყენება ბიზნესსა და აკადემიურ ლიტერატურაში 
დამკვიდრებული  „კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა". თუმცა, არასწორი იქნება 
თუ ვიფიქრებთ, მწვანე და სოციალური აქტივობები იმის გამო განვახორციელოთ, რომ ამას 
მოითხოვენ ჩვენგან. არა, საქმე სხვაგვარადაა: ჩვენი საქმიანობა უნდა განაპირობოს უკეთესი 
მომავლის სურვილმა და არა - ვალდებულებამ".    

მარცელ ზაიტინგერი
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

“SAMZEO” HOTEL 

REDIX

The goal of the Redix campaign was to construct a hotel under modern international standards in a 
mountainous region of Georgia. The hotel was meant to have a fully independent solar power supply 
and would not only reduce the negative impact on the environment but assist inincreasing the 
awareness of the population with respect to energy efciency and the need to protect the 
environment. 

The construction of the Samzeo Hotel, located in the Tusheti region, in the village of Omalo, was 
completed in July 2019. At 1,880 meters above sea level, it has 43 rooms and is a quality hotel of 
international standardsbuilton the remaining fragments of an old structure made of local construction 
materials – pikali (shale). Samzeo is the rst hotel in the country being fully supplied with solar 
energy. To achieve full energy efciency, a 100-kWsolar power station, the largest in the country, was 
installed on the roof of the hotel. For the power station project, dark colored shale was intentionally 
selected which naturally merges with the local landscape. Moreover, the construction of the hotel 
contributed to the improvement of infrastructure, water supply and sewerage systems in Omalo. The 
project was implemented by Solar Energy Georgia and Mzis Sakhli (Sun House).

The Samzeo Hotel is a member of the Preferred Group, combining up to 200 boutique type hotels 
worldwide. The hotel, employing local people, has already hosted its rst international and local 
tourists. 

"Sustainable social responsibility helps business to become integrated into society to a maximum 
extent, thus making it different from philantrophy. On the one hand, the company is given the 
opportunity to be seen as an integral and important part of civil society and, on the other hand raises 
public awareness, identies the social problems and offers opportunities of its elimination.”

Lasha Papashvili
Director
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რედიქსი

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

სასტუმრო „სამზეო“

კომპანია „რედიქსის“ მიზანი იყო საქართველოს მთიან რეგიონში საერთაშორისო სტან-
დარტების დაცვით სასტუმროს მშენებლობა, რომელიც მზის ენერგიაზე იმუშავებდა და ამით 
არა მხოლოდ შეამცირებდა უარყოფით ზეგავლენას ბუნებაზე, არამედ ხელს შეუწყობდა 
საზოგადოების  ცნობიერების  ამაღლებას  ენერგოეფექტურობისა  და  ბუნების  დაცვის 
აუცილებლობაზე. 

სასტუმრო „სამზეოს“ მშენებლობა თუშეთში, კერძოდ კი, ომალოში, 2019 წლის ივლისში 
დასრულდა. ზღვის დონიდან 1880 მეტრის სიმაღლეზე მდებარე, 43-ნომრიანი საერთაშორისო 
სტანდარტებისა და ხარისხის სასტუმრო ფიქლით ნაშენი ძველი შენობის შემორჩენილ 
ფრაგმენტებზეა აწყობილი. „სამზეო“ ქვეყანაში პირველი სასტუმროა, რომელიც მთლიანად 
მზის ენერგიით მარაგდება. სრული ენერგოეფექტურობის მისაღწევად სასტუმროს სახურავზე 
დამონტაჟდა ქვეყანაში უდიდესი, 100 კილოვატის სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური, 
რომლის პროექტისათვის საგანგებოდ შეირჩა მუქი ფიქლისფერი მზის პანელები, რომლებიც 
ორგანულად ერწყმიან ადგილობრივ ლანდშაფტს. ამასთანავე, სასტუმროს მშენებლობამ 
ხელი შეუწყო ომალოში ინფრასტრუქტურის, წყალგაყვანილობისა და კანალიზაციის 
გაუმჯობესებას. 

მზის ელექტროსადგურის პროექტი განახორციელეს კომპანიებმა „სოლარ ენერჯი ჯორჯიამ“ 
და „მზის სახლმა“.

სასტუმრო „სამზეო“ არის „პრეფერდ ჯგუფის“ წევრი, რომელიც ბუტიკის ტიპის 200-მდე 
სასტუმროს აერთიანებს მსოფლიო მასშტაბით. სასტუმრომ, სადაც ადგილობრივი მოსახ-
ლეობაა დასაქმებული, უკვე უმასპინძლა პირველ უცხოელ და ადგილობრივ ტურისტებს.

„მდგრადი სოციალური პასუხისმგებლობა მაქსიმალურად ეხმარება ბიზნესს იყოს ინტეგრი-
რებული საზოგადოებაში, რითაც იგი განსხვავდება ფილანტროპიისგან".

ლაშა პაპაშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი
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CATEGORY "GREEN INITIATIVE"

MULCHING – A NECESSARY ACTIVITY FOR REDUCING ENVIRONMENTAL POLLUTION 

GEO MULCHI

According to data, air pollution in big cities of Georgia exceeds permitted levels. A signicant source 
of pollution is open land which, during winds, releases large amount of dust particles into the air, 
including toxic nitrous oxides causing various diseases.

Along with many other useful properties, organic wood mulch, due to its characteristic adsorption 
(absorption) capacity, can limit the emission of dust particles and poisonous nitrogen oxides into the 
air and thus successfully cope with the above-mentioned environmental contamination.

The management of Geo Mulch decided to launch its own information campaign and to reach the 
decision makers authorized to address the above-mentioned environmental problems. As a result of 
this effort and based on the information provided by the company, the Parliamentary Committee on 
the Environment and Natural Resources developed a recommendation that mulching, along with 
greenery, must be a mandatory component of the city's landscape architecture.

The project started in March 2018 and will continue as long as it is needed. During this time, 
thousands of square meters of land in Tbilisi and other cities have already been covered with mulch.

“Business should not only be benecial in terms of nances. There must be the possibility to do much 
more through business than just business alone. Our objective is to make the environment more 
esthetic, diverse and healthy in which our innovative product is very helpful.”

Mikheil Mestvirishvili
Director  
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ჯეო მულჩი 

კატეგორია "მწვანე ინიციატივა"

მულჩირება – აუცილებელი ღონისძიება გარემოს დაბინძურების შესამცირებლად

ბოლო მონაცემებით, საქართველოს მსხვილ ქალაქებში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი 
დასაშვებზე მაღალია. ამ დაბინძურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო მოშიშვლებული 
ნიადაგია, საიდანაც ქარის დროს ჰაერში დიდი რაოდენობით მტვრის ნაწილაკი იფრქვევა, მათ 
შორის, რიგი დაავადებების გამომწვევი აზოტის ოქსიდებიც.

ორგანული ხის მულჩს, სხვა უამრავ სასარგებლო თვისებასთან ერთად, მისთვის დამახა-
სიათებელი ადსორბციის (შთანთქმის, შეწოვის) უნარის გამო შეუძლია შეზღუდოს მტვრის 
ნაწილაკებისა და აზოტის მომწამვლელი ოქსიდების ჰაერში გაფრქვევა და, შესაბამისად, 
წარმატებით გაუმკლავდეს ზემოხსენებულ დაბინძურებას. 

კომპანია „ჯეო მულჩის“ ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა საკუთარი ძალებით ეწარმოებინა 
საინფორმაციო კამპანია და ხმა მათთვის მიეწვდინა, ვინც ზემოხსენებული პრობლემის 
მოგვარებაზე მიმართულ გადაწყვეტილებას იღებს. ამ ძალისხმევის შედეგად და კომპანიის 
მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა შეიმუშავა რეკომენდაცია, რომელშიც მულჩირება, გა-
მწვანებასთან ერთად, ქალაქის ლანდშაფტური არქიტექტურის სავალდებულო კომპონენტად 
დასახელდა. 

პროექტი 2018 წლის მარტში დაიწყო და გაგრძელდება მანამ, სანამ მისი საჭიროება იქნება. ამ 
პერიოდში თბილისსა და სხვა ქალაქებში ათასობით კვადრატული მეტრის ნიადაგის ფართობი 
უკვე დაიფარა მულჩით.
 

„ბიზნესს მხოლოდ ფინანსური სარგებელი არ უნდა მოჰქონდეს, მისი საშუალებით ბევრად 
უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება,  ვიდრე ცალკე აღებული ნებისმიერი ბიზნესსაქმიანობაა.  
ჩვენი მიზანია არსებული გარემო უფრო ესთეტიკური, მრავალფეროვანი და ჯანსაღი 
გავხადოთ, რაშიც ჩვენი წარმოებული, ინოვაციური პროდუქტიც გვიწყობს ხელს".

მიხეილ მესტვრიშვილი
დირექტორი
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CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"



EQUAL OPPORTUNITIES AT GREENWAY

GREENWAY GEORGIA

Equal Opportunities at Greenway, an employment program of Greenway Georgia, has been 
specically designed to empower women. Women show less interest in the car industry and in 
particular, technical inspection. For this reason, Greenway has set the goal of making as many 
women as possible aware of the opportunities for them in this profession.

According to the law on the mandatory periodic technical inspection of vehicles, technical personnel 
must have the relevant higher education or at least one year of working experience in this sphere. 
This requirement made it difcult to nd eligible women candidates and, therefore, the company 
launched the Equal Opportunities program in February 2019. Women hired under this program are 
employed as paid interns for a period of one year and after a successful completion of the internship, 
they will be transferred to the position of inspectors.

At present, only ve women are employed in the company but as the project continues the company 
hopes that it will provide more women with the possibility of training and professional growth.

All of Greenway Georgia's service centers are adjusted for persons with disabilities; under the Equal 
Opportunities project, Greenway's door is open to all applicants. As of now, Greenway has four 
employees with disabilities. 

“The slogan of Greenway Georgia is to create a better environment in all directions. The company's 
activity ensures making Georgia's very out-of-date car park healthier which will result in safer trafc 
on the roads and the improvement of the environment in the country. “

Vakhtang Ebitashvili
Director

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"
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სს „გრინვეი საქართველო“ 

თანაბარი შესაძლებლობები გრინვეიში!

„გრინვეი საქართველოს“ დასაქმების პროგრამა  – „თანაბარი შესაძლებლობები გრინვეიში,“ 
სპეციალურად ქალთა გასაძლიერებლად შეიქმნა. რამდენადაც ქალები ნაკლებად ინტე-
რესდებიან ავტოინდუსტრიით, კერძოდ, ტექინსპექტირების სფეროთი,  გრინვეიმ მიზნად 
დაისახა მეტ ქალს დაანახოს მათი შესაძლებლობები ამ პროფესიაში. 

ავტოსატრასპორტო საშუალებების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების კანონის მიხედ-
ვით, ტექნიკურ პერსონალს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი უმაღლესი განათლება ან ამ სფეროში 
მუშაობის მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება. ასეთი განათლების ან გამოცდილების მქონე 
ქალი კანდიდატების მოძიება რთული იყო, ამიტომ კომპანიაში 2019 წლის თებერვლიდან 
ამოქმედდა „თანაბარი შესაძლებლობების” პროგრამა. პროგრამით აყვანილი ქალი კანდიდა-
ტები ერთწლიან ანაზღაურებად სტაჟირებაზე ფორმდებიან, ხოლო სტაჟირების წარმატებით 
გავლის შემდეგ გადავლენ ინსპექტორის პოზიციაზე.

ამ ეტაპზე კომპანიაში მხოლოდ 5 ქალია დასაქმებული, თუმცა პროექტი გრძელდება და 
კომპანია იმედოვნებს, რომ მომავალში უფრო მეტ ქალს მისცემს სწავლისა და პროფესიული 
განვითარების შესაძლებლობას. 
 
„გრინვეი საქართველოს“ ყველა სერვისცენტრი ადაპტირებულია განსაკუთრებული შესაძ-
ლებლობების მქონე პირთათვის; „თანაბარი შესაძლებლობების“ პროექტის ფარგლებში 
„გრინვეის“ კარი ღიაა ყველა მსურველისთვის. დღეისათვის კომპანიაში დასაქმებულია 4 შშმ 
პირი.
 

„გრინვეი საქართველოს" დევიზია შექმნას უკეთესი გარემო ყველა მიმართულებით. კომპანიის 
საქმიანობა უზრუნველყოფს საქართველოს მეტად მოძველებული ავტოპარკის გაჯანსაღებას, 
რაც განაპირობებს გზებზე უსაფრთხო გადაადგილებას და ქვეყანაში ეკოლოგიური მდგომა-
რეობის  გაუმჯობესებას".

ვახტანგ ებიტაშვილი
დირექტორი

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"
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EMPLOYEE MENTORING PROGRAM

DIO

The aim of the Mentoring Program is to train newly hired employees so as to enable them, with the 
help of their qualied colleagues, reveal their capacities, improve vocational skills and advance in 
their career. The project is tailored to women who often have to take decisions in problematic 
situations and face a number of challenges.

The Mentoring Program has been developed with the support of UN Women and has been operating 
since May 2019. The program's beneciaries are six women with three mentors working with them. 
The mentoring is carried out according to a pre-determined schedule by applying many interesting 
methods and techniques for personal and professional development.

The results of the project were already seen by the end of the summer when the direct superiors of 
the mentoring program's participants assessed the labor productivity, decision-making skills and 
creativity of the beneciaries and noted the improvement in these indicators. Women grew more self-
condent and developed an ambition for career advancement and development. The project has not 
yet been completed and the company expects that the results will further improve and DIO will have 
qualied employees capable to overcome challenges, take independent decisions and assume full 
responsibility for their work. 

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

“Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.”

Irma Daushvili
General Director 

34



დიო 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

თანამშრომელთა მენტორინგის პროგრამა

მენტორინგის პროგრამის მიზანია ახალბედა თანამშრომლების გადამზადება, რათა გამოც-
დილი კოლეგების დახმარებით მათ მიეცეთ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის,  პრო-
ფესიული უნარების გაუმჯობესებისა და კარიერული წინსვლის საშუალება. პროგრამა 
მორგებულია ქალებზე, რომლებსაც ხშირად უწევთ პრობლემურ სიტუაციაში გადაწყვეტილე-
ბების მიღება და რიგი გამოწვევების წინაშე დგანან. 

მენტორინგის პროგრამა UN Women-ის მხარდაჭერით შემუშავდა და 2019 წლის მაისიდან 
მოქმედებს. პროგრამის ბენეფიციარია 6 ქალი, რომლებთანაც სამი მენტორი მუშაობს; 
მენტორინგი წინასწარ გაწერილი განრიგის მიხედვით, პიროვნული და პროფესიული გან-
ვითარების მრავალი საინტერესო მეთოდოლოგიის და ტექნიკის გამოყენებით მიმდინარეობს.   

პროგრამის შედეგები უკვე 2019 წლის ზაფხულის ბოლოს გახდა შესამჩნევი, როდესაც 
მენტორინგის პროგრამის მონაწილეთა უშუალო ხელმძღვანელებმა შეაფასეს მონაწილეთა 
შრომის ნაყოფიერება, გადაწყვეტილების მიღების უნარი და შემოქმედებითი მიდგომა, 
აღნიშნეს მაჩვენებლების გაუმჯობესება. გოგონები მეტად თავდაჯერებულები გახდნენ და 
წინსვლისა და განვითარების ამბიციაც გაუჩნდათ. პროგრამა ჯერ არ დასრულებულა და 
შესაბამისად, კომპანიის მოლოდინით, საბოლოო შედეგები კიდევ უფრო გაუმჯობესდება და 
„დიოს“ ეყოლება კვალიფიციური თანამშრომლები, რომლებსაც შეეძლებათ გამოწვევებთან 
გამკლავება, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღება და საკუთარ საქმიანობაზე სრული 
პასუხისმგებლობის აღება.

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ".

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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SAFE ENVIRONMENT FOR EMPLOYEES

DIO

To ensure labor safety, DIO decided to introduce a “zero incident” policy which implies the early 
identication of potential threats, the minimization of the probability of their occurrence through 
assessment and, in the case of occurrence, mitigation of damaged caused by them. 

Consequently, there was not only a need to assess risks and develop corresponding preventive 
measures but also to plan the actions to be undertaken after incidents; at the same time, an 
ergonomic and safe environment was to be created.

To this end, the company undertook a number of measures:  a system of risk identication and 
assessment by job positions was developed, main risks and relevant preventive measures were 
determined, an incident inquiry form and incident registration book were developed as well as 
procedures for actions to be taken in emergency situations, etc. Furthermore, personnel were fully 
equipped with protective equipment, the working environment was equipped with all necessary 
safety devices and rst aid points were placed in workshops. First aid trainings were conducted for 
employees and employees were trained in the safe evacuation of personnel from the territory in 
emergency situations.

As a result of the project, the working environment has become more comfortable and safer and 
employees feel better protected.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

“Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.”

Irma Daushvili
General Director 
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დიო 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

უსაფრთხო გარემო თანამშრომლებისთვის

შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით კომპანია „დიომ“ გადაწყვიტა „ნულოვანი 
ინციდენტის“ პოლიტიკის დანერგვა, რაც გულისხმობს შესაძლო საფრთხეების წინასწარი 
იდენტიფიცირებისა და შეფასების გზით მათი ალბათობის შემცირებას, ხოლო თუ მოხდება, 
გამოწვეული ზიანის მინიმუმამდე დაყვანას. 

ამრიგად, საჭირო იყო არა მხოლოდ რისკების შეფასება და შესაბამისი პრევენციული 
ღონისძიებების დაგეგმვა, არამედ საფრთხის წარმოქმნის შემდგომი მოქმედებების გაწერა და 
ასევე, ერგონომიული და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა.

ამ მიზნით კომპანიში მთელი რიგი ღონისძიებები გატარდა: პოზიციების მიხედვით შემუშავდა 
საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და შეფასების სისტემა, გაიწერა ძირითადი რისკები და 
შესატყვისი პრევენციული ღონისძიებები, შემუშავდა ინციდენტის რეგისტრაციის და მოკვლევის 
ფორმა, საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო პროცედურები და სხვა. გარდა ამისა, პერსონალი 
აღიჭურვა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით; სამუშაო სივრცე აღიჭურვა უსაფრთხო-
ებისთვის აუცილებელი ინვენტარით, საამქროებში მოეწყო პირველადი დახმარების კუთხეები. 
თანამშრომლებს ჩაუტარდათ პირველადი დახმარების ტრენინგები; მომზადდა კადრები, 
რომლებიც საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში უზრუნველყოფენ თანამშრომლების უსაფრთხო 
გაყვანას ტერიტორიიდან. 

პროექტის განხორციელების შედეგად, სამუშაო გარემო უფრო კომფორტული და უსაფრთხო 
გახდა და თანამშრომლებიც თავს უფრო დაცულად გრძნობენ. 

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ".

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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INITIATIVE – DARE TO THINK

ACT

Project Summary:
· Support staff to realize their ideas in business activities
· Project duration and status:  August 2019 to present

What have we done?
In addition to our key staff, there are about 400 people of different ages employed in the project. They have 
different professions and interests. A project idea emerged in order to strengthen their motivation. At the 
rst stage of the project, the glass drawing off-work activity work of Nino Mdinaradze, one of the company's 
call center staff, produced under the name of Saniart, was identied. Ms. Mdinaradze was experiencing 
some problems related to selling her work.

Our market specialists looked into Saniart's activity and its existing problems and developed the following 
outputs:
1. Marketing and communication strategy.
2. Professional photos of the work.
3. Improved branding for exhibition of the work.
4. Open exhibition and sale organized at the ACT ofce.
5. Production of a Hand Made in Georgia label for the work for online sales.

In addition, the ACT team developed a list of additional products such as symbols characteristic for different 
regions, souvenirs, dishware of individual design, hand-made lamps, picture frames, painted cups and 
glasses, bill boxes for restaurants and cafes, owerpots, tea glass holders, home decorations and painted 
wooden toys, etc., that will make Saniart production more diversied.

Project Outcome:
High quality photos of the work, a correct marketing strategy and an online shopping system that will help 
Saniart to increase its selling rate.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

“We, ATC founders and managing partners, have always believed that the company's success is 
based on fundamental values such as love and mutual respect, caring about employee welfare and 
development and the company has been operating through these values. It was through our 
devotion to them that we overcame many external or internal challenges.”
Rusudan Telia
Executive Director
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ეი სი თი 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

ინიციატივა #გაბედეოცნება

პროექტის რეზიუმე: 
Ÿ მიზანი: თანამშრომლების მხარდაჭერა მათი იდეების, ბიზნეს საქმიანობის რეალიზების მიმარ-

თულებით.
Ÿ პროექტის ხანგრძლივობა და სტატუსი:  2019 წლის აგვისტო - მიმდინარე

რა გაკეთდა: 
კომპანიაში, ძირითადი თანამშრომლების გარდა, 400-მდე სხვადასხვა პროფესიის, ინტერესებისა და 
ასაკობრივი კატეგორიის პროექტებში დასაქმებული თანამშრომელია, რომელთა მოტივაციის ასამაღ-
ლებლად გაჩნდა ახალი პროექტის იდეა. პირველ ეტაპზე შეირჩა ქოლ-ცენტრის ერთ-ერთი თანამშრომ-
ლის (ნინო მდინარაძის) დამატებითი საქმიანობა – მინაზე ხატვა, რომელიც „სანიარტის“  სახელითაა 
ცნობილი და რომელსაც გარკვეული სირთულეები აქვს პროდუქციის რეალიზების მხრივ.

მარკეტინგის თანამშრომლებმა შეისწავლეს „სანიარტის“ საქმიანობა და მის წინაშე არსებული სირ-
თულეები, რის შემდეგაც შემდეგი ქმედებები განხორციელდა: 
Ÿ შემუშავდა მარკეტინგული და საკომუნიკაციო სტრატეგია;
Ÿ გადაიღეს ხელნაკეთი ნივთების პროფესიონალური დონის ფოტოები;
Ÿ დაიხვეწა ბრენდირება და გამოფენისათვის დაიბეჭდა ბრენდირებული სახელები;
Ÿ ეისითის ოფისში მოეწყო პერსონალური გამოფენა-გაყიდვა;
Ÿ პროდუქციის პოზიციონირებისათვის განისაზღვრა, რომ პროდუქტზე მითითებული უნდა იყოს შემდეგი 

მახასიათებლები: ხელნაკეთი, დამზადებულია საქართველოში, იყიდება ონლაინ.

ამას გარდა, ეისითის გუნდმა შეადგინა იმ დამატებითი პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელთა წარ-
მოებითაც „სანიარტის“ პროდუქცია უფრო მრავალფეროვანი გახდება. ესენია: სხვადასხვა კუთხისთვის 
დამახასიათებელი ნიშნები, სუვენირები, ჭურჭელი ინდივიდუალური დიზაინით, ხელნაკეთი ნათურები, 
ჩარჩოები, მოხატული ჭიქები, ზარდახშები (ანგარიშის მისატანად კაფეებში), ყვავილის ქოთნები, ჭიქის 
სადგამები, სახლის დეკორაციები, მოხატული ხის სათამაშოები და სხვა.

პროექტის შედეგები:
პროდუქტების მაღალი ხარისხის ფოტოები, სწორი მარკეტინგული სტრატეგია და ონლაინ-გაყიდვების 
სისტემა ხელს შეუწყობს „სანიარტს“ წარმოებული პროდუქციის რეალიზებაში.

„ეისითის დამფუძნებლებს და მმართველ პარტნიორებს ყოველთვის გვჯეროდა, რომ კომპანიის წარმატება 
სწორედ ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებს ეფუძნება, როგორიცაა სიყვარული და ერთმანეთის 
პატივისცემა, თანამშრომლების კეთილდღეობასა და განვითარებაზე ზრუნვა. კომპანია შექმნის დღიდან ამ 
ღირებულებებით მოქმედებს და ბევრი გარე თუ შიდა გამოწვევა სწორედ ამ ღირებულებების ერთგულებით 
დაძლია".

რუსუდან თელია
აღმასრულებელი დირექტორი
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STARTUP “MATERNITY” LEAVE

TBC BANK

Initiating startups is a difcult process and takes a lot of time and employment often becomes a factor 
that impedes the starting of a business.

Startup “Maternity” Leave is an innovative project designed particularly for TBC employees with the 
aim of encouraging entrepreneurship inside the company. 

TBC Bank gives an opportunity to its employees to take a six-month paid leave for the realization of 
their business ideas. To this end, a competition will be announced twice a year and employees may 
apply and enjoy a “maternity” leave if their ideas get positive assessment from an independent panel.

Eligibility requirements for the participation in the project are at least 18 months of working 
experience at TBC and a business idea that is innovative on the Georgian market. Once the 
“maternity” leave ends, employees may return to their jobs or fully dedicate themselves to their own 
business. 

The opening for the rst wave of applications was announced on June 10. As many as 24 TBC 
employees have already submitted their business ideas.

The project enables those TBC employees who could not spend much time on developing new ideas 
for fears of losing their salaries are who are now able to create a business and become employers 
themselves in the future.

The project is the only one of its kind in the private sector worldwide.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

40



თი ბი სი ბანკი 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

„სტარტაპ დეკრეტი“

სტარტაპის წამოწყება რთული პროცესია და დიდ დროს მოითხოვს, ამიტომ ხშირად სამსახური 
ბიზნესის წამოწყების ხელშემშლელი ფაქტორი ხდება.

„სტარტაპ დეკრეტი“ საგანგებოდ თიბისის თანამშრომლებისთვის შექმნილი ინოვაციური 
პროექტია, რომელიც მიზნად ისახავს ორგანიზაციის შიგნით მეწარმეობის წახალისებას. 

„თიბისიში“ დასაქმებულ ადამიანებს ბანკი აძლევს საშუალებას საკუთარი ინოვაციური 
ბიზნესიდეების განსახორციელებლად 6-თვიანი ანაზღაურებადი შვებულებით ისარგებლონ. 
ამისთვის წელიწადში ორჯერ გამოცხადდება კონკურსი, სადაც თანამშრომლები შეძლებენ 
განაცხადის შეტანას და დამოუკიდებელი ჟიურის დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, 
„დეკრეტის“ გამოყენებას.

პროექტში მონაწილეობის პირობებია „თიბისიში“ მუშაობის მინიმუმ 18-თვიანი გამოცდილდება 
და ბიზნესიდეის ინოვაციურობა ქართული ბაზრისთვის. „დეკრეტის“ გამოყენების შემდეგ 
თანამშრომელს შეუძლია დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილს ან სრული დატვირთვით დარჩეს 
საკუთარ ბიზნესში.

2019 წლის 10 ივნისს გამოცხადდა განაცხადების მიღების პირველი ნაკადი; 24-მა თიბისელმა 
უკვე წარადგინა საკუთარი ბიზნესიდეა. 

პროექტის შედეგად იმ თიბისელებს, რომლებიც ხელფასის დათმობის შიშით ვერ რისკავდნენ 
ახალ იდეაზე მუშაობას, ეძლევათ შესაძლებლობა გახდნენ ბიზნესის ავტორები და მომავალში 
თავად იქცნენ დამსაქმებლებად. 

მსოფლიოს მასშტაბით, კერძო სექტორში, პროექტის ანალოგი არ არსებობს. 
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SPEND YOUR SUMMER IN GEORGIA

LILO MALL

The management of Lilo Mall decided to join the Spend Your Summer in Georgia campaign launched 
in July 2019 and to help any of those guesthouses in the Adjara region that found themselves in a 
difcult situation owing to the Russian travel embargo.

The White House guesthouse in Gonio was selected by the project's criterion since 80% of its rooms 
remained unoccupied in July and August and as a result the guesthouse was not able to pay its utility 
fees. In parallel, Lilo Mall selected 20 low-income employees who could not afford holidaymaking 
outside of the city and nanced the vacations of these employees and their family members in the 
above-mentioned guesthouse.

The result of the project was a ow of visitors that made up 80% of the occupancy of the guesthouse 
during a two-week period; thereby, enabling the guesthouse to overcome its nancial difculties. 
Moreover, the families of 20 employees of Lilo Mall spent a vacation on the Black Sea coast.

After the end of the project, an informational video clip was produced and posted on Lilo Mall's 
Facebook page. The video got 220,000 views that, in turn, contributed to the promotion of the 
guesthouse among potential holidaymakers. Considering a positive feedback received both from 
employees and wider public, Lilo Mall also intends to implement similar projects in the future.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

“For us, Lilo Mall, it is essential to participate in the Meliora competition as this will not only assess our 
performance, but will give us an opportunity to share in the experience of other socially responsible 
companies which in its turn will assist us to further develop.“

Giorgi Kvaratskhelia
General Director
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ლილო მოლი 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

გაატარე ზაფხული საქართველოში

„ლილო მოლის“ ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა გამოხმაურებოდა 2019 წლის ივლისში 
დაწყებულ კამპანიას „გაატარე ზაფხული საქართველოში“ და დახმარებოდა აჭარის რეგიონის 
რომელიმე საოჯახო სასტუმროს, რომელსაც იმ დროისთვის ყველაზე მძიმე მდგომარეობა 
ექნებოდა. 

ამ კრიტერიუმით, გონიოში შეირჩა საოჯახო სასტუმრო „ვაით რუმი“, რომლის ნომრების 80% 
ივლისი-აგვისტოს პერიოდში გაქირავებული არ იყო და ამის გამო სასტუმრო ვეღარ 
ახერხებდა კომუნალური ხარჯების დაფარვას. პარალელურად, „ლილო მოლში“ შეარჩიეს 
დაბალანაზღაურებადი 20 თანამშრომელი, რომლებსაც არ ჰქონდათ ქალაქგარეთ დასვენების 
ფინანსური შესაძლებლობა და დამსაქმებელმა მათ აღნიშნულ  საოჯახო სასტუმროში ოჯახის 
წევრებთან  ერთად  დასვენება  დაუფინანსა.
 
პროექტის შედეგად,  სასტუმრო 2 კვირის განმავლობაში 80%-ით შეივსო, რითაც, ერთი მხრივ, 
მოგვარდა მისი ფინანსური პრობლემები, მეორე მხრივ კი, „ლილო მოლის“ 20-მა თანამ-
შრომელმა შეძლო შავი ზღვის სანაპიროზე ოჯახთან ერთად დასვენება. 

პროექტის დასრულების შემდეგ მომზადდა საინფორმაციო ვიდეო, რომელიც გავრცელდა 
„ლილო მოლის“ ფეისბუკის გვერდით. ვიდეოს ჰყავდა 220 000 მნახველი, რამაც, თავის მხრივ, 
ხელი შეუწყო  სასტუმროს პოპულარიზაციას პოტენციურ დამსვენებლებში. თანამშრომლებისა 
და საზოგადოების მხრიდან პოზიტიური გამოხმაურებიდან გამომდინარე, „ლილო მოლი“ 
მომავალშიც გეგმავს ანალოგიური პროექტების განხორციელებას. 

„ჩვენთვის, „ლილო მოლისთვის“, ძალიან მნიშვნელოვანია „მელიორას“ კონკურსში მო-
ნაწილეობა, რადგან მოხდება არა მარტო ჩვენი საქმიანობის შეფასება, არამედ მოგვეცემა 
შესაძლებლობა გავიზიაროთ სხვა სოციალური პასუხისმგებელი კომპანიების გამოცდილება, 
რაც დაგვეხმარება განვითარებაში“.

გიორგი კვარაცხელია
გენერალური დირექტორი
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IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS FOR STAFF

MAJOREL GEORGIA

The aim of project is the improvement of working conditions for the staff and implementation of different 
activities to mitigate stressful conditions and the maximum involvement of the HR Department in business 
processes. Th project was launched in 2018 and is still in progress.

Along with the rapid increase in the number of employees working in the business and service spheres, a 
problem was clearly identied:  a permanent relationship and contact with customers is related to stress 
that negatively affected the mood of the staff members, the working processes and the nal outcomes. The 
problem made it clear that the involvement of the HR Department in business processes and the 
improvement of the staff's working environment was absolutely necessary. In 2018, the company 
conducted a survey of the staff's needs and recommendations were developed that were used to introduce 
the process of measuringthe staff satisfaction level as well as the HR business partner practice of a 
continuous study of staff needs, Based on the results obtained, the development and implementation of 
special activities to change and improve working processes and the general environment would be 
introduced.

The following entertainment activities with the participation of staff members were carried out in order to 
make the working environment more attractive, pleasant and positive:
· Film showings
· Fruit and ice-cream on a weekly basis
· Thematic clothes and activities on holidays
· Activity – take care of the environment
· Table tennis, etc.

As a result of the implemented activities, the motivation of staff members increased. The results attest to 
this achievement.In 2019, the company's technical assistance project was internationally recognized.

The company became known as a reliable employer that conditioned the increase in the number of 
employees.

The project is a long-term activity which is directed at the improvement of the working processes of the staff. 
For the next year, the implementation of the Employee Road Map project to help the staff better visualize 
the tools and ways of development offered by the company is already planned. 

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"
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მეიჯერელ საქართველო 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

თანამშრომელთა სამუშაო გარემოს გაუმჯობესება

პროექტის მიზანია კომპანიის თანამშრომლებისათვის სამუშაო გარემოს გაუმჯობესება და სტრესის 
მოსახსნელად სხვადასხვა აქტივობის განხორციელება, ასევე ადამიანური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტის მაქსიმალური ჩართულობა ბიზნეს პროცესებში. პროექტი დაიწყო 2018 წელს და 
დღესაც მიმდინარეობს.

ბიზნესისა და მომსახურების სფეროში მომუშავე თანამშრომელთა სწრაფ ზრდასთან ერთად 
გამოიკვეთა პრობლემა, კერძოდ, მომხმარებლებთან მუდმივი ურთიერთობა უკავშირდება სტრესს, 
რაც ნეგატიურად აისახება თანამშრომელთა განწყობაზე, სამუშაო პროცესსა და, საბოლოოდ, 
შედეგებზე. პრობლემამ თავისთავად გამოკვეთა ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის ჩარ-
თულობის საჭიროება ბიზნეს პროცესებსა და თანამშრომელთა სამუშაო გარემოში. 2018 წელს 
კომპანიაში ჩატარდა თანამშრომელთა საჭიროებების კვლევა და შემუშავდა რეკომენდაციები. 
დაიწყეს თანამშრომელთა კმაყოფილების დონის გაზომვა და დაინერგა HR ბიზნესპარტნიორის 
პრაქტიკა, რაც გულისხმობს მუდმივ რეჟიმში კადრების საჭიროებების კვლევას და მიღებული 
შედეგების გათვალისწინებით სამუშაო პროცესების, სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებისთვის 
სპეციალური აქტივობების შემუშავება/განხორციელებას.

პროექტის ფარგლებში, იმისათვის, რომ თანამშრომელთა სამუშაო გარემო უფრო სახალისო და 
დადებითი გამხდარიყო, თანამშრომელთა მონაწილეობით ჩატარდა სახალისო აქტივობები:
· გაიმართა კინო  ჩვენება;
· ყოველკვირეული გამასპინძლება ოფისში ხილითა და ნაყინით;
· დღესასწაულებზე თემატური მორთულობა და აქტივობები; 
· ღონისძიება „იზრუნე გარემოზე“; 
· სამაგიდო ჩოგბურთის ჩემპიონატი და სხვა.

განხორციელებული აქტივობების შედეგად მოხდა კომპანიის თანამშრომელთა მოტივაციის გაზრდა, 
რაც აისახა მიღებულ შედეგებზე – 2019 წელს კომპანიის ტექნიკური დახმარების პროექტმა 
საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა.

კომპანიამ თავი დაიმკვიდრა, როგორც სანდო დამსაქმებელმა, რამაც განაპირობა თანამშ-
რომელთა რაოდენობის ზრდა.
 
პროექტი გრძელვადიანია და მიმართულია თანამშრომლების სამუშაო პროცესების გაუმჯობესე-
ბისაკენ. უკვე დაგეგმილია მომავალი წლის პროექტი Employee Road Map, რომელიც დაეხმარება 
თანამშრომლებს კომპანიის მიერ შეთავაზებული განვითარების საშუალებებისა და გზების უკეთ 
დანახვაში.
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AN EMPLOYEE – THE HIGHEST VALUE

NEXIA TA

The goal of the project is to change the attitude and mood of the employees and create a healthy 
working environment and decent and dignied working conditions in the company.

The project has been implemented since December 2018 to date.

In 2018, the management of the company made its goal to implement signicant changes related to 
staff. In order for the changes to bring actual results, an anonymous research study (qualitative and 
quantitative) on working satisfaction, involvement and loyalty was carried out with the help of invited 
experts. During the research, attention was paid to such issues as general mood, organizational 
values, corporate culture and communication, the role of the employee, the working environment and 
the relationship withmanagement, work and family, training and development, compensation and 
benets, etc.  As a result of the survey, problematic issues were identied that became the basis for 
the action plan. Within the framework of the project:
· The company moved to a modern business center and all technical problems were 
eliminated.
· New mechanisms for compensation and bonus systems were introduced.
· Training programs, working manuals and guidelines were developed for professional 
improvement; a special text-book for employees was developed.
· Sports and intellectual activities were planned to strengthen the team and increase 
motivation.

A healthy working environment and conditions were established in the company as a result of the 
implemented activities, topics and approaches related to working relations with employees became 
transparent and systemic and the image of the company, staff involvement, loyalty and social 
responsibility have been improved and strengthened. As a result, the employee turnover indicator 
decreased by 10% in the last several years.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"
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ნექსია თიეი 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

თანამშრომელი – ყველაზე მაღალი ღირებულება

პროექტის მიზანია კომპანიის თანამშრომლების დამოკიდებულებებისა და განწყობების 
შეცვლა და კომპანიაში ჯანსაღი სამუშაო გარემოსა და ღირსეული შრომის პირობების შექმნა.  
პროექტი დაიწყო 2018 წელს და დღესაც მიმდინარეობს.

2018 წელს კომპანიის მენეჯმენტმა მიზნად დაისახა თანამშრომლებთან მიმართებით 
მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეტანა. იმისათვის, რომ ცვლილებებს რეალური შედეგები 
მოეტანა, მოწვეული ექსპერტის დახმარებით ჩატარდა შრომითი კმაყოფილების, ჩართულო-
ბისა და ლოიალობის ანონიმური კვლევა (რაოდენობრივი და თვისებრივი). კვლევის 
პროცესში ყურადღება გამახვილდა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ზოგადი განწყობა, 
ორგანიზაციის ღირებულებები, კორპორაციული კულტურა და კომუნიკაციები, თანამშრომლის 
როლი, სამუშაო გარემო და ურთიერთობები ხელმძღვანელობასთან, სამუშაო და ოჯახი, 
ტრენინგი და განვითარება, ანაზღაურება და ბენეფიტები და სხვა. კვლევის შედეგად 
გამოვლინდა პრობლემური საკითხები, რაც საფუძვლად დაედო სამოქმედო გეგმას. 

პროექტის ფარგლებში:
Ÿ კომპანია გადავიდა თანამედროვე ბიზნესცენტრში და აღმოიფხვრა ტექნიკური პრობ-

ლემები;
Ÿ დაინერგა ანაზღაურებისა და საბონუსე სისტემის შეფასების ახალი მექანიზმები;
Ÿ პროფესიული განვითარებისთვის შემუშავდა ტრენინგპროგრამები, სამუშაო სახელმძღვა-

ნელოები და გაიდლაინები, შეიქმნა თანამშრომლის სახელმძღვანელო;
Ÿ შემუშავდა დამატებითი ტრენინგკურსები თანამშრომელთა უნარების განვითარებისათვის;
Ÿ დაიგეგმა სპორტული და ინტელექტუალური აქტივობები თანამშრომელთა გუნდურობისა 

და მოტივაციის ასამაღლებლად;

განხორციელებული საქმიანობების შედეგად, კომპანიაში ჩამოყალიბდა ჯანსაღი სამუშაო 
გარემო და პირობები, შრომითი ურთიერთობის პროცესში დასაქმებულებთან დაკავშირებული 
საკითხები და მიდგომები გახდა გამჭვირვალე და სისტემური. გაიზარდა კომპანიის იმიჯი, 
თანამშრომელთა ჩართულობა, ლოიალობა და სოციალური პასუხისმგებლობა. შედეგად, 
ბოლო წლებში კომპანიიდან თანამშრომელთა გადინების მაჩვენებელი 10%-ით შემცირდა.
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DAY OF ACTION

GPI HOLDING

It is important for GPI to have loyal employees who are proud of working at the company, feel that they 
belong in it and have team spirit and a sense of unity. To this end, the company regularly undertakes 
various activities. This time, a decision was taken to design a large-scale project that would involve all 
units of the company towards achieving one goal.

According to the plan, employees were divided into 12 teams in accordance with the 12 months in a 
year and each team was given a task to come up with and present an idea of a day-long social activity. 
For its part, the company would provide all material or technical resources required for each social 
activity.

As a result, the Day of Action project was created and launched in February 2019. Since then, a team 
spends a day every month at a voluntary social activity instead of going to work. Project beneciaries 
include persons with disabilities, socially disadvantaged families, an inclusive school, vineyard 
owners, a residential home for the elderly, a children's home and many others. 

Day of Action is a project that all employees admire and are proud of; it has already been joined by 
350 persons. The project has brought employees of various departments closer to each other and 
increased employee loyalty to the company and management.

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

“A company willing to be powerful and successful in the long run should be permanently responding 
to ongoing events. Nowadays, a customer evaluates you not only through your outcome product but 
they ask for more responsibility towards the business environment and society.”
 
Paata Lomadze
General Director
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ჯიპიაი ჰოლდინგი 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

მოქმედების დღე

„ჯიპიაისთვის“ მნიშვნელოვანია ჰყავდეს ლოიალური თანამშრომლები, რომელთათვისაც 
საამაყოა კომპანიაში მუშაობა, აქვთ მისადმი მიკუთვნების, გუნდურობის და ერთიანობის  
გრძნობა. ამ მიზნით კომპანია მუდმივად ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებას; ამჯერად 
გადაწყდა ისეთი მასშტაბური პროექტის დაგეგმვა, რომელშიც კომპანიის ყველა რგოლი 
ჩაერთვებოდა და ერთი მიზნისთვის იმოქმედებდა. 

გეგმის მიხედვით, თანამშრომლები, წელიწადის 12 თვის შესაბამისად, 12 გუნდად განა-
წილდნენ, რის შემდეგაც თითოეულ გუნდს ერთდღიანი სოციალური აქტივობის მოფიქრება და 
წარდგენა დაევალა. თავის მხრივ, კომპანიამ გამოყო ყველანაირი მატერიალური თუ 
ტექნიკური რესურსი, რაც თითოეული აქტივობის განხორციელებას სჭირდებოდა. 

ასე შეიქმნა „მოქმედების დღის“ პროექტი, რომლის ფარგლებშიც, 2019 წლის თებერვლიდან 
ყოველთვიურად, ერთი რომელიმე გუნდი, ერთი დღის განმავლობაში, სამსახურში მისვლის 
ნაცვლად, მოხალისეობრივ სოციალურ აქტივობას ეწევა. პროექტის ბენეფიციარებს შორის 
არიან შშმ პირები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ინკლუზიური სკოლა, მევენახეები, 
მოხუცთა თავშესაფარი, ბავშვთა სახლი და სხვა. 

„მოქმედების დღე“ ყველა თანამშრომლის საყვარელი და საამაყო პროექტია, რომელშიც უკვე 
350 ადამიანი ჩაერთო. პროექტმა დააახლოვა სხვადასხვა დეპარტამენტის თანამშრომლები 
და გაზარდა თანამშრომელთა ლოიალობა კომპანიისა და მენეჯმენტის მიმართ.
 

„კომპანია, რომელსაც სურს გრძელვადიან პერსპექტივაში ძლიერი და წარმატებული იყოს, 
მუდმივად უნდა რეაგირებდეს მის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე. დღეს მომხმარებელი არ 
გაფასებს მხოლოდ პროდუქტით, ის ბიზნესისგან გარემოსა და საზოგადოების მიმართ მეტ 
პასუხისმგებლობას ითხოვს". 

პაატა ლომაძე
გენერალური დირექტორი
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DEVELOPMENT, DIVERSITY AND INCLUSION OF EMPLOYEES IN HILTON BATUMI

HILTON BATUMI

An initiative, called Thrive@Hilton, launched by Hilton in 2017, aims at creating a sort of environment 
for its employees that helps overcome stress, increases productivity and ensures mental and 
physical health.

Hilton Batumi has opened a Thrive@Hilton room that provides employees with all of thenecessary 
conditions to take a quality rest and relax break. Furthermore, Hilton has introduced the EatWell 
concept which implies, on the one hand, offering employees a healthy diet inclusive of fruit and 
vegetables and, on the other hand, minimizing food waste by reasonable eating. 

Hilton ensures equal opportunities; as of now, nine persons with special needs are employees of the 
company. Employees receive a whole set of benets such as a work schedule with extime, a six-
month-long paid maternity leave, a two-week paid paternity leave in the case of the birth of a child, a 
hotel voucher in the case of marriage, etc. All employees have health insurance and enjoy a 50% 
discount at all Hilton restaurants and spa centers. 

As a result of the above-mentioned activities, the average employee retention rate increased by 3% 
as compared to the corresponding period in 2018. 

CATEGORY "RESPONSIBLE EMPLOYER"

„Happy team members mean a healthy working environment and, accordingly, happy and satised 
visitors. It is our primary task to provide a pleasant environment for our employees.”

Torsten Weller
General Manager
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კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

„ჰილტონის“ 2017 წელს წამოწყებული ინიციატივა Thrive@Hilton მიზნად ისახავს კომპანიის 
თანამშრომლებისთვის ისეთი სამუშაო გარემოს შექმნას, რომელიც ეხმარება სტრესის 
დაძლევას, ზრდის შრომის პროდუქტიულობას და უზრუნველყოფს სულიერ და ფიზიკურ 
ჯანმრთელობას. 

„ჰილტონ ბათუმში“ გაიხსნა Thrive@Hilton ოთახი, რომელშიც შექმნილია ყველა პირობა 
თანამშრომლების ხარისხიანი დასვენებისა და რელაქსაციისთვის. „ჰილტონში“ ასევე და-
ნერგილია კონცეფცია EatWell, რომელიც, ერთი მხრივ, ხელს უწყობს თანამშრომელთა ჯანსაღ 
კვებას  მათ რაციონში ხილისა და ბოსტნეულის შეტანით, ხოლო მეორე მხრივ – გონივრულ 
კვებას და გადაყრილი საკვების რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირებას. 

„ჰილტონში“ ყველას თანაბარი შესაძლებლობები აქვს. ამჟამად კომპანიაში დასაქმებულია 
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 9 პირი. თანამშრომლებისთვის დაწესებულია მთელი 
რიგი შეღავათები – მოქნილი სამუშაო გრაფიკი, 6-თვიანი ანაზღაურებადი დეკრეტული 
შვებულება, 2-კვირიანი ანაზღაურებადი შვებულება მამებისთვის – შვილის შეძენის შემთხვე-
ვაში, სასტუმროს ვაუჩერი – ოჯახის შექმნის შემთხვევაში და მრავალი სხვა. ყველა 
თანამშრომელი დაზღვეულია და სარგებლობს 50%-იანი ფასდაკლებით „ჰილტონის“ რეს-
ტორნებსა და სპაცენტრებში. 

ყველა ამ აქტივობის შედეგია, რომ თანამშრომელთა შენარჩუნების საშუალო მაჩვენებელი 
2019 წელს, 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 3%-ით გაიზარდა. 

ჰილტონ ბათუმი 

კატეგორია "პასუხისმგებელი დამსაქმებელი"

თანამშრომლების განვითარება, მრავალფეროვნება და ინკლუზია სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმში“

„ბედნიერი გუნდის წევრები ჯანსაღ სამუშაო გარემოს და, შესაბამისად, ბედნიერ და კმაყოფილ 
სტუმრებს ნიშნავს. თანამშრომლებისთვის კარგი გარემოს შექმნა ჩვენი უპირველესი 
საზრუნავია“.

ტორსტენ ველერი
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"

კატეგორია "კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე"



CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"

SUPPORT FOR LOCAL SUPPLIER 

DIO

DIO's business strategy is to cooperate with sustainable and stable partners, and support the 
development of promising local suppliers.

DIO often needs iron construction of various types both in the enterprise and the ofce and, to this 
end, the company entered into a partnership with a local supplier (Pavle Zumbadze). The company 
saw a desire and a potential in this person; however, due to lack of nancial resources, he was not 
able to move forward. In February 2018, DIO gave Mr. Zumbadze a free-of-charge space near its 
premises and nanced the purchase of equipment needed for his work. DIO continues its intensive 
cooperation with this supplier.

This initiative had a double benet:  on the one hand, DIO managed to improve the life of a particular 
person and his family while, on the other hand, the company acquired a stable, long-term and 
motivated partner.

“Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.”

Irma Daushvili
General Director 
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დიო 

კატეგორია "კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე"

ადგილობრივი მომწოდებლის მხარდაჭერა

„დიოს“ ბიზნესსტრატეგიაა მდგრად და სტაბილურ პარტნიორებთან თანამშრომლობა, ადგი-
ლობრივი პერსპექტიული მომწოდებლების მხარდაჭერა და მათი განვითარების ხელშეწყობა. 

„დიოს“ ხშირად ესაჭიროება სხვადასხვა ტიპის რკინის კონსტრუქციები საწარმოსა და ოფისში, 
რისთვისაც კომპანია თანამშრომლობს ადგილობრივ მომწოდებელთან (პავლე ზუმბაძესთან). 
კომპანიამ ამ ადამიანში დაინახა განვითარების სურვილი და პოტენციალი, თუმცა ტექნიკური 
/ფინანსური რესურსების სიმცირის გამო, მას ამის შესაძლებლობა არ ჰქონდა. 2018 წლის 
თებერვალში `დიომ“ მომწოდებელს უსასყიდლოდ გამოუყო სივრცე თავის საწარმოსთან 
ახლოს და დაუფინანსა მუშაობისთვის საჭირო აღჭურვილობის შეძენა. „დიო“ ამ მომ-
წოდებელთან თანამშრომლობას დღემდე აქტიურად განაგრძობს. 

ამ ინიციატივას ორმხრივი დადებითი შედეგი მოჰყვა: ერთი მხრივ, „დიომ“ მოახერხა ერთი 
კონკრეტული ადამიანისა და მისი ოჯახის ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა, ხოლო, მეორე 
მხრივ, შეიძინა სტაბილური, გრძელვადიანი და მოტივირებული პარტნიორი. 

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ".

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"

ATTAINING OEKO-TEX STANDARD 

TIFLIS TEXTIL

The objective of this initiative launched by Tiis Textile in September 2018 was to get STANDART 100 
by OEKO-TEX, the most widespread certicate in the textile eld, that is issued by the Hohenstein 
Institute and which certies the compliance of products with the REACH regulation of the European 
Union. This regulation sets out rules of production and import of chemicals within the European 
Union. The STANDART 100 by OEKO-TEX certication means the acknowledgment that the 
company does not have harmful impact on human health and environment. 

By accomplishing this project, Tiis Textile also wanted to set a good example for other companies 
and encourage as many Georgia producers as possible to get the same certication. Thus, it may be 
said that an overall, long-term goal of the project is to help improve the quality of Georgian products 
and increase export.

The OEKO-TEX certicate was granted to Tiis Textile in three months after the launch of the project. 
It must be updated every year.

As a result, Georgian consumers received the opportunity to purchase high quality locally 
manufactured socks at a quite an affordable price while local brands can order products in their own 
country which, on the one hand, reduces their costs (for example, for transportation) and, on the other 
hand, enables them to timely rell stock.

Following the certication, the number of those willing to cooperate with the enterprise has notably 
increased. At present, Tiis Textile exports its products to several countries and negotiations are 
underway with various popular brands.

“I assume that for strengthening the Georgian economy, one of the fundamental points at present is 
the development of production. It must be emphasized that the quality of Georgian production meets 
European, Western standards. 
“Made in Georgia” must be known to the world and be associated with quality.”
 
Giorgi Gachechiladze
General Director
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ტიფლის ტექსტილი 

კატეგორია "კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე"

 ტექსტილის სერტიფიკატის „ეკოტექსის“ სტანდარტის განხორციელება

„ტიფლის ტექსტილის“ 2018 წლის სექტემბერში წამოწყებული ინიციატივის მიზანი იყო 
ტექსტილის სფეროში ყველაზე გავრცელებული „STANDART 100 by OEKO-TEX“ სერტიფიკატის 
მიღება, რომელსაც გასცემს Hohenstein-ის ინსტიტუტი და რომელიც ადასტურებს პროდუქციის 
შესაბამისობას ევროკავშირის REACH-ის რეგულაციებთან. აღნიშნული რეგულაცია  
ითვალისწინებს ქიმიურ ნივთიერებების წარმოება-იმპორტის  რეგულაციებს ევროკავშირის 
ზონაში. „STANDART 100 by OEKO-TEX“ სერტიფიკატის მიღება ადასტურებს, რომ კომპანია არ 
ახდენს უარყოფით ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე. 

ამ პროექტით „ტიფლის ტექსტილმა“ მაგალითი მისცა სხვა ქართულ კომპანიებს, რომ რაც 
შეიძლება მეტ ქართულ წარმოებას გაუჩნდეს ანალოგიური სერტიფიცირების მოტივაცია. 
ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ პროექტის ზოგად, გრძელვადიან მიზანს ქართული 
პროდუქციის ხარისხის ამაღლება და ექსპორტის ზრდა წარმოადგენს. 

„ეკოტექსის“ სერტიფიკატი „ტიფლის ტექსტილს“ პროექტის დაწყებიდან სამ თვეში მიენიჭა. 
სერტიფიკატი საჭიროებს ყოველწლიურ განახლებას. 

პროექტის შედეგად, ქართველ მომხმარებელს გაუჩნდა შესაძლებლობა სავსებით მისაღებ 
ფასად შეიძინოს მაღალი ხარისხის ადგილობრივი წარმოების წინდები, ხოლო ადგილობრივ 
სავაჭრო ბრენდებს კი შეუძლიათ შეუკვეთონ ნაწარმი საკუთარ ქვეყანაში, რაც, ერთი მხრივ, 
უმცირებს მათ ხარჯებს (მაგალითად ტრანსპორტირების), ხოლო მეორე მხრივ, აძლევს 
მარაგის დროულად შევსების შესაძლებლობას. 

სერტიფიცირების შემდგომ საწარმოსთან თანამშრომლობის მსურველთა რიცხვმა საგრძნობ-
ლად იმატა. დღეისათვის „ტიფლის ტექსტილი“ აწარმოებს ექსპორტს რამდენიმე ქვეყანაში; 
მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვადასხვა ცნობილ ბრენდთან. 

„მიმაჩნია, რომ საქართველოს ეკონომიკის სიძლიერისთვის დღესდღეობით ერთ-ერთი 
მთავარი ფუნდამენტი წარმოების განვითარებაა. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს აქცენტი იმაზე, 
რომ ქართული წარმოებ?ის ხარისხი ევროპულ, დასავლურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. 
„დამზადებულია საქართველოში" უნდა იყოს მთელი მსოფლიოსთვის ცნობადი და ასოცირ-
დებოდეს ხარისხთან".

გიორგი გაჩეჩილაძე
გენერალური დირექტორი

57



CATEGORY "RESPONSIBILITY IN THE MARKETPLACE"

PROVISION OF FREE TRAINING COURSES AND CONSULTATIONS TO COMPANIES

UNIVERSE BUSINESS GROUP LLC

Goal of the project is the improvement of knowledge about technical equipment on the construction 
market and the qualication of specialists. The project has been implemented since 2017. 

The Ltd Universe Business Group has been providing the Georgian market with construction and 
technical equipment as well as repair service to companies purchasing the equipment. An analysis is 
made vis-à-vis the reasons behind requests for repair work, consumers of similar technical 
equipment on the market are studied and it was revealed that the knowledge and qualication for 
using this technical equipment was rather poor. Employees were sent abroad to study maintenance 
rules in order to improve the qualication of local specialists. The target group was technical 
personnel working on construction sites. Free consultations at the time of purchasing equipment 
were provided as well as instruction on the use of specic equipment.

As a result of the free consultations, the number of requests for help to repair devices reduced and 
this had a positive effect on the quality of the work of companies on the market.

Consultations were not a one-time activity and were carried out regularly in order to make the project 
sustainable.

„Responsible business helps companies to establish an image of a more reliable partner in the 
market; trust is a drive for business and a precondition for success.“

Roman Badaliani
General Director
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უნივერს ბიზნეს გრუპ

კატეგორია "კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე"

უფასო ტრენინგების და კონსულტაციების გაწევა კომპანიებისათვის

პროექტის მიზანია სამშენებლო ბაზარზე არსებული ტექნიკის მოხმარების ცოდნის და 
სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლება. პროექტის დაიწყო 2017 წელს და მიმდინარეობს 
დღესაც. 

რამდენიმე წელია შპს „უნივერს ბიზნეს გრუპს“ საქართველოს ბაზარზე შემოაქვს სამშენებლო 
ტექნიკა და შემსყიდველ კომპანიებს შეკეთების სერვისს სთავაზობს. სერვისისთვის მომართვის 
მიზეზების გაანალიზებისა და ბაზარზე არსებული ანალოგიური ტექნიკის მომხმარებლების 
შესწავლის საფუძველზე კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ტექნიკის გამოყენების შესაბამისი ცოდნა 
და კვალიფიკაცია დაბალია და საჭიროებს გაუმჯობესებას. ამისათვის კომპანიის თანამ-
შრომელი გაიგზავნა საზღვარგარეთ ტექნიკის გამოყენების წესების შესასწავლად, რათა 
შემდეგ ადგილზე მომხდარიყო სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება. სამიზნე ჯგუფი 
იყო სამშენებლო ობიექტებზე მომუშავე ტექნიკური პერსონალი, რომლებსაც, როგორც 
შესყიდვის მომენტში, ისე მუშაობის პერიოდში, უფასოდ უწევდნენ კონსულტაციას და 
ასწავლიდნენ კონკრეტული დანადგარის მოხმარებას.

უფასო კონსულტაციების შედეგად შემცირდა მომართვიანობა ამა თუ იმ დაზიანებული 
დანადგარის შესაკეთებელ სერვისზე, რაც დადებითად აისახა ბაზარზე მომუშავე კომპანიების 
მუშაობის ხარისხზე. პროექტის მდგრადობისთვის კონსულტაციები არ ყოფილა ერთჯერადი და 
მიეცა სტაბილური ხასიათი.

„პასუხისმგებელი ბიზნესი ეხმარება კომპანიებს ბაზარზე უფრო სანდო პარტნიორის იმიჯის 
შექმნაში, ნდობის ფაქტორი არის ბიზნესის მამოძრავებელი და წარმატების საწინდარი".

რომან ბადალიანი
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"



CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

DIO FOR THE SUPPORT OF PWDS

DIO

The DIO company understands that it has a social responsibility to children with special needs and is 
working to support them and their families.

In particular, in January 2019, the company fully equipped the IA integrated day center, an 
association of persons with disabilities (PWDs), where disabled children have opportunities to 
develop their abilities. After completing the project, DIO stays in active communication with the day 
center in order to monitor its activity. The company believes that the IA day center will increase the 
self-condence of disabled children and help them overcome the stigma and stereotypes existing in 
society.

DIO also nanced the Kombinizona social enterprise which is the rst sewing enterprise which sews 
clothes tailored and adjusted to PWDs as well as pregnant women.

In September 2019, DIO equipped the First Step non-governmental organization's cottage with 
blinds and window covers. First Step serves more than 700 children with special needs every month.

DIO currently has one PWD employee. 

„Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.”

Irma Daushvili
General Director 
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დიო

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

„დიო“ შშმ პირთა მხარდასაჭერად

კომპანია „დიოს“ კარგად აქვს გაცნობიერებული სოციალური პასუხისმგებლობა განსაკუთ-
რებული საჭიროებების მქონე ბავშვბის მიმართ და ცდილობს მხარში დაუდგეს მათ და მათ 
ოჯახებს. 

2019 წლის იანვარში კომპანიამ კარ-ფანჯრით მთლიანად აღჭურვა შშმ პირთა კავშირ „იას“ 
ინტეგრირებული დღის ცენტრი, სადაც შშმ ბავშვებს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზ-
აციისა და შემოქმედებითად განვითარების საშუალება ეძლევათ. პროექტის დასრულების 
შემდეგ „დიო“ მუდმივად ეცნობა დღის ცენტრის ფუნქციონირებას, ადევნებს თვალ-ყურს მათ 
საქმიანობას; კომპანიას სჯერა, რომ „იას“ დღის ცენტრი თავდაჯერებას გაუზრდის შშმ ბავშვებს 
და ისინი წარმატებით დაძლევენ საზოგადოებაში არსებულ სტიგმასა და სტერეოტიპებს.

გარდა ამისა, „დიომ“ დააფინანსა სოციალური საწარმო „კომბინიზონა“  –  პირველი 
სამკერვალო, რომელიც კერავს მორგებულ, ადაპტირებულ სამოსს შშმ პირებისა და 
ორსულებისთვის. 

2019 წლის სექტემბერში კომპანია „დიომ“ ფერადი ფარდა-ჟალუზებით აღჭურვა არასამთავ-
რობო ორგანიზაცია „პირველი ნაბიჯის“ კოტეჯი; „პირველი ნაბიჯი“ ყოველთვიურად 700-ზე მეტ 
განსაკუთრებული საჭიროებების ბავშვს ემსახურება.

„დიოში“ ამჟამად დასაქმებულია 1 შშმ პირი. 

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ“.

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

DIO FOR THE SUPPORT OF LIBRARIES

DIO

The protection of cultural heritage and care for the development of Georgia's regions are among 
DIO's social responsibility priorities. 

Adhering to these priorities, DIO, with the support of the National Library, funded the rehabilitation of a 
village library in Didi Toneti, Tetritskaro municipality. The rehabilitated library was opened on the day 
of the Vazhaoba celebration. The aim of DIO's project is to promote reading and support the 
development and education of youth living in mountainous villages. 

DIO installed high-quality energy efcient PVC doors and windows in the library and fully furnished 
the premises with vertical blinds and window covers, thereby making the library environment cozier 
and more pleasant.

DIO representatives attended the opening ceremony and expressed their readiness to organize 
trainings for the development of business skills among the local youth. This project is now being 
planned and DIO hopes that many young persons will sign up to take part.

Having been rehabilitated, the library now hosts weekly educational events organized for the local 
community, especially the youth - meetings with representatives of the business sector, writers and 
other interesting persons.

DIO implemented a similar project along the occupation line in 2018.

„Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.”

Irma Daushvili
General Director 
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დიო

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

„დიო“ ბიბლიოთეკების მხარდასაჭერად

„დიოს“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრიორიტეტებს შორისაა კულტუ-
რული მემკვიდრეობის დაცვა და რეგიონების განვითარებაზე ზრუნვა. 

ამ პრიორიტეტების შესაბამისად, 2019 წლის 29 ივნისს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 
სოფელ დიდ თონეთში, ვაჟაობასთან დაკავშირებით, კომპანია „დიოს“ დაფინანსებითა და 
ეროვნული ბიბლიოთეკის შუამდგომლობით, სოფლის აღდგენილი ბიბლიოთეკა გაიხსნა. 
კომპანია „დიოს“ ამ პროექტის მიზანია წიგნის პოპულარიზაცია და მაღალმთიან სოფლებში 
მცხოვრები ახალგაზრდების განვითარება-განათლების ხელშეწყობა. 

კომპანია „დიომ“ ბიბლიოთეკა სრულად აღჭურვა უმაღლესი ხარისხის ენერგოეფექტური 
მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრებითა და ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზებით, რამაც ბიბ-
ლიოთეკის გარემო უფრო მყუდრო და სასიამოვნო  გახადა.

ბიბლიოთეკის გახსნის ღონისძიებაზე „დიოს“ წარმომადგენლებმა გამოთქვეს მზადყოფნა 
ადგილობრივ ახალგაზრდებს ჩაუტარონ საქმიანი უნარ-ჩვევების განსავითარებელი ტრე-
ნინგები; ეს პროექტი ამჟამად დაგეგმვის ეტაპზეა და „დიო“ იმედოვნებს, რომ მას ბევრი ნიჭიერი 
ახალგაზრდა შეუერთდება.
 
კეთილმოწყობის შემდეგ სოფლის მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა-
თვის, ბიბლიოთეკაში ყოველკვირეულად იმართება შემეცნებითი ღონისძიებები, შეხვედრები 
ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებთან, მწერლებთან და სხვა საინტერესო ადამიანებთან. 

„დიომ“ ანალოგიური პროექტი 2018 წელს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ განახორციელა.

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ“.

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

DUAL TRAINING PROGRAM 

DIO

 A qualied workforce remains a problem in the Georgian labor market. One of the causes for this is 
that students often fail to develop the necessary practical skills for a particular job. 

Since 2017, DIO has been engaged in in the Vocational Education and Partnership Project in South 
Caucasus, a dual training program, which it implements in tandem with the Employers Association of 
Georgia. The project aims at reducing unemployment by helping young specialists build capacity and 
develop practical and applicable skills. The project also gives DIO an opportunity to attract new 
qualied people to the workforce. 

Within the scope of the dual training program, DIO cooperates with various vocational education 
institutions and then work together to plan study programs tailored to specic jobs. The theoretical 
part of the program is ensured by an educational institution while the practical training is conducted at 
DIO. So far, memoranda of understanding have been signed with six educational institutions.

As many as 80% of the project's participants have been employed by DIO which increased the 
number of the company's staff from 130 to 178. Young people were given an opportunity to master a 
job not only through theoretical knowledge by also by acquiring practical skills.

„Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.”

Irma Daushvili
General Director 
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დიო

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

დუალური სწავლების პროგრამა

საქართველოს დასაქმების ბაზარზე კვალიფიციური კადრების მოძიება პრობლემად რჩება. 
ამის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ისაა, რომ სტუდენტები ხშირად ვერ ახერხებენ მიღებული 
ცოდნის რეალიზებისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 

კომპანია „დიო“ 2017 წლიდან ჩართულია დუალური სწავლების პროგრამაში – „პროფესიული 
განათლებისა და პარტნიორობის პროექტი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“, რომელიც 
საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასთან ერთად ხორციელდება. პროექტის მიზანია 
უმუშევრობის შემცირება ახალგაზრდა სპეციალისტების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და 
მათი პრაქტიკული, გამოყენებითი უნარ-ჩვევების განვითარების გზით. „დიოს“ პროექტი ახალი 
კვალიფიციური კადრების მოზიდვის შესაძლებლობასაც აძლევს. 

დუალური სწავლების პროგრამის ფარგლებში „დიო“ თანამშრომლობს სხვადასხვა პრო-
ფესიულ სასწავლებელთან, რომლებთანაც ერთობლივად იგეგმება ყოველ კონკრეტულ 
სამუშაო პოზიციას მორგებული სასწავლო პროგრამის განხორციელება. პროგრამის 
თეორიულ ნაწილს სასწავლებელი უზრუნველყოფს, ხოლო პრაქტიკულ სწავლებას სტუ-
დენტები „დიოს“ საწარმოში გადიან. ამ ეტაპზე თანამშრომლობის მემორანდუმები უკვე  6 
სასწავლებელთანაა გაფორმებული. 

პროექტში მონაწილეთა 80% უკვე დასაქმებულია „დიოში“, რის შედეგადაც კომპანიის 
თანამშრომელთა რაოდენობა 130-დან 178 ადამიანამდე გაიზარდა; ახალგაზრდებს მიეცათ 
საშუალება დაეუფლონ მათთვის საინტერესო საქმეს  არა მხოლოდ თეორიული ცოდნის 
მიღებით, არამედ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავებითაც.

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ“.

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

FINANCIAL ADVISER 

MBC

The aim of Financial Adviser, a social educational project of the MBC company, is to help people 
acquire nancial knowledge and skills that will enable them to correctly and effectively use available 
nancial instruments in managing their own means, prevent people from walking into the trap of 
fraudulent schemes and nancial pyramids and make their relations with nancial organizations well 
informed and responsible.

Financial Adviser has been intensively implemented since the beginning of 2019. Over this period, 
the project provided consultations to entrepreneurship program participants from Marneuli, Senaki, 
Zugdidi, Poti, Tsalenjikha and Shaumiani. It joined the Global Money Week organized by the National 
Bank of Georgia along the occupation line in the Gori municipality. Within the framework of the project 
of the Taso Foundation, it assisted women's groups in the Samegrelo region in preparing for a grant 
competition. It also provided free masterclasses to stakeholders of tourism and took part in numerous 
other educational events.

The partners of the project are the international organization, Action Against Hunger, the Taso 
Foundation and Pro Bono Georgia.

“Financial Adviser conducts educational activity via its online blog on its webpage as well as on social 
networks.

„It is our moral obligation to take care of the environment and the population, achieve commercial 
success through the complete compliance with ethic norms, respect for our consumer, nature and 
society and sharing our knowledge with those who are in need of it. ”

Eter Chachibaia
Operations Director
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ემბისი (მიკრო ბიზნეს კაპიტალი)

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

„ფინანსური მრჩეველი“

კომპანია „ემბისის“ სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტ „ფინანსური მრჩეველის“ მიზანია 
ადამიანებს ფინანსების სფეროში ის ცოდნა და უნარები შესძინოს, რაც დაეხმარება მათ პირადი 
ფინანსების მართვისას სწორად და ეფექტურად გამოიყენონ არსებული ფინანსური ინსტრუმენ-
ტები და რომელთა წყალობითაც არ აჰყვებიან თაღლითურ სქემებსა და ფინანსურ პირამიდებს, 
მათი ურთიერთობა ფინანსურ და საკრედიტო ორგანიზაციებთან კი იქნება გააზრებული და 
პასუხისმგებლობით აღსავსე.

„ფინანსური მრჩეველი“ აქტიურად ხორციელდება 2019 წლის დასაწყისიდან. ამ პერიოდში 
პროექტმა შესთავაზა კონსულტაციები მარნეულის, სენაკის, ზუგდიდის, ფოთის, წალენჯიხის და 
შაუმიანის მეწარმეობის პროგრამის მონაწილეებს; ჩაერთო საქართველოს ეროვნული ბანკის 
მიერ გორის მუნიციპალიტეტის საოკუპაციო ხაზთან ორგანიზებულ ფულის გლობალურ 
კვირეულში; „ფონდი ტასოს“ პროექტის ფარგლებში დაეხმარა სამეგრელოს რეგიონის ქალთა 
ჯგუფებს საგრანტო კონკურსისთვის მზადებაში; უფასო მასტერკლასები შესთავაზა ტურიზმის 
სფეროში მოღვაწე დაინტერესებულ მხარეებს და სხვა მრავალ საგანმანათლებლო 
ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა.

პროექტის პარტნიორები არიან საერთაშორისო ორგანიზაცია Action againist Hunger, „ფონდი 
ტასო“, „პრო ბონო საქართველო“. 

„ფინანსური მრჩეველი“ საგანმანათლებლო საქმიანობას თავისი ვებგვერდის ონლაინ-
ბლოგისა და სოციალური ქსელების მეშვეობითაც ახორციელებს.

„ჩვენი მორალური ვალდებულებაა, ვიზრუნოთ გარემოსა და მოსახლეობაზე, მივაღწიოთ 
კომერციულ წარმატებას – ეთიკური ნორმების სრული დაცვით, პატივი ვცეთ ჩვენს მომხმა-
რებელს, ბუნებას და საზოგადოებას,  გავუზიაროთ ცოდნა მათ, ვისაც ამის საჭიროება აქვს“.

ეთერ ჩაჩიბაია
საოპერაციო დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

VOLUNTEER ACTIVITIES OF EMPLOYEES AND PRO BONO INITIATIVES

MBC

Corporate volunteering is a priority for MBC management. Therefore, the company actively 
contributes employee time and intellectual resources to probono community services. In 2018-2019, 
in compliance with its Social Responsibility Strategy, the company offered different probono services 
to different organizations, according to their needs. Special emphasis was made on social 
enterprises working in small towns and villages, organizations working on women's problems and 
problems of persons with special needs as well as to the vulnerable population, orphanages, shelters 
for elderly, school children and youth. Namely, within its probono network, MBC successfully 
cooperated with the Musical Therapy Center, the Anika Association, the Poteriasocial enterprise and 
the Civil Society for Development community organization. MBC carried out joint activities together 
with the Iashvili Clinical Hospital, the Action Against Hunger organization, the TASO Fund, UN 
Women and the Catharis Social Support Center.

Since 2018, MBC has been supporting the implementation of a social project, entitled Financial 
Adviser, whose goal is to increase the level of nancial literacy among different groups of the 
population and promote economic welfare. As of today, as many as 300 people have received free 
advisory services and trainings provided within this project.  

„It is our moral obligation to take care of the environment and the population, achieve commercial 
success through the complete compliance with ethic norms, respect for our consumer, nature and 
society and sharing our knowledge with those who are in need of it. ”

Eter Chachibaia
Operations Director
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კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

თანამშრომელთა მოხალისეობისა და PRO BONO ინიციატივები

კორპორაციული მოხალისეობა „ემბისის“ ხელმძღვანელობის პრიორიტეტია და, შესაბამისად, 
კომპანია აქტიურად ეწევა თანამშრომელთა დროისა და ინტელექტუალური რესურსების 
ინვესტირებას პრო ბონო მომსახურების მიწოდებაში. 

სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიის თანახმად, 2018-2019 წლებში კომპანიამ 
შესთავაზა სხვადასხვა ტიპის pro bono მომსახურება შესაბამისი საჭიროების მქონე ორგა-
ნიზაციებს, განსაკუთრებით კი, პატარა ქალაქებში, დასახლებებსა და სოფლებში მოქმედ 
სოციალურ საწარმოებს, შშმ პირების და ქალთა პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციებს, 
მოწყვლად და სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს, ბავშვთა და ხანდაზმულთა სახლებს, სკოლის 
მოსწავლეებსა და ახალგაზრდებს. კერძოდ, pro bono ქსელის ფარგლებში „ემბისიმ“ 
წარმატებით ითანამშრომლა მუსთერაპიის ცენტრთან, ასოციაცია „ანიკასთან“, სოციალურ 
საწარმო „პოტერიასთან“, სათემო ორგანიზაციასთან „სამოქალაქო საზოგადოება განვითა-
რებისთვის“; განხორციელდა ერთობლივი პროექტები მ. იაშვილის სახელობის კლინიკასთან, 
ორგანიზაციასთან Action Against Hunger, ფონდ „ტასოსთან“, გაეროს ქალთა ორგანიზა-
ციასთან, სათნოების სახლ „კათარზისთან“.

2018 წლიდან „ემბისის“ ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება სოციალური პროექტი 
„ფინანსური მრჩეველი“, რომლის მიზანია მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფის ფინანსური 
განათლების დონის ამაღლება და ეკონომიკური კეთილდღეობის ზრდის ხელშეწყობა. 
პროექტის ფარგლებში უფასო კონსულტაციებითა და ტრენინგებით ამ დროისთვის 300-მდე 
ადამიანმა ისარგებლა. 

ემბისი (მიკრო ბიზნეს კაპიტალი)

„ჩვენი მორალური ვალდებულებაა, ვიზრუნოთ გარემოსა და მოსახლეობაზე, მივაღწიოთ 
კომერციულ წარმატებას – ეთიკური ნორმების სრული დაცვით, პატივი ვცეთ ჩვენს მომხმა-
რებელს, ბუნებას და საზოგადოებას,  გავუზიაროთ ცოდნა მათ, ვისაც ამის საჭიროება აქვს“.

ეთერ ჩაჩიბაია
საოპერაციო დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

SCHOLARSHIP PROGRAM

TBC BANK

In Georgia, many talented children live in difcult economic conditions. They do not have access to 
information, the face a lack development opportunities and they are invisible to society at large. 

TBC came up with the idea to use the budget for its New Year's gifts for important clients for the 
creation of a scholarship program for such disadvantaged children. The Bank's initiative to nance a 
gifted child instead of buying New Year's presents was met with great enthusiasm by all of TBC's 
clients.

TBC sought the assistance of specialists and organizations able to identify talented children from all 
across Georgia. Good academic performance was not the only criterion for selecting the scholarship 
holders. Based on the recommendations of these specialists and organizations, a total of 200 
children were selected with more than half of them from the country's regions. Since January 2019, 
these children and their families have been receiving monthly scholarships; furthermore, the Bank 
offers them individually-tailored activities such as nancial and civic education classes, outings and 
lectures, the attendance of sports events, etc.

The Bank is working to produce videos about as many children as possible in order to introduce them 
to society. Fifteen videos have already been produced and have been seen by 8,000,000 people on 
Facebook.
 

72



კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

სტიპენდიების პროგრამა

საქართველოში რთულ ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრება უამრავ ნიჭიერ ბავშვს უწევს. მათ არ 
აქვთ წვდომა ინფორმაციაზე, შეზღუდული აქვთ განვითარების შესაძლებლობები, მათზე 
არაფერი იცის საზოგადოებამ. 

თიბისიში გაჩნდა იდეა, რომ მნიშვნელოვანი კლიენტების საახალწლო საჩუქრების ბიუჯეტით, 
ასეთი ბავშვებისთვის შექმნილიყო სტიპენდიების პროგრამა. ბანკის ინიციატივას, ჩაე-
ნაცვლებინა საახალწლო საჩუქარი ნიჭიერი ბავშვის დაფინანსებით, ყველა კლიენტი დიდი 
ენთუზიაზმით შეხვდა.  

სტიპენდიატთა შერჩევის ერთადერთი კრიტერიუმი მაღალი მოსწრება რომ არ ყოფილიყო, 
თიბისიმ მიმართა იმ სპეციალისტებისა და ორგანიზაციების დახმარებას, რომლებიც იცნობენ 
ნიჭიერ ბავშვებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. მათი რეკომენდაციით, საერთო ჯამში, 
შეირჩა 200 სტიპენდიატი, აქედან ნახევარზე მეტი - რეგიონებიდან. 2019 წლის იანვრიდან ამ 
ბავშვებს და მათ ოჯახებს ყოველთვიურად ერიცხებათ სტიპენდია; ამავდროულად, ბანკი 
სთავაზობს მათ ინდივიდუალურ ინტერესებზე მორგებულ აქტივობებს – ფინანსური და 
სამოქალაქო განათლების კლასებს, ექსკურსიებსა და ლექციებს, სპორტულ ღონისძიებებზე 
დასწრებას და სხვა. 

ბანკი ცდილობს რაც შეიძლება მეტ ბავშვზე გადაიღოს ვიდეო და გააცნოს ისინი საზოგადოებას; 
უკვე გადაღებულია 15 ვიდეო, რომლებიც სოციალურ ქსელში 8,000,000 ადამიანმა ნახა. 

თი ბი სი ბანკი 
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

CHOCHKHATI BOOK CLUB

CLIPART

Since October 2018, the Clipart media agency has been implementing a book club project with the 
assistance of the National Library. The project comprises the creation of a modern and fully equipped 
work space for the youth of the Lanchkhuti district where they can come together to interact, broaden 
their horizons, cooperate and implement business ideas and social projects benetting their 
community.

It was decided to create a book club in the old library building in the village of Chochkhvati. To this end, 
a 100 square meter space was refurbished, equipped with computers and WiFi and new books were 
added to the library collection.

Young people are attending the book club and the events organized there such as meetings and 
video conferences with successful people from various elds as well as presentations and trainings in 
tourism, agriculture, fundraising, project management and other interesting topics. A team of like-
minded people forms the club's membership with this team of individuals intending to cooperate in the 
implementation of various ideas and convert ideas into real projects with the assistance of mentors 
selected for them by Clipart.

By implementing the book club project, Clipart helps Georgia's young generation obtain quality 
education while encouraging them to take the rst steps forward in business.

„One of the key objectives of the Clipart strategy is to support Georgian media-market development. 
Advanced media is directly tied with Clipart's development strategy“.

Dimitri Tikaradze
Founder 
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კლიპარტი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

წიგნის კლუბი ჩოჩხათში

წიგნის კლუბის პროექტს მედიასააგენტო „კლიპარტი“ ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელშეწყობით 
2018 წლის ოქტომბრიდან ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპა-
ლიტეტის ახალგაზრდებისთვის შეიქმნა თანამედროვე, ყოველმხრივ აღჭურვილი სამუშაო 
სივრცე, სადაც მათ შეუძლიათ შეიკრიბონ, ერთმანეთს დაელაპარაკონ, გაიფართოვონ თვალ-
საწიერი, ითანამშრომლონ და განახორციელონ თავიანთი თემისთვის სასარგებლო ბიზნეს-
იდეები და სოციალური პროექტები.

წიგნის კლუბის შექმნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხათის ძველი ბიბლიოთეკის 
შენობაში გადაწყდა, რისთვისაც გარემონტდა და აღიჭურვა კომპიუტერებითა და უკაბელო 
ინტერნეტით 100 კვ.მ-ზე მეტი ფართobის შენობა, განახლდა წიგნების ფონდი.

ახალგაზრდები აქტიურად დადიან წიგნის კლუბში, სადაც მათთვის პერიოდულად ეწყობა 
შეხვედრები და ვიდეოჩართვები სხვადასხვა სფეროს წარმატებულ ადამიანებთან, ასევე 
პრეზენტაციები და ტრენინგები ტურიზმის, აგროკულტურის, ფონდების მოძიების, პროექტის 
მართვის და სხვა აქტუალურ თემებზე. კლუბში ნელ-ნელა იკვრება თანამოაზრეთა გუნდი, რო-
მელიც მომავალში სხვადასხვა იდეის განხორციელებაზე აპირებს თანამშრომლობას; იდეების 
პროექტებად გარდაქმნაში მათ „კლიპარტის“ მიერ შერჩეული მენტორები დაეხმარებიან. 

წიგნის კლუბის პროექტით „კლიპარტი“, ერთი მხრივ, ეხმარება ახალ თაობას ხარისხიანი განა-
თლების მიღებაში, მეორე მხრივ კი, ახალისებს ბიზნესში პირველი ნაბიჯების გადასადგმელად.

„კლიპარტის“ სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი საქართველოს მედიაბაზრის განვითა-
რების ხელშეწყობაა. კარგად განვითარებული მედია პირდაპირ არის დაკავშირებული 
„კლიპარტის“ განვითარების სტრატეგიასთან“.

დიმიტრი ტიკარაძე
დამფუძნებელი

75



CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

MEDIA LAB FOR BEGINNING JOURNALISTS

CLIPART

The problem of a qualied workforce is acute in almost every eld in Georgia and the media is not an 
exception.

To deal with this problem, a media laboratory was established in September 2018. The media lab is a 
school of practical training and its targets are media outlets that are in a constant search for a qualied 
workforce and young people who want to pursue a career in the sphere of journalism.

Every week, successful journalists and other media specialists delivered lectures to senior students 
of faculty of journalism and beginning journalists in order to bring their qualications in line with 
modern requirements. A properly equipped working environment was created for the attendees of the 
media lab while Clipart allocates information spaces for them to conduct their activities of practical 
work. Students go out daily to cover various events, perform live broadcasts and produce multimedia 
products.

So far, the media lab has trained 20 journalists; six of them have already obtained jobs in the Clipart 
newsroom while other successful attendees have been recommended to various other media 
outlets. All graduates of the media lab have a real chance for further employment as the data and 
assessments of the young journalists will be entered into a common database accessible to media 
managers.

„One of the key objectives of the Clipart strategy is to support Georgian media-market development. 
Advanced media is directly tied with Clipart's development strategy“.

Dimitri Tikaradze
Founder 
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კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

მედიალაბორატორია დამწყები ჟურნალისტებისთვის

კვალიფიციური კადრების პრობლემა საქართველოში თითქმის ყველა სფეროში  მწვავედ 
დგას და ამ მხრივ გამონაკლისი არც მედიასივრცეა. 

სწორედ  ამ  პრობლემის  მოგვარების  მიზნით,  2018  წლის  სექტემბერში  შეიქმნა 
„მედიალაბორატორია“ - პრაქტიკული მეცადინეობის სკოლა, რომლის სამიზნე ჯგუფებია, 
ერთი მხრივ, პროფესიონალური კადრების მუდმივად მაძიებელი მედიაგამოცემები, მეორე 
მხრივ  კი,  ახალგაზრდები,  რომელთაც  ჟურნალისტიკის  სფეროში  სურთ  კარიერის 
გაგრძელება.  

ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის ბოლო კურსის სტუდენტებსა და დამწყებ ჟურნალისტებს, მათი 
კვალიფიკაციის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, წარმატე-
ბული ჟურნალისტები და სხვა მედიასპეციალისტები ყოველკვირეულ მასტერკლასებს უტა-
რებენ. მედიალაბორატორიის მსმენელთათვის შექმნილია სათანადოდ აღჭურვილი სამუშაო 
გარემო, „კლიპარტი“ კი მათ პრაქტიკული მუშაობისთვის უთმობს საინფორმაციო სივრცეებს. 
სტუდენტები ყოველდღიურად გადიან სხვადასხვა მოვლენების გასაშუქებლად, აქვთ ლაივჩა-
რთვები, ქმნიან მულტიმედია-პროდუქტებს. 

ამ დროისათვის მედიალაბორატორიამ 20-მდე ჟურნალისტი მოამზადა; მათგან 6 უკვე მუშაობს 
„კლიპარტის“ ნიუსრუმში, დანარჩენ წარმატებულ მონაწილეებს სხვადასხვა მედიასაშუალებაში 
გაუწიეს რეკომენდაცია. „მედიალაბორატორიის“ ყველა კურსდამთავრებულს ეძლევა შემდგო-
მი დასაქმების რეალური შანსი: ახალგაზრდა ჟურნალისტთა მონაცემები და შეფასებები თავს 
მოიყრის მედიამენეჯერებისთვის ხელმისაწვდომ ერთიან ბაზაში. 

კლიპარტი 

„კლიპარტის“ სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი საქართველოს მედიაბაზრის განვითა-
რების ხელშეწყობაა. კარგად განვითარებული მედია პირდაპირ არის დაკავშირებული 
„კლიპარტის“ განვითარების სტრატეგიასთან“.

დიმიტრი ტიკარაძე
დამფუძნებელი

77



CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

NEXIA TA – PROTECTING YOUR RIGHTS 

NEXIA TA

In 2019, Nexia TA began the year with a signicant CSR initiative. As part of the project, entitled Nexia 
TA - Protecting Your Rights, the company announced that it would provide assistance to those 
organizations that believed that their tax ne was imposed in violation of the law.

All individuals and legal entities who do not have sufcient nancial and human resources for 
handling tax disputes independently and receiving high quality services can participate in the project. 
In order to join the project, it is enough to ll out a simple registration form.

Registered beneciaries will have to pay a symbolic 1 GEL in order to receive high quality Nexia TA 
services and defend their rights in relevant instances. In order to inform the public about the initiative 
in the simplest and most comprehensible language, the company has produced a short informative 
video that has been disseminated through social media and other channels.

The project is still going on. Experts are currently providing free services to six beneciaries. It should 
be noted that all Nexia TA employees are working on the project on an absolutely voluntary basis. 
Originally it was planned to complete the project by the end of 2019, but taking into account the 
demand, the company does not exclude the possibility of extending the project.
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ნექსია თიეი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

ნექსია თიეი – თქვენი უფლებების მხარდასაჭერად!

„ნექსია თიეიმ“ 2019 წელი მნიშვნელოვანი CSR-ინიციატივით დაიწყო. 

პროექტის „ნექსია თიეი – თქვენი უფლებების დასაცავად“ ფარგლებში კომპანიამ მხარდაჭერა 
გამოუცხადა ორგანიზაციებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საგადასახადო ჯარიმა მოქმედი 
კანონმდებლობის დარღვევით დაეკისრათ. 

პროექტში მონაწილეობა შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, რომელსაც არ გააჩნია 
სათანადო ფინანსური და ადამიანური რესურსი, რათა დამოუკიდებლად აწარმოოს საგადა-
სახადო დავები და მიიღოს მაღალკვალიფიციური მომსახურება. პროექტში ჩასართავად 
საჭიროა მხოლოდ მარტივი სარეგისტრაციო ფორმის შევსება. 
 
დარეგისტრირებულ ბენეფიციარებს სიმბოლურ 1 ლარად მიეცემათ შესაძლებლობა მიიღონ 
„ნექსია თიეის“ მაღალკვალიფიციური მომსახურება და საკუთარი უფლებები შესაბამის 
ინსტანციებში დაიცვან. იმისთვის, რომ ინიციატივა საზოგადოებამდე მაქსიმალურად მარტივი 
და გასაგები ენით მისულიყო, კომპანიამ დაამზადა მოკლე საინფორმაციო ვიდეო, რომელიც 
სოციალური ქსელების და სხვა არხების საშუალებით გაავრცელა. 

პროექტი ახლაც მიმდინარეობს; ამჟამად ექსპერტები უსასყიდლო მომსახურებას 6 ბენეფი-
ციარს უწევენ. უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტში „ნექსია თიეის“ ყველა თანაშრომელი სრულიად 
მოხალისეობრივ საწყისებზეა ჩართული. თავიდან პროექტის დასრულება 2019 წლის 
ბოლოსთვის იგეგმებოდა, თუმცა მოთხოვნიდან გამომდინარე, კომპანია არ გამორიცხავს მის 
გაგრძელებას. 

79



CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

FARMER SCHOOL

NUTRIMAX

Georgian farmers lack the possibility to obtain knowledge in modern management methods and 
technologies in farming, something which often prevents them from conducting productive activities 
and impedes their development.

The Nutrimax company decided to establish a Farmer School in order to provide persons interested 
in farming with quality knowledge while also promoting this eld of activity. The company's specialists 
developed a unique training course containing two different directions tailored to the requirements of 
agriculture and the needs of modern farmers. 

The project was implemented in Tbilisi in July and August. The training course was attended by 15 
persons – existing and potential farmers, and people interested in developing business ideas. They 
learned about the standards the breeding of birds and animals, modern technologies for running 
farms and the implementation and management of sanitary and bio-security systems. Attendees had 
the opportunity to visit farm sites where they also gained additional practical experience.

Given the high interest in the course, there are plans to continue its implementation (including in the 
regions) and broaden the scope of the training topics. The Farmer School is the rst innovative free 
training course oriented to the development of the eld of farming.

„Companies should understand the signicance of their share of social responsibility and try to 
initiate positive social movements in society which will be benecial to the community in which we all 
co-exist “.

Beka Bekaia
Director
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ნუტრიმაქსი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

ფერმერთა სკოლა

საქართველოში ფერმერებს არ აქვთ საშუალება მიიღონ ცოდნა მეურნეობის მართვის 
თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების შესახებ, რის გამოც მათი საქმიანობა ხშირად 
ხარვეზებით მიმდინარეობს და ვერ ვითარდება. 

კომპანია „ნუტრიმაქსმა“ გადაწყვიტა „ფერმერთა სკოლის“ შექმნა, რომელიც მიაწვდიდა 
ხარისხიან ცოდნას ფერმერული მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს და ამავდროულად 
დარგის პოპულარიზაციას შეუწყობდა ხელს. კომპანიის სპეციალისტებმა შეიმუშავეს 
უნიკალური, 2 სხვადასხვა მიმართულების შემცველი, სოფლის მეურნეობის მოთხოვნებსა და 
თანამედროვე ფერმერების საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო კურსი.

პროექტი თბილისში 2019 წლის ივლის-აგვისტოში განხორციელდა. სასწავლო კურსში 
მონაწილეობა მიიღო 15-მა მსმენელმა – არსებულმა და  პოტენციურმა ფერმერებმა,  
ბიზნესიდეის განვითარებით დაინტერესებულმა ადამიანებმა. მათ შეისწავლეს ფრინველებისა 
და ცხოველების ეფექტური მოვლის და გამოზრდის სტანდარტები; ფერმერული მეურნეობის 
მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები; სანიტარიული და ბიოუსაფრთხოების სისტემების 
მოწყობა და მართვა. ფერმებში ვიზიტებით მსმენელებმა პრაქტიკული გამოცდილებაც 
შეიძინეს. 

კურსის მიმართ მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, იგეგმება მისი გაგრძელება (მათ შორის 
რეგიონებშიც) და თემატიკის გაფართოება. „ფერმერთა სკოლა“ პირველი უფასო და 
ინოვაციური სასწავლო კურსია, რომელიც ორიენტირებულია ფერმერული მეურნეობის 
დარგის განვითარებაზე.

„კომპანიებმა უნდა გაიაზრონ საკუთარი წილი სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა 
და ეცადონ საზოგადოებაში თავიანთი მოქმედებებით დადებითი სოციალური ძვრები 
გამოიწვიონ, რაც ხელშემწყობი იქნება საზოგადოებისათვის, რომელშიც ჩვენ, ყველანი, 
ერთად ვარსებობთ".

ბექა ბექაია
დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

PROMOTING EDUCATION, SUPPORTING DISADVANTAGED GROUPS AND ENSURING EQUAL OPPORTUNITIES 

BANK OF GEORGIA

Since 2014, the Bank of Georgia has been carrying out activities focused on supporting communities in 
three directions. These directions are:  promoting education, overcoming poverty and providing an equally 
accessible environment for people with disabilities.

Promoting education is one of main directions of the Bank of Georgia's social responsibility and it includes:  
scholarship programs, funding of innovative entrepreneurial projects for youth, the creation of free online 
distance learning platforms and support in nancing the access to the Internet for socially disadvantaged 
schoolchildren, etc. As a result of the Bank's educational projects, 100 socially vulnerable school graduates 
got free tuition to prepare for national examinations to enter universities. Further, as many as 600 students 
were provided with an opportunity to study in the best universities of Georgia as well as in Europe and 
America so as to return back and put acquired knowledge into the service of the country's advancement 
and development.

In the direction of overcoming poverty, the Bank created an innovative charitable platform, 
https://donate.ge, enabling anyone willing to help others; in particular, to donate various items or transfer 
money to various charitable funds as a single donation or a monthly donation without any bank service fee. 
The Bank assumed the responsibility for all project-related expenses and organizational activity, thereby 
ensuring un unprecedented increase in beneciaries as well as items collected. By means of the platform, 
money is transferred to seven charitable funds as single or monthly donations. As many as 800 donors 
contacted around 1,900 beneciaries and more than 70,000 items were collected.

The direction of providing an equally accessible environment for people with disabilities has been nanced 
by the Bank of Georgia since 2014. In 2018 and 2019, the Bank continued its care for the improvement of 
the quality of living for people with disabilities:  up to 600 individuals were given wheelchairs for 
independent movement and social integration, 15 social enterprises were created and more than 20 people 
with disabilities were employed in these enterprises, enabling them to have an independent source of 
income,  realize their capacities and break the stigma about disabilities in society.

„Social responsibility is essential and necessary for each citizen and, even more, for major 
corporations that are powerful enough to have an impact, at rst on their own customers and on their 
employees and the public in general.“

Archil Gachechiladze
General Director
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საქართველოს ბანკი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

* DONATE.GE - საქველმოქმედო პლათფორმა. * მხარდაჭერა
* შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაცია

2014 წლიდან „საქართველოს ბანკი“ საზოგადოების მხარდაჭერაზე ორიენტირებულ აქტივობებს 
ახორციელებს სამი ძირითადი მიმართულებით: განათლების ხელშეწყობა, სიღარიბის დაძლევა და 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნა.

განათლების ხელშეწყობა „საქართველოს ბანკის“ სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთ მთავარ 
მიმართულებას წარმოადგენს და მოიცავს: სასტიპენდიო პროგრამებს; ახალგაზრდული, ინოვაციური 
სამეწარმეო პროექტების დაფინანსებას; უფასო დისტანციური სწავლების ონლაინპლატფორმების 
შექმნას; სოციალურად დაუცველი მოსწავლეებისთვის ინტერნეტის წვდომის დაფინანსების ხელშეწყობას 
და სხვა. „საქართველოს ბანკის“ საგანმანათლებლო პროექტების შედეგად 100 სოციალურად დაუცველი 
აბიტურიენტი უფასოდ მოემზადა ეროვნული მისაღები გამოცდებისთვის, ხოლო 600-მდე სტუდენტს მიეცა 
შესაძლებლობა ესწავლა საქართველოს, ევროპის და ამერიკის საუკეთესო უნივერსიტეტებში, რათა 
შემდეგ მიღებული განათლება ქვეყნის წინსვლასა და განვითარებას მოახმარონ.

სიღარიბის დაძლევის მიმართულებით ბანკს შექმნილი აქვს ინოვაციური საქველმოქმედო პლატფორმა – 
https://donate.ge, რომელიც ნებისმიერ მსურველს აძლევს სხვისი დახმარების, კერძოდ კი, ნივთების 
უსასყიდლოდ გაცემის ან სასურველი ოდენობის თანხის სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდში, 
ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე, ერთჯერადად ან ყოველთვიურად გადარიცხვის შესაძლებლობას. 
პროექტთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და საორგანიზაციო საქმიანობა ბანკმა თავის თავზე აიღო, 
რითაც უზრუნველყო ბენეფიციარების რაოდენობისა და შეგროვებული ნივთების უპრეცედენტო ზრდა. 
პლატფორმის მეშვეობით 7 საქველმოქმედო ფონდში ერთჯერადად ან ყოველთვიურად ირიცხება თანხა; 
800-მდე დონორი დაუკავშირდა 1900-მდე ბენეფიციარს და 70 000-ზე მეტი ნივთი შეგროვდა.

შშმ პირებისათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიმართულებას „საქართველოს ბანკი“ 
2014 წლიდან აფინანსებს. 2018-2019 წლებში აქტიურად გაგრძელდა შშმ პირების ცხოვრების ხარისხის 
გაუმჯობესებაზე ზრუნვა: საერთო ჯამში, დამოუკიდებელი გადაადგილებისა და სოციალური ინტეგრაცი-
ისათვის 600-მდე შშმ პირს გადაეცა ეტლი, შეიქმნა 15 სოციალური საწარმო და საწარმოში შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე 20-ზე მეტი პირი დასაქმდა, რათა მათ ჰქონდეთ დამოუკიდებელი შემოსავლის 
წყარო, მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება და დაამარცხონ შეზღუდული შესაძლებ-
ლობების შესახებ საზოგადოებაში არსებული სტიგმა.

„ჰქონდეს სოციალური პასუხისმგებლობა მნიშვნელოვანი და აუცილებელია თითოეული მოქალა-
ქისათვის და, უფრო მეტად კი, დიდი კორპორაციებისათვის, რომელთაც შესწევთ უნარი, პოზიტიური 
გავლენა მოახდინონ, პირველ რიგში, საკუთარ მომხმარებლებზე, თანამშრომლებსა და, ზოგადად, 
ფართო საზოგადოებაზე“.

არჩილ გაჩეჩილაძე 
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

SUPPORTING FOREIGN-LANGUAGE LEARNING PLATFORM LINGUING – INTERNAL TOURISM 
PROMOTION INITIATIVES 

TERABANK

An active information campaign #spendyoursummeringeorgia, launched this summer to promote 
tourism industry, called on foreign tourists to travel to Georgia. However, a problem emerged instantly 
after the launch of the campaign:  owners of family guesthouses, hostels or other tourist businesses 
came to face a new challenge – the urgent need to learn English.

To help overcome this challenge, with the assistance from Terabank, a digital foreign-language 
platform, Linguing, developed a free online course for learning English to help owners of tourist 
businesses improve conversational English within the shortest period of time. The course is tailored 
to the needs of the target audience and includes the vocabulary that is necessary for effective 
communication with tourists.

In addition to nancial assistance, Terabank made its own communication channels available for the 
Georgian startup. Information about the Linguing course was circulated via Terabank's Facebook 
page as well as SMS and information letters sent to the clients of the bank. An advertising banner of 
Linguing rotates on LED screens of 18 branches of Terabank.

More than 3,000 representatives of tourism have begun to learn foreign language by means of the 
application.

The campaign will be completed at the end of October.

„Terabank employees are unied around one idea:  the permanent interest towards the processes 
ongoing in the country and a desire to change the surrounding reality for the better“.
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ტერაბანკი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

უცხო ენის შემსწავლელი პლატფორმა „ლინგვინგის“ მხარდაჭერა - შიდა ტურიზმის სექტორის 
ხელშეწყობის ინიციატივები

ზაფხულის პერიოდში ტურიზმის ინდუსტრიის ხელშესაწყობად გამართულმა აქტიურმა 
საინფორმაციო კამპანიამ #spendyoursummeringeorgia უცხოელ ტურისტებს საქართველოში 
მოგზაურობისკენ მოუწოდა. თუმცა მალევე იჩინა თავი პრობლემამ: საოჯახო ტიპის სასტუმ-
როების, ჰოსტელებისა თუ სხვა ტურისტული ბიზნესის მფლობელები ახალი გამოწვევის – 
ინგლისური ენის შესწავლის გადაუდებელი საჭიროების – წინაშე დადგნენ. 

სწორედ ამიტომ უცხო ენების ციფრულმა პლატფორმამ „ლინგვინგმა“, „ტერაბანკის“ მხარდა-
ჭერით, ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ინგლისური ენის შემსწავლელი უფასო 
ონლაინკურსი შეიმუშავა, რომელიც ტურისტული ბიზნესის მფლობელებს უმოკლეს დროში 
სასაუბრო ინგლისური ენის გაუმჯობესებაში ეხმარება. კურსი სამიზნე აუდიტორიის საჭიროე-
ბებზეა მორგებული და დატვირთულია ისეთი ლექსიკით, რომელიც ტურისტებთან ეფექტური 
კომუნიკაციისთვისაა აუცილებელი.

ფინანსურ მხარდაჭერასთან ერთად, „ტერაბანკმა“ ქართულ სტარტაპს საკუთარი საკომუნი-
კაციო არხებიც დაუთმო. „ლინგვინგის“ კურსის შესახებ ინფორმაცია „ტერაბანკის“ ფეისბუქის 
გვერდის დახმარებით, ბანკის კლიენტებთან დაგზავნილი ტექსტური შეტყობინებებისა და 
საინფორმაციო წერილების მეშვეობით გავრცელდა. „ლინგვინგის“ სარეკლამო ბანერი 
„ტერაბანკის“ 18 ფილიალის მონიტორებზე ტრიალებს.  
 
აპლიკაციის მეშვეობით უცხო ენის შესწავლა ტურისტული ბიზნესის უკვე 3 000-ზე მეტმა 
წარმომადგენელმა დაიწყო. 

კამპანია დასრულდება ოქტომბრის ბოლოს.  

„ტერაბანკის" თანამშრომლებს უმთავრესი ღირებულება გვაერთიანებს – ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების მიმართ მუდმივი ინტერესი და ჩვენ ირგვლივ არსებული რეალობის უკეთესო-
ბისკენ შეცვლის სურვილი".
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

TOURIST ADVISERS – TERABANK'S EMPLOYEES IN SUPPORT OF DOMESTIC TOURISM 

TERABANK

Following the developments in the country, Terabank launched a campaign dedicated to supporting 
domestic tourism in August 2019 with the Spend Your Summer in Georgia campaign.

As part of the campaign, Terabank branches function as tourist centers in Tbilisi and the regions with 
staff acting as tourist advisors. Employees wear badges and provide people with comprehensive 
information on sightseeing attractions, interesting routes and catering locations across Georgia.

The Bank has selected 18 branches for this initiative. During the campaign, these branches would 
provide serves to customers who are interested to travel. The Become a Tera Traveler, logo and 
inscription was displayed on the fronts of these participating branches. Additionally, posters and 
brochures of ten different tourist routes were displayed in showcases and branch interiors. An online 
platform, www.terabankfortravelers.ge,was created with information on various tourist sites. A group 
was also set up in the social network where any traveler can share with others the photos of his travel 
in Georgia.

The Become a Tera Traveler campaign was supposed to end on September 15 but will continue until 
the end of 2019 due to public interest. Terabank employees will inform interested people about 
special routes that tourists may enjoy during the fall and winter seasons.

„Terabank employees are unied around one idea:  the permanent interest towards the processes 
ongoing in the country and a desire to change the surrounding reality for the better“.
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კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

ტურისტული მრჩევლები - ტერაბანკის თანამშრომლები შიდა ტურიზმის მხარდასაჭერად

ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, 2019 წლის აგვისტოში დაწყებული კამპანია 
„ტერაბანკმა“ შიდა ტურიზმის და #spendyoursummeringeorgia-ს ინიციატივის მხარდაჭერას 
მიუძღვნა.  

კამპანიის ფარგლებში, „ტერაბანკის“ ფილიალები თბილისსა და რეგიონებში ტურისტული 
ცენტრების ფუნქციებს ითავსებენ, თანამშრომლებმა კი ტურისტული მრჩევლების როლი და 
სამკერდე ნიშნები მოირგეს და ფილიალებში შესულ ადამიანებს საქართველოს სხვადასხვა 
კუთხის ღირსშესანიშნაობებზე, საინტერესო მარშრუტებსა და კვების ობიექტებზე აწვდიან 
ამომწურავ ინფორმაციას. 
 
ბანკმა შეარჩია 18 ფილიალი, რომლებიც კამპანიის პერიოდში მოემსახურებოდა მოგ-
ზაურობით დაინტერესებულ მომხმარებელს. ამ ფილიალების ფასადებზე განთავსდა „გახდი 
ტერა მოგზაურის“ ლოგო და წარწერა, ხოლო ვიტრინებსა და ინტერიერებში – სარეკლამო 
პოსტერები და ათი განსხვავებული ტურისტული მარშრუტის ბროშურა. შეიქმნა ონლაინ-
პლატფორმა – www.terabankfortravelers.ge, სადაც თავმოყრილია ინფორმაცია სხვადასხვა 
ტურისტული ობიექტის შესახებ. ასევე შეიქმნა ჯგუფი ფეისბუკში, სადაც ნებისმიერ მოგზაურს 
შეუძლია საქართველოში მოგზაურობის ფოტოების სხვებისთვის გაზიარება. 

კამპანია „გახდი ტერა მოგზაური“ 15 სექტემბერს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ, საზო-
გადოების დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, 2019 წლის ბოლომდე გაგრძელდება; 
ტერაბანკის თანამშრომლები დაინტერესებულ ადამიანებს შემოდგომისა და ზამთრის სეზონის 
განსაკუთრებულ მარშრუტებზეც მოუთხრობენ.  

ტერაბანკი 

„ტერაბანკის" თანამშრომლებს უმთავრესი ღირებულება გვაერთიანებს – ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების მიმართ მუდმივი ინტერესი და ჩვენ ირგვლივ არსებული რეალობის უკეთესო-
ბისკენ შეცვლის სურვილი".
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

FINANCIAL EDUCATION FOR EVERYONE

FINCA BANK

The aim of Finca Bank's project on raising nancial literacy is to provide the population with accurate 
information about banking products and services, teach how to use these products and services 
while also promoting a culture of saving money among society. The project has been implemented 
through various activities since 2016.

In 2018 and 2019 and in partnership with Junior Achievement, Finca Bank employees conducted pro 
bono lessons on nancial literacy in 30 schools. Further, Bank branches are holding meetings with 
youngsters, the Bank offers an entertainment section in a monthly children's newspaper and 
employees of the Kakheti branch are providing pro bono mentorship to teachers in Pankisi schools. 
The Bank supported a joint Kutaisi University and EDEC project, entitled Business School, and is 
actively engaged in the educational initiatives of the National Bank.

In cooperation with the Society and Banks organization, Finca Bank conducted trainings in 
management of nances to approximately 200 entrepreneur clients. Within the framework of the 
Cinema in the Village project, the Bank visited around 20 cities and  distributed educational materials 
to the local population.

The Bank plans to further increase its CSR budget as well as its engagement in nancial literacy, the 
empowerment of women and social entrepreneurship.

„Our mission at the global level is to assist people to improve their lives, establish and develop 
sustainable businesses through taking correct nancial decisions“. 

Vusal Verdiyev
Cheif Executive Ofcer
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კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

ფინანსური განათლება ყველასთვის

„ფინკა ბანკის“ ფინანსური წიგნიერების ამაღლების პროექტის მიზანია მოსახლეობისთვის 
საბანკო პროდუქტებსა და მომსახურებაზე სწორი ინფორმაციის მიწოდება, მათი გამოყენების 
სწავლება და ამავდროულად, საზოგადოებაში დაზოგვის კულტურის განვითარება. პროექტი 
2016 წლიდან, სხვადასხვა აქტივობის მეშვეობით, ხორციელდება. 

2018-2019 წლებში, Junior Achievement-თან პარტნიორობით, „ფინკა ბანკის“ თანამშრომლებმა 
30-მდე სკოლაში ფინანსური წიგნიერების პრო ბონო გაკვეთილები ჩაატარეს; ბანკის 
ფილიალებში მოეწყო შეხვედრები მოზარდებთან; ყოველთვიურ საბავშვო გაზეთში ბანკი 
უძღვება სახალისო ფინანსურ რუბრიკას; კახეთის ფილიალის თანამშრომლები უწევენ პრო 
ბონო მენტორობას პანკისის სკოლების მასწავლებლებს. ბანკმა მხარი დაუჭირა ქუთაისის 
უნივერსიტეტისა და EDEC-ის ერთობლივ პროექტს „ბიზნესსკოლა“ და აქტიურადაა ჩართული 
ეროვნული ბანკის საგანმანათლებლო ინიციატივებში.

ორგანიზაციასთან „საზოგადოება და ბანკები“ თანამშრომლობით, „ფინკა ბანკის“ 200-მდე 
კლიენტ-მეწარმეს ფინანსების მართვის ტრენინგები ჩაუტარდა. პროექტის „კინო სოფელში“ 
ფარგლებში ბანკი 20-მდე ქალაქს ეწვია, სადაც, კინოჩვენების პარალელურად, მოსახლეობას 
საგანმანათლებლო მასალა დაურიგა.

მომავალში ბანკი გეგმავს CSR-ბიუჯეტის გაზრდას და მეტ ჩართულობას როგორც ფინანსური 
წიგნიერების, ისე ქალთა გაძლიერებისა და სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერის 
მიმართულებებით.

ფინკა ბანკი 

„ჩვენი მიზანი გლობალურ დონეზე არის სწორი ფინანსური გადაწყვეტილებებით დავეხმაროთ 
ადამიანებს ცხოვრების გაუმჯობესებაში, მდგრადი ბიზნესების შექმნასა და განვითარებაში".

ვუსალ ვერდიევი
აღმასრულებელი დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

FAIR TREES DENTAL CLINIC FOR CHILDREN

FAIR TREES FOUNDATION

An annual social project, free medical examinations for the population implemented by Fair Trees, 
revealed an alarmingly low level of oral care and treatment among children in the Ambrolauri 
municipality. This was the result of an absence of a pediatric dental clinic in the region and the 
extreme poverty of the population which makes dental care and treatment a low priority.

In 2016, Fair Trees set up a pediatric dental clinic of European standards in the building of the 
Ambrolauri public school and provides free service to approximately 1,500 children and youngsters 
between the ages of 2 and 15 years. The clinic does not limit itself to treatment alone and often 
provides lessons on oral hygiene for children and their parents.

Children from the Oni municipality will also be able to receive free dental service beginning on 
December 15. The project is being implemented for an indenite term. 

„I am so proud that behind almost every Christmas tree in Europe there is a hidden lovely smile of a 
child from Racha. L et's make their life brighter together. They lack many things our children never 
even thought about as children from Racha are true challengers and the heroes of our Christmas 
stories. Their smiles leave us without a choice but to be socially active and responsible.“

Marianne Bols
Founder of the Fair Trees Concept
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ფონდი ფეა თრიიზ 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

ფეა თრიიზის ბავშვთა სტომატოლოგიური კლინიკა

„ფეა თრიიზის“ ყოველწლიური სოციალური პროექტის შედეგად, რომელიც მოსახლეობის 
უფასო სამედიცინო გამოკვლევას მოიცავს, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 
ბავშვებში პირის ღრუს მოვლისა და მკურნალობის შემაშფოთებლად დაბალი დონე 
გამოვლინდა. ეს გამოწვეული იყო, ერთი მხრივ, რეგიონში ბავშთა სტომატოლოგის 
არარსებობით, ხოლო მეორე მხრივ, მოსახლეობის უკიდურესი სიღარიბით, რის გამოც 
სტომატოლოგია მათი პრიორიტეტების ჩამონათვალის ბოლოშია. 

2016 წელს „ფეა თრიიზმა“ ამბროლაურის საჯარო სკოლის შენობაში გახსნა ევროპული 
სტანდარტების ბავშვთა სტომატოლოგიური კლინიკა, რომელიც კვირაში 5 დღე სრულიად 
უსასყიდლოდ ემსახურება ამბროლაურის 2-დან 18 წლამდე ასაკის 1500-მდე ბავშვსა და 
მოზარდს. კლინიკა არ შემოიფარგლება მხოლოდ მკურნალობით და ხშირად უტარებს 
ბავშვებსა და მათ მშობლებს პირის ღრუს ჰიგიენის გაკვეთილებს.
 
ბოლოდროინდელი კვლევის შედეგად, ბავშვების პირის ღრუს მდგომარეობა საგრძნობლად 
გაუმჯობესდა. მოსახლეობაში ამაღლდა პირის ღრუს ჰიგიენის კულტურა და დაიმსხვრა 
სტომატოლოგის, როგორც ყველაზე საშიში ექიმის, სტერეოტიპი. 

კლინიკა ყოველდღიურად ვითარდება; 15 დეკემბრიდან უკვე ონის მუნიციპალიტეტის 
ბავშვებიც შეძლებენ უფასო მომსახურების მიღებას. პროექტი უვადოა და გაგრძელდება მანამ, 
სანამ კომპანია  „ფეა თრიიზი“ იარსებებს.

„ძალიან მეამაყება, რომ ევროპაში თითქმის ყველა საშობაო ნაძვის ხის უკან რაჭველი ბავშვის 
ღიმილი იმალება: მოდი, ერთად გავხადოთ მათი ცხოვრება უფრო კაშკაშა. მათ ბევრი ისეთი 
რამ აკლიათ, რაზეც ჩვენს შვილებს ფიქრიც კი არ სჭირდებათ, ასე რომ, რაჭველი ბავშვები 
ჩვენი საშობაო ზღაპრების ნამდვილი გმირები არიან. მათი ღიმილი არ გვიტოვებს სხვა 
არჩევანს, გარდა იმისა, რომ ვიყოთ სოციალურად აქტიურები და პასუხისმგებლობის მქონე".

მარიამ ბოლსი
ფეა თრიიზ კონცეფციის ავტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

NIKO NIKOLADZE UNIVERSITY AWARD

GEPRA

The Niko Nikoladze University award was established by GEPRA in the spring of 2019. The purpose 
of the award is to promote connections between the businesses and education sector, stimulate the 
implementation of tailored programs, reveal talented students, encourage their innovative ideas and 
promote professional development. The process includes competitions sponsored by business 
companies in high education institutions, real-life assignments, award of cash prizes and the 
identication of the winner of the Niko Nikoladze University Award.  

The rst competition was held in collaboration with BasisBank at the Tbilisi State University. The Bank 
gave students an assignment for the competition – develop and present BasisBank's Education 
Promotion Project. Student teams have been working on this assignment for one month with the 
mentorship of consultants from GEPRA and the NGO Sida. The prize fund for this competition was 
GEL 5,000, distributed among three winning teams. 

The project received positive reviews. BasisBank intends to implement the winning projects with the 
students' participation and has expressed readiness to become a partner of future competitions.

In 2020, the competition will be held simultaneously in all authorized high education institutions in 
Georgia.

„The establishment of a CSR strategy is a crucial element for the success of contemporary business. 
Regardless of the size of the business, just by taking very simple steps it is feasible to turn your 
activity into responsible business and make positive changes oriented towards priority directions 
that will be benecial for society as well as for the respective environment.“

Ekaterine Zhvania
Executive Director
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ჯეპრა 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

ნიკო ნიკოლაძის საუნივერსიტეტო პროგრამა

კომპანია „ჯეპრამ“ 2019 წლის გაზაფხულზე დააარსა ნიკო ნიკოლაძის საუნივერსიტეტო 
პრემია. პრემიის დაარსებით, ერთი მხრივ,  ხელი უნდა შეეწყოს ბიზნესსა და საგანმანათ-
ლებლო სექტორს შორის კავშირის გამყარებას, ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული 
პროგრამების დანერგვის სტიმულირებას, ხოლო მეორე მხრივ, გამოვლინდებიან ნიჭიერი 
სტუდენტები, მოხდება მათი ინოვაციური იდეების წახალისება და პროფესიული განვითარების 
ხელშეწყობა. პრემია ითვალისწინებს უმაღლეს სასწავლებლებში ბიზნესკომპანიების 
სპონსორობით და რეალური სიტუაციური დავალებების საფუძველზე კონკურსების ჩატარებას 
და გამარჯვებული გუნდებისთვის ფულადი ჯილდოსა და ნიკო ნიკოლაძის პრემიის გადაცემას.  

პირველი კონკურსი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში „ბაზისბანკთან“ თანამშრომ-
ლობით ჩატარდა, რომელმაც სტუდენტებს საკონკურსო დავალება – „ბაზისბანკის“ განათ-
ლების მხარდაჭერის პროექტის შექმნა – წარუდგინა. ამ დავალებაზე სტუდენტური გუნდები 
„ჯეპრას“ და არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდას“ კონსულტანტების ხელმძღვანელობით 
ერთი თვის განმავლობაში მუშაობდნენ. კონკურსის საპრიზო ფონდი შეადგენდა 5000 ლარს, 
რომელიც სამ გამარჯვებულ გუნდს გადაუნაწილდა. 

პროექტმა დადებითი შეფასებები დაიმსახურა; „ბაზისბანკი“ აპირებს  სტუდენტების ჩართუ-
ლობით გამარჯვებული პროექტების განხორციელებას და მომდევნო კონკურსების პარტნი-
ორობისათვის მზადყოფნაც გამოთქვა.  

2020 წელს კონკურსი ერთდროულად ჩატარდება საქართველოში ავტორიზებულ ყველა 
უმაღლეს სასწავლებელში.

„CSR-სტრატეგიის შექმნა თანამედროვე ბიზნესის წარმატების გადამწყვეტი კომპონენტია. 
მნიშვნელობა არ აქვს ბიზნესის ზომას, ძალიან მარტივი ნაბიჯების გადადგმით შესაძლებელია 
ბიზნესი გახდეს პასუხისმგებლობიანი და განახორციელოს პოზიტიური ცვლილებები 
საზოგადოებისა და გარემოსათვის, სადაც ის საქმიანობს მისთვის პრიორიტეტული 
მიმართულებებით“.

ეკატერინე ჟვანია
აღმასრულებელი დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

BUSINESS LITERATURE LIBRARY 

GEPRA

Given the rapidly growing interest in entrepreneurship, it is important to have literature that will help 
start-up entrepreneurs develop the right vision and insights and acquaint them with successful world-
class methodologies and practices. One of the main directions of GEPRA is to promote education. 
That is why the company decided to create a certain “base for knowledge” in the form of the best 
business literature available to Georgian entrepreneurs in the Georgian language. 

The goal of the Business Literature Library project is to support business education in Georgia by 
translating into the Georgian language and publishing the best examples of modern business 
literature. The initiative is a long-term one: it is planned to publish at least 20 books by 2022. Four 
books have already been published and six more are in the process of preparation.

The world bestseller,How to Create a Business Model" which was published in 2019, has attracted 
great interest. In order to discuss the methodologies outlined in the book, GEPRA organized a 
number of educational and informational meetings and workshops. A webpage of the Business 
Literature Library has also been created. It contains information about books, thematic blogposts, 
news and recommendations.

The current partners of the project are Palitra L and the Harvard Business Review. In cooperation with 
the latter, there are plans to publish three guidebooks in the Georgian language.

„The establishment of a CSR strategy is a crucial element for the success of contemporary business. 
Regardless of the size of the business, just by taking very simple steps it is feasible to turn your 
activity into responsible business and make positive changes oriented towards priority directions 
that will be benecial for society as well as for the respective environment.“

Ekaterine Zhvania
Executive Director
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კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

“ბიზნესლიტერატურის ბიბლიოთეკა”

მეწარმეობის მიმართ სწრაფად მზარდი ინტერესის პირობებში მნიშვნელოვანია არსებობდეს 
ლიტერატურა, რომელიც დამწყებ მეწარმეებს სწორ ხედვასა და აზროვნებას ჩამოუყალიბებდა 
და მსოფლიოში წარმატებულ მეთოდოლოგიებსა და პრაქტიკას გააცნობდა. „ჯეპრას“ ერთ-
ერთი ჩშღ მიმართულებაა განათლების ხელშეწყობა; სწორედ ამიტომ კომპანიამ გადაწყვიტა 
შეექმნა ცოდნის ერთგვარი ბაზა საუკეთესო ბიზნესლიტერატურის სახით, რომელიც ქართველი 
მეწარმეებისთვის ქართულ ენაზე იქნებოდა ხელმისაწვდომი. 

პროექტ „ბიზნესლიტერატურის ბიბლიოთეკის“ მიზანია ბიზნესგანათლების ხელშეწყობა 
საქართველოში, თანამედროვე ბიზნესლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშების ქართულ ენაზე 
თარგმნის და გამოცემის გზით. ინიციატივა გრძელვადიანია: იგეგმება 2022 წლისთვის მინიმუმ 
20 წიგნის გამოცემა. უკვე გამოიცა 4 წიგნი და მზადდება კიდევ 6 წიგნი. 

პროექტის ფარგლებში 2019 წელს გამოცემულმა მსოფლიო ბესტსელერმა „როგორ შევქმნათ 
ბიზნესმოდელი“ დიდი ინტერესი გამოიწვია; წიგნში აღწერილი მეთოდოლოგიების განსა-
ხილველად, ჯეპრას ორგანიზებით, არაერთი საგანმანათლებლო და საინფორმაციო 
შეხვედრა-სემინარი გაიმართა. შეიქმნა „ბიზნესლიტერატურის ბიბლიოთეკის“ ვებგვერდიც, 
სადაც თავმოყრილია ინფორმაცია წიგნების შესახებ, თემატური ბლოგპოსტები, სიახლეები, 
რეკომენდაციები.

პროექტის ამჟამინდელი პარტნიორები არიან „პალიტრა L“ და Harvard Business Review; ამ 
უკანასკნელთან თანამშრომლობით იგეგმება 3 ქართულენოვანი გზამკვლევის გამოცემა.

ჯეპრა 

„CSR-სტრატეგიის შექმნა თანამედროვე ბიზნესის წარმატების გადამწყვეტი კომპონენტია. 
მნიშვნელობა არ აქვს ბიზნესის ზომას, ძალიან მარტივი ნაბიჯების გადადგმით შესაძლებელია 
ბიზნესი გახდეს პასუხისმგებლობიანი და განახორციელოს პოზიტიური ცვლილებები 
საზოგადოებისა და გარემოსათვის, სადაც ის საქმიანობს მისთვის პრიორიტეტული 
მიმართულებებით“.

ეკატერინე ჟვანია
აღმასრულებელი დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

SUPPORTING COMMUNITIES - ECOIST

GPI HOLDING

Ecoist is GPI Holding's loyalty program aimed at promoting a healthy lifestyle and eco-behavior. 

Anyone using the GPI mobile application may join the Ecoist program and earn eco-coins through 
money paid for insurance and/or various eco-activities – training, walking, drinking water, etc. Eco-
coins can be used to purchase and renew insurance, thereby representing a strong incentive for 
people to join the insurance system.

The campaign is mainly conducted through social networks; the leading role within is played by 
inuencers – eco-soldiers who give examples and call on followers to repeat eco-behaviors:  not to 
forget to drink water, to walk home, etc. A Facebook group has been set up where ecoists share their 
achievements with others. The group now has 3,200 members and their number is increasing daily.

Partners of the project are the Aspria tness center, the X Treme sports store, the QuickTest car 
inspection center and the Georgian water company, Sno.

The loyalty campaign was launched on June 26 and has already achieved outstanding results:  the 
indicator of the application's downloads has doubled while the sum of eco-coins earned by users has 
exceeded a half-million.

„A company willing to be powerful and successful in the long run should be permanently responding 
to ongoing events. Currently, the customer judges about you not only through your outcome product 
but they ask for more responsibility towards the business environment and society. “

Paata Lomadze
General Director
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ჯიპიაი ჰოლდინგი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

„ეკოისტი“

„ეკოისტი“ - „ჯიპიაი ჰოლდინგის“ ლოიალობის პროგრამაა, რომლის მიზანია ჯანსაღი ცხოვ-
რების წესის და ეკოქცევების პოპულარიზება.  

ნებისმიერ მსურველს, რომელიც სარგებლობს „ჯიპიაის“ მობილური აპლიკაციით, შეუძლია 
ჩაერთოს „ეკოისტის“ პროგრამაში და დაზღვევაში გადახდილი თანხის და/ან სხვადასხვა 
ეკოქცევის - ვარჯიში, სიარული, წყლის სმა და ა.შ. – მეშვეობით დააგროვოს ეკომონეტები. 
ეკომონეტებით შესაძლებელია დაზღვევის შეძენა და განახლება, რაც თავისთავად სადაზღვე-
ვო სისტემაში მეტი ადამიანის ჩართვის სერიოზული სტიმულია. 

კამპანია ძირითადად სოციალური ქსელების მეშვეობით მიმდინარეობს; მასში წამყვან როლს 
ინფლუენსერები – ეკოჯარისკაცები თამაშობენ, რომლებიც იძლევიან მაგალითს და მოუწო-
დებენ მიმდევრებს გაიმეორონ ეკოქცევა, არ დაავიწყდეთ წყლის დალევა, მივიდნენ სახლამდე 
ფეხით და ა.შ. შექმნილია Facebook ჯგუფი, სადაც „ეკოისტები“ ერთმანეთს მიღწეულ შედეგებს 
უზიარებენ; ჯგუფში 3200 წევრია და მათი რიცხვი ყოველდღე იზრდება.

პროექტის პარტნიორები არიან: სპორტკომპლექსი „ასპრია“, სპორტული მაღაზია „X-treem“, 
„ქვიქტესტი“ და „სნო“. 

ლოიალობის კამპანია 2019 წლის 26 ივნისს დაიწყო და ამ დროისთვის უკვე თვალშისაცემი 
შედეგები აქვს: გაორმაგდა აპლიკაციის გადმოწერის მაჩვენებლები, მომხმარებელთა მიერ 
გამომუშავებული ეკომონეტების ჯამმა კი ნახევარ მილიონს გადააჭარბა.

„კომპანია, რომელსაც სურს გრძელვადიან პერსპექტივაში ძლიერი და წარმატებული იყოს, 
მუდმივად უნდა რეაგირებდეს მის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე. დღეს მომხმარებელი არ 
გაფასებს მხოლოდ პროდუქტით, ის ბიზნესისგან გარემოსა და საზოგადოების მიმართ მეტ 
პასუხისმგებლობას ითხოვს". 

პაატა ლომაძე
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

FOR LIBERTY THEATER

GINVENTOR

The Liberty Theater is the only one which is not nanced by the state and, therefore, is constantly 
focused on the optimal spending of funds which is why in many cases communication with the 
audience remains beyond the theater's nancial priorities. Consequently, the main problem of the 
theater is the lack of young people in the audience during its performances.

Ginventor decided to support the theater by enhancing communication with the younger generation 
on social media and thereby stimulating their interest in the theater. A communication plan was 
developed whose main objective was to provide relevant, interesting and appealing information to 
the younger generation of 16 to 29 year olds on both the old and the new repertoire of the theater.

The project launched in April 2019 has already given some results. If months ago there were plenty of 
empty seats during its performances, at this point the theater auditorium is slowly being lled with new 
faces. As for the social media activity, the number of people from the 18 - 24 age group has increased 
by 15%. In addition, an entirely new age segment of teens from 13 to 17 years of age has joined the 
group.

The next phase of the project aims to attract even more spectators to the Liberty Theater using 
innovative approaches.

„Culture is the driving element of development; therefore, we should all make our own contribution to 
its growth.“
 
Aleksandre Liluashvili
Founder
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ჯინვენტორი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

#თავისუფალი თეატრისთვის

„თავისუფალი თეატრი“ არის ერთადერთი თეატრი, რომელსაც სახელმწიფო არ აფინანსებს და 
რომელსაც მუდმივად უწევს თანხების ოპტიმალურ ხარჯვაზე ორიენტირება. ამის გამო, ხშირ 
შემთხვევაში, მაყურებელთან კომუნიკაცია თეატრის ფინანსური პრიორიტეტების მიღმა რჩება, 
რაც იწვევს თეატრისათვის მნიშვნელოვან პრობლემას – წარმოდგენებზე ახალგაზრდა 
მაყურებლის სიმცირეს. 

„ჯინვენტორმა“ თეატრის მხარდაჭერა ახალგაზრდა თაობასთან სოციალურ მედიაში კომუნი-
კაციის გაძლიერებითა და ამ გზით თეატრისადმი მათი ინტერესის გაღვივებით დაიწყო. 
შემუშავდა საკომუნიკაციო გეგმა, რომლის მთავარ ამოცანად განისაზღვრა 16-დან 29 წლამდე 
ახალგაზრდებისათვის სოციალური ქსელის მეშვეობით შესატყვისი, საინტერესო და მიმ-
ზიდველი ინფორმაციის მიწოდება თეატრის როგორც ძველი, ისე ახალი რეპერტუარის 
შესახებ. 

2019 წლის აპრილიდან დაწყებულმა პროექტმა უკვე გამოიღო გარკვეული შედეგი. თუკი 
თვეების წინ წარმოდგენებზე მრავლად შეინიშნებოდა ცარიელი სავარძლები, ახლა დარბაზი 
ნელ-ნელა ახალი სახეებით ივსება. სოციალურ მედიაში აქტიურობის თვალსაზრისით, 15%-ით 
გაიზარდა 18-დან 24-წლამდე ასაკის ადამიანთა რიცხვი; გარდა ამისა, გაჩნდა 13-დან 17 
წლამდე მოზარდების სრულიად ახალი ასაკობრივი სეგმენტი. 

პროექტის შემდგომი ეტაპის მიზანია ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით „თავისუფალ 
თეატრში“ კიდევ უფრო მეტი მაყურებლის მოზიდვა.
.

„კულტურაა განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ელემენტი, ამიტომ ყველამ ჩვენი 
წვლილი  უნდა  შევიტანოთ  მის  ამაღლებაში".  

სანდრო ლილუაშვილი
დამფუძნებელი
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CATEGORY "COMMUNITY SUPPORT"

TBILISIMARATHON

HEIDELBERGCEMENT 

The TbilisiMarathon is an international annual race organized by HeidelbergCement to promote a 
healthy lifestyle, philanthropy and to support the development of tourism in the country. The 
supporters of the TbilisiMarathon are the Tbilisi Mayor's Ofce and the Ministry of Culture and Sports 
of Georgia.

The 2019 TbilisiMarathon had 2,720 adult participants; moreover, 500 children took part in the kids' 
run. As many as 500 people arrived from 55 countries to participate in the race. The number of 
volunteers actively engaged in organizing the TbilisiMarathon reached 150 this year.

Every year, HeidelbergCement selects a beneciary to award a monetary sum that is collected 
through the registration of participants for the TbilisiMarathon which is then doubled by the company. 
This makes, therefore, every participant and supporter of the race a charity contributor. The 
beneciary of the 2018 event, First Step, received GEL 78,280 in total which was the largest amount 
of award money in the history of the TbilisiMarathon.

The TbilisiMarathon enables its partner companies to share in activities of social responsibility and 
this cooperation strengthens the team spirit among the employees of the participating organizations. 
By attracting foreign guests to the event, the TbilisiMarathon brings economic benet to the country 
and contributes to the development of sports tourism in Georgia.

„Heidelbergcement, with its 140-year history, has always been an exemplary European company 
caring rstly about its employees, the environment and making a signicant contribution to the 
development of the countries where it operates. Holding leading positions, it has always stimulated 
markets to develop and make progress. As one of the leading DAX index companies, it was and is 
transparent to the maximum degree.“

Irakli Makharoblidze
Sales and Marketing Director 
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ჰაიდელბერგცემენტი 

კატეგორია "საზოგადოების მხარდაჭერა"

„თბილისიმარათონი“

„თბილისიმარათონი“ – ყოველწლიური მასშტაბური საერთაშორისო გარბენია, რომელიც 
კომპანია „ჰაიდელბერგცემენტის“ ორგანიზებით იმართება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
პოპულარიზაციას, ქველმოქმედებას და ქვეყნის ტურისტულ განვითარებას ემსახურება. 
„თბილისიმარათონის“ მხარდამჭერები არიან თბილისის მერია, საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და გერმანიის საელჩო თბილისში.

2019 წელს „თბილისიმარათონში“ 2700-მდე ზრდასრულმა მონაწილემ, ხოლო ბავშვთა 
გარბენში 500-მა ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა; მარათონში მონაწილეობის მისაღებად 
უცხოეთიდან ჩამოვიდა 55 ქვეყნის 500 წარმომადგენელი. „თბილისიმარათონის“ ორგა-
ნიზებაში აქტიურად არიან ჩართული მოხალისეები, რომელთა რაოდენობამ წელს 150-ს 
მიაღწია.

„ჰაიდელბერგცემენტი“ ყოველწლიურად ირჩევს ბენეფიციარს და მას გადასცემს „თბილისი-
მარათონის“ რეგისტრაციიდან შემოსული და კომპანიის მიერ გაორმაგებულ თანხას; 
ამგვარად, მარათონის ყველა მონაწილე და მხარდამჭერი ქველმოქმედებაში ერთვება. 2018 
წლის ბენეფიციარს, ორგანიზაცია „პირველი ნაბიჯს“, ჯამში 78 280 ლარის ოდენობის თანხა 
გადაეცა, რაც „თბილისიმარათონის“ ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია.  

„თბილისიმარათონი“სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარების საშუალებას აძლევს 
პარტნიორ კომპანიებს, ხოლო მონაწილე ორგანიზაციების თანამშრომლებს - გუნდური 
სულისკვეთების გაძლიერების. ღონისძიებაზე უცხოელი სტუმრების მოზიდვით „თბილისი-
მარათონს“ ქვეყნისთვის  ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს და ხელს უწყობს საქართველოში 
სპორტული ტურიზმის განვითარებას.
 
„ჰაიდელბერგცემენტი“ თავისი 140-წლიანი ისტორიით ყოველთვის იყო სამაგალითო 
ევროპული კომპანია, რომელიც ზრუნავდა, პირველ რიგში, თავის დასაქმებულებზე, გარემოზე, 
შეჰქონდა უდიდესი წვლილი იმ ქვეყნების ეკონომიკის განვითარებაში, სადაც ოპერირებდა, 
იკავებდა რა ლიდერ პოზიციებს, ყოველთვის აძლევდა ბაზრებს სტიმულს განვითარებისა და 
პროგრესისათვის, ამასთან, როგორც DAX-ინდექსის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია, იყო და 
არის მაქსიმალურად გამჭვირვალე“.

ირაკლი მახარობლიძე
რეალიზაციის და მარკეტინგის დირექტორი
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CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"



CARE FOR A BETTER FUTURE – DZEGVI SHELTER AND EDUCARE GEORGIA 

BDO has been cooperating with various civil society organizations for years. Support for socially 
disadvantaged persons, the creation of decent living conditions for them and ensuring their access to 
health and education services are among the topics that BDO highlights as particularly important. In 
this regard, the company cooperates with Educare Georgia, an educational foundation, on various 
projects as well as with the representative ofce of the American Friends of Georgia, Inc. organization 
in Georgia.

BDO's partnership with American Friends of Georgia started in 2013 and continues to date. The 
company provides continuous assistance to socially disadvantaged people living in the Dzegvi 
Shelter. Eighty people currently live in the Dzegvi Shelter, including abandoned children, youngsters 
with disabilities and single elderly persons. The project aims at creating normal living conditions for 
residents of the shelter, supplying food and clothes for them as well as offering support in getting jobs 
and ensuring their access to education.

In 2018-2019, BDO provided signicant nancial and organizational support to the Dzegvi Shelter 
building rehabilitation project, in particular, for the purchase of bathroom inventory and some furniture 
for the living spaces in the new building. The rehabilitated building enables the addition of 60 more 
persons as well as the implementation of rehabilitation programs.

BDO also cooperates with Educare Georgia which is implementing the Engage project. This is an 
innovative Georgian crowdfunding platform pursuing the aim to provide socially disadvantaged high 
school students with computers and internet cards with the help from private donors. 
With BDO's support, 17 high school students in the Gori and Pankisi regions received Chromebooks. 
The project is continuing with more students to become engaged by the end of the year.

CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

BDO

“Our key priorities are providing access to education, overcoming poverty, improving living 
conditions for the vulnerable part of society and creating an environment where they will be able to 
develop as well as nd and use opportunities.”

Zurab Lalazashvili
Managing Partner
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ბიდიო 

ზრუნვა უკეთესი მომავლისთვის - ძეგვის თავშესაფარი და  EDUCARE GEORGIA

კომპანია „ბიდიო“ უკვე წლებია თანამშრომლობს სხვადასხვა სამოქალაქო ორგანიზაციასთან.   
„ბიდიოსათვის“ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია: სოციალურად დაუცველი ადამიანების მხარდა-
ჭერა, მათთვის ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა, მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და 
მათთვის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ამ მიმართულებებით, კომპანია, 
სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, თანამშრომლობს საგანმანათლებლო ფონდთან Educare Geor-
gia და „საქართველოს ამერიკელი მეგობრები ინკ-ის“ წარმომადგენლობასთან საქართველოში.

ერთი მხრივ, „ბიდიო“ 2013 წლიდან დღემდე თანამშრომლობს ორგანიზაციასთან „საქართველოს 
ამერიკელი მეგობრები“. კომპანია მუდმივად ეხმარება ძეგვის თავშესაფარში მცხოვრებ სოცია-
ლურად დაუცველ ადამიანებს. ძეგვის თავშესაფარში ამჟამად 80 ადამიანი ცხოვრობს, მათ შორის, 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, შშმ მოზარდები და მიუსაფარი მოხუცები. პროექტის მიზანია 
თავშესაფარში მცხოვრები პირებისთვის კარგი საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა, მათი 
უზრუნველყოფა საკვებითა და ტანსაცმლით, ასევე მათი დასაქმების ხელშეწყობა და განათლების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.  

2018-2019 წლებში „ბიდიომ“ მნიშვნელოვანი ფინანსური და ორგანიზაციული მხარდაჭერა გაუწია 
ძეგვის თავშესაფრის შენობის აღდგენის პროექტს - ახალი შენობისთვის სველი წერტილების 
ინვენტარის და საცხოვრებელი სივრცის ავეჯის ნაწილის შესაძენად. აღდგენილ შენობაში 
შესაძლებელი გახდა დამატებით 60 ადამიანის მიღება და სარეაბილიტაციო პროგრამების 
განხორციელება.  

მეორე მხრივ, „ბიდიო“ ასევე თანამშრომლობს Educare Georgia-სთან, რომელიც ახორციელებს 
პროექტს „ჩართე“. ეს არის ქართული ინოვაციური „კრაუდფანდინგის“ (Crowdfunding) პლატფორმა, 
რომლის მიზანია კერძო დონორების დახმარებით სოციალურად დაუცველ უფროსკლასელებს 
გადაეცეთ კომპიუტერები და ინტერნეტის ბარათები. 
„ბიდიოს“ მხარდაჭერით ქრომბუქები გადაეცა 17 მოსწავლეს გორსა და პანკისის ხეობაში. პროექტი 
გრძელდება და წლის ბოლოს წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემები შეიცვლება.  

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"

„ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტებია განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სიღა-
რიბის დაძლევა, საზოგადოების მოწყვლადი ნაწილისთვის საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება და ისეთი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, სადაც ისინი განვითარებას, შესაძ-
ლებლობების დანახვას და გამოყენებას შეძლებენ".

ზურაბ ლალაზაშვილი
მმართველი პარტნიორი
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ESTABLISHMENT OF AN INFORMAL EDUCATION CENTER IN KHEVSURETI 

Objective: Making education and necessary resources available for personal development to 
adolescents of the community of Barisakho 

Project Duration and Status

December 2018 – ongoing

BDO started to furnish an informal education center in Khevsureti in 2018. The project is being 
implemented in cooperation with the Civil Activity Center (media-resource mtisambebi.ge).
Together with the Ministry of Economy and Sustainable Development, as well as with the companies 
possessing various buildings located in Barisakho, long and complex discussions took place to 
locate space for an informal education center. In the end, the Ministry provided a 100 m2 space under 
a long-term lease. A respective agreement will be concluded shortly. The space will be refurbished, 
equipped with furniture, necessary technology, a lm-library and a library. The opening ceremony is 
planned to be organized by November 15. BDO allocated GEL 11,200. 

After the commencement of its functioning, the center will host training sessions, discussions and 
meetings with young leaders. A working space will be provided to the youth to develop projects of their 
interest. 

The operation of the center will support civil education of 70 young individuals residing in Pshav-
Khevsureti, their involvement in civil activities and employment. 

CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

BDO

“Our key priorities are providing access to education, overcoming poverty, improving living 
conditions for the vulnerable part of society and creating an environment where they will be able to 
develop as well as nd and use opportunities.”

Zurab Lalazashvili
Managing Partner
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ბიდიო 

არაფორმალური განათლების ცენტრის მოწყობა ხევსურეთში

მიზანი: ბარისახოს თემის მოზარდებისათვის განათლებისა და განვითარებისათვის საჭირო 
რესურსების ხელმისაწვდომობა. 

კომპანია „ბიდიომ“ 2018 წელს დაიწყო არაფორმალური განათლების ცენტრის მოწყობა 
ხევსურეთში. პროექტი ხორციელდება ორგანიზაცია „სამოქალაქო აქტივობების ცენტრთან 
(მედიარესურსი mtisambebi.ge)“ თანამშრომლობით.

არაფორმალური განათლების ცენტრისათვის ფართის გამოსანახად ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და ბარისახოში მდებარე სხვადასხვა შენობის 
მესაკუთრე კომპანიებთან გაიმართა ხანგრძლივი და რთული მოლაპარაკებები. საბოლოოდ, 
სამინისტრომ ცენტრისათვის გამოყო  100 მ2 ფართი გრძელვადიანი იჯარით. ხელშეკრულება 
დაიდება უახლოეს ხანში. ჩატარდება ფართის რემონტი, ცენტრი აღიჭურვება ავეჯით, ტექ-
ნიკით, ფილმოთეკითა და ბიბლიოთეკით. ცენტრის გახსნა დაგეგმილია 15 ნოემბრამდე. 
ამისათვის „ბიდიომ“ გამოყო 11,200 ლარი.

ამოქმედების შემდეგ ცენტრში იგეგმება ტრენინგების, დისკუსიებისა და შეხვედრების გამართვა 
ახალგაზრდა ლიდერებთან. ახალგაზრდებისათვის საინტერესო პროექტების შესამუშავებლად 
სამუშაო სივრცის დათმობა. 

ცენტრის ამოქმედება ხელს შეუწყობს ფშავ-ხევსურეთში მცხოვრები 70 მოზარდის სამოქალაქო 
განათლებას, სამოქალაქო აქტივობებში ჩაბმასა და დასაქმებას. 

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"

„ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტებია განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სიღა-
რიბის დაძლევა, საზოგადოების მოწყვლადი ნაწილისთვის საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება და ისეთი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, სადაც ისინი განვითარებას, შესაძ-
ლებლობების დანახვას და გამოყენებას შეძლებენ".

ზურაბ ლალაზაშვილი
მმართველი პარტნიორი
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DIO FOR THE SUPPORT OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS 

The DIO company has been long cooperating with First Step, a rehabilitation center for children with 
special needs.

In 2017, DIO fully equipped the building of the center with blinds and window covers. Following this 
project, DIO moved to a long-term cooperation and is now regularly assisting First Step with stipends 
for the third year.

DIO's stipend holder at First Step is a boy named Tsotne. The company covers the cost of his lessons 
and physical exercise on a monthly basis. As a result, the child is now able to independently perform 
simple routine activities. Representatives of First Step regularly update DIO on Tsotne's progress in 
acquiring new skills.

Apart from First Step, DIO cooperates with the children's hospice, Firey World. The cooperation 
started in 2017 when DIO equipped the hospice with doors and windows as well as blinds and window 
covers. Since then, DIO has been actively participating in fairs organized by the hospice.

It is important for DIO to establish a long-term partnership with its beneciaries as it believes that this 
is the only way towards sustainable development.
 

CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

DIO

„Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.“

Irma Daushvili
General Director 
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დიო 

„დიო“ განსაკუთრებული საჭიროების ადამიანების მხარდასაჭერად

კომპანია „დიო“ საკმაოდ დიდი ხანია თანამშრომლობს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 
ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრ „პირველ ნაბიჯთან“.  

2017 წელს „დიომ“ ცენტრის შენობა მთლიანად აღჭურვა ფარდა-ჟალუზებით. ამ ინფრა-
სტრუქტურული პროექტის შემდეგ „დიო“ გადავიდა გრძელვადიან თანამშრომლობაზე და უკვე 
მესამე წელია, რაც მუდმივად ეხმარება „პირველ ნაბიჯს“ სტიპენდიებით.

„პირველ ნაბიჯში“ „დიოს“ ჰყავს სტიპენდიატი, სახელად ცოტნე, რომელსაც ყოველთვიურად 
ურიცხავს გაკვეთილებისა და ვარჯიშების საფასურს. შედეგად, ბავშვს უკვე შეუძლია მარტივი 
რუტინული საქმეების დამოუკიდებლად შესრულება. „პირველი ნაბიჯის“ წარმომადგენლები 
რეგულარულად აგზავნიან „დიოში“ ცოტნეს მიერ ათვისებული ახალი უნარების ამსახველ 
ანგარიშებს. 

გარდა პირველი ნაბიჯისა, „დიო“ თანამშრომლობს პალიატიური მზრუნველობის ცენტრთან 
„ციცინათელების ქვეყანა“, რომელიც 2017 წელს მთლიანად აღჭურვა კარ-ფანჯრებით და 
ფარდა-ჟალუზებით და მას შემდეგ აქტიურად მონაწილეობს ამ ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 
გამოფენა-გაყიდვებში.  

„დიოსთვის“ მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი პარტნიორობა ბენეფიციარებთან, რადგან 
მიაჩნია, რომ მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი მათი მდგრადი განვითარების მიღწევა.

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ“.

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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ACTION PLAN ON WOMEN'S EMPOWERMENT FOR 2018-2020 

DIO aims to implement the UN Women and United Nations Global Compact (UNGC) principles of the 
empowerment of women in the company, its market relationships and in society at large.

The action plan for the empowerment of women was developed in cooperation with UN Women with 
the technical assistance of the Civil Development Agency (CiDA) and the nancial assistance of the 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Not all of the activities under the Action Plan have been accomplished but some results have already 
been achieved:  the company's leadership has repeatedly declared its position concerning gender 
issues, mechanisms for combatting anti-discrimination and sexual harassment have been set out in 
the internal policy of the company, trainings on the topic of gender stereotypes have been conducted 
for employees and a process for employing women in so-called non-traditional positions has been 
launched where women employees under equal conditions are being given preference in the 
appointment to managerial positions. An employee was tasked with the responsibility of monitoring 
the implementation of the action plan.

According to the data for 2019, the share of women in managerial positions reached 49%. Changes in 
personnel have led to an increase in sales and boosted the motivation of employees. Women feel 
better protected in the company while the number of women among the pool of applicants for 
announced job opening has increased.

CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

DIO

„Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.“

Irma Daushvili
General Director 
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დიო 

ქალთა გაძლიერების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

„დიოს“ მიზანია გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN Women) და გაეროს გლობალური 
შეთანხმების (UNGC) ქალთა გაძლიერების პრინციპების დანერგვა კომპანიაში, საბაზრო 
ურთიერთობებსა და საზოგადოებაში. 

ქალთა გაძლიერების პრინციპების დანერგვის სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს 2018 წელს, 
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (სიდა) ტექნიკური მხარდაჭერით და გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციასთან თანამშრომლობითა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
დაფინანსებით. 
 
ჯერ არ დასრულებულა სამოქმედო გეგმის ყველა ღონისძიება, მაგრამ გარკვეული შედეგები 
უკვე არსებობს: კომპანიის ხელმძღვანელობამ საჯაროდ არაერთხელ დააფიქსირა პოზიცია 
გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით; კომპანიის შიდა პოლიტიკაში გაიწერა ანტიდისკრი-
მინაციული და სექსუალურ შევიწროებასთან ბრძოლის მექანიზმები; თანამშრომლებს 
ჩაუტარდათ ტრენინგი გენდერული სტერეოტიპების თემაზე; დაიწყო ქალების ე.წ. არა-
ტრადიციულ პოზიციებზე დასაქმება; ხელმძღვანელ პოზიციებზე დაწინაურებისას, სხვა 
თანაბარ პირობებში, უპირატესობა მიენიჭათ ქალ თანამშრომლებს. დაინიშნა სამოქმედო 
გეგმის შესრულების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი.  

2019 წლის მონაცემებით, ქალთა პროცენტულმა წილმა ხელმძღვანელ პოზიციებზე 49%-ს 
მიაღწია. საკადრო ცვლილებებმა გაზარდა გაყიდვები და თანამშრომელთა მოტივაცია. 
კომპანიაში ქალები თავს უფრო დაცულად გრძნობენ, ხოლო ვაკანსიების გამოცხადებისას 
იმატა ქალი კანდიდატების რიცხვმა.

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ“.

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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TRANSLATION OF KHAN ACADEMY COMPUTER PROGRAMMING LESSONS IN GEORGIAN 

VEON

Much of Veon Georgia's social responsibility is focused on supporting digital education. One of its 
distinguished projects in this regard is the translation of the Khan Academy's computer programming 
lessons into the Georgian language. The project was implemented in tandem with the educational 
foundation, Educare Georgia, which strives to make education of a global level available to any 
person living in Georgia.

As much as 96% of educational resources in computer programming, the most demanded profession 
in the world, are in English while 80% of Georgian schoolchildren either do not speak English or 
speak it poorly. Therefore, a decision was made to translate the Khan Academy's free lessons in 
computer programming into Georgian.

For several years now, Educare Georgia has been translating the Khan Academy's resources; for this 
purpose, it formed a professional team that successfully undertakes this activity. Veon is working to 
ensure an intensive promotion and popularization of the specialty and the platform. 

The project ended in May 2019. A total of 164 JS, HTML/CSS and SQL lessons were translated. 
Since May, these lessons have been utilized by 9,676 users including 61% permanent users. This 
demonstrates that the interest towards the project is quite high.

CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"

„We view social responsibility as a mandatory and accompanying element of business and not as a 
supplement and we invest resources and efforts in forming a foundation of sustainable 
development.“ 

Anjei Malinowski
CEO
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ვიონი საქართველო

ხანის აკადემიის კომპიუტერული პროგრამირების გაკვეთილების თარგმნა ქართულ ენაზე

„ვიონი საქართველოს“ სოციალური პასუხისმგებლობის დიდ ნაწილს ციფრული განათლების 
ხელშეწყობაზე ზრუნვა შეადგენს. ამ მხრივ ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტია ხანის აკადემიის 
კომპიუტერული პროგრამირების გაკვეთილების თარგმნა ქართულად. პროექტი განხორ-
ციელდა საგანმანათლებლო ფონდ Educare Georgia-სთან ერთად, რომლის მიზანია 
ხელმისაწვდომი გახადოს მსოფლიო დონის განათლება საქართველოში მცხოვრები ნების-
მიერი ადამიანისათვის.

კომპიუტერული პროგრამირების დარგში, რომელიც დღეს მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვ-
ნადი პროფესიაა, საგანმანათლებლო რესურსების 96% ინგლისურ ენაზეა. ამავდროულად, 
ქართველი მოსწავლეების 80% ან საერთოდ არ ფლობს ინგლისურ ენას, ან ცუდად ფლობს. 
ამის გათვალისწინებით გადაწყდა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული 
ონლაინრესურსის გამოყენება – ქართულ ენაზე თარგმნილიყო ხანის აკადემიის კომპიუ-
ტერული პროგრამირების უფასო გაკვეთილები.

Educare Georgia არაერთი წელია თარგმნის ხანის აკადემიის რესურსებს და ჰყავს გუნდი, 
რომელიც ამ საქმიანობას შესანიშნავად ართმევს თავს. „ვიონმა“ კი პლატფორმის აქტიური 
პოპულარიზაცია და გაშუქება უზრუნველყო. 

პროექტი 2019 წლის მაისში დასრულდა; ითარგმნა JS, HTML/CSS, SQL-ის 164 ვიდეო-
გაკვეთილი. მაისიდან დღემდე გაკვეთილებს ჰყავდა 9,676 მომხმარებელი, აქედან 61% – 
მუდმივი, რაც პროექტისადმი საკმაოდ მაღალი ინტერესის მაჩვენებელია. 

„ჩვენ სოციალურ პასუხისმგებლობას ვუყურებთ, როგორც ბიზნესის აუცილებელ და თანამდევ 
შემადგენელს, და არა – როგორც დამატებას, და რესურსებსა და ძალისხმევას ვდებთ მდგრადი 
განვითარებისთვის საძირკველის შექმნაში".

ანჯეი მალინოვსკი
გენერალური დირექტორი

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"
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EXHIBITION OF DAVIT KAKABADZE'S CREATIVE ACTIVITY TO INSPIRE MODERN ARTISTS

TBC BANK

To mark the 130th anniversary of the birth of Davit Kakabadze, a famous painter and founder of 
Georgian modernism, TBC Bank, in partnership with the Davit Kakabadze Foundation, launched a 
large-scale project which was inaugurated in May 2019 by opening a comprehensive retrospective 
exhibition of Kakabadze's creative activity at TBC Gallery. The exhibition presented Kakabadze to 
public as a painter, art critic, photographer, operator, scientist, inventor and stereo-cinema specialist.

Events planned within the framework of the project include:  a multimedia exposition of scientic 
research and the artistic works of Davit Kakabadze, the publication of Davit Kakabadze's anniversary 
catalogue, the presentation of the archive at the Tbilisi art fair and the exposition of unknown works of 
the artist in Tsinandali. An educational platform, BAZA, was created which is an open space for artists, 
researchers, students and other people to share knowledge and generate ideas.

The project portrayed Davit Kakabadze's creative activity from a new angle. The exhibitions were 
visited by 15,000 people in total. The main challenge of the project – the digitization of Davit 
Kakabadze's heritage, was successfully accomplished thereby enabling the presentation of this 
heritage in diverse forms alongside the ability to update and elaborate it.

The project will continue for several years through educational platforms. 

CATEGORY "CROSS-SECTOR PARTNERSHIP"
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თი ბი სი ბანკი 

დავით კაკაბაძის შემოქმედების გამოფენა და თანამედროვე არტისტებისთვის ინსპირაციის მიცემა

ცნობილი მხატვრის, ქართული მოდერნიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებლის, დავით კაკაბაძის 130 
წლისთავის აღსანიშნავად „თიბისი ბანკმა“, დავით კაკაბაძის ფონდთან პარტნიორობით, 
მასშტაბური პროექტი წამოიწყო, რომელიც 2019 წლის მაისში „თიბისი გალერეაში“ კაკაბაძის 
მრავალმხრივი შემოქმედების რეტროსპექტული გამოფენით გაიხსნა. გამოფენამ საზოგა-
დოებას წარუდგინა დავით კაკაბაძე, როგორც მხატვარი, ხელოვნებათმცოდნე, ფოტოგრაფი, 
ოპერატორი, მეცნიერი, გამომგონებელი და სტერეო-კინოს სპეციალისტი. 

პროექტის სხვა ღონისძიებებს შორისაა დავით კაკაბაძის სამეცნიერო კვლევებისა და 
მხატვრული ნამუშევრების შთაგონებით შექმნილი მულტიმედიური ექსპოზიცია, დავით 
კაკაბაძის საიუბილეო კატალოგის გამოცემა, არქივის პრეზენტაცია თბილისის ხელოვნების 
ბაზრობაზე, მხატვრის აქამდე უცნობი ნამუშევრების გამოფენა წინანდალში. შეიქმნა 
საგანმანათლებლო პლატფორმა BAZA – ცოდნის გაზიარებისა და იდეების გენერირების ღია 
სივრცე ხელოვანებისთვის, მკვლევრებისთვის, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული 
ადამიანებისთვის. 

პროექტმა სრულიად ახალი პერსპექტივით წარმოაჩინა დავით კაკაბაძის შემოქმედება; 
გამოფენებს ჯამში 15 000 მნახველი ჰყავდა. ხორცი შეისხა პროექტის უმთავრესმა გამოწვევამ – 
დავით კაკაბაძის მემკვიდრეობა გადავიდა ციფრულ ფორმატში, რაც მისი მრავალფეროვანი 
და მრავალშრიანი წარმოდგენის, განახლებისა და განვრცობის წინაპირობაა.

პროექტი საგანმანათლებლო პლატფორმის მეშვეობით რამდენიმე წელს გაგრძელდება. 

კატეგორია "სექტორთა პარტნიორობა"
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CATEGORY "CSR COMMUNICATION"

კატეგორია "CSR-კომუნიკაცია"



CATEGORY "CSR COMMUNICATION"

CSR SECTION ON CORPORATE WEBPAGE 

DIO

In 2017, DIO created a special CSR section on its webpage, www.dio.ge, with the aim to raise 
awareness of society and, primarily, its employees about the essence of social responsibility and the 
projects implemented by DIO in this area.

It should be noted that DIO was also engaged in social activities before 2017 but did not communicate 
this information to society. The CSR section was added to the webpage after the company ofcially 
documented CSR in its business strategy and decided to allocate additional resources for the 
achievement of longer-term and more sustainable results.

The SCR section of the webpage was created with intensive involvement of the company’s marketing 
department, the board of directors, the head of the marketing department and the digital manager.

At present, the webpage extensively covers all of the implemented CSR activities as well as details 
about earlier activities which have been implemented since 2012 for the information of employees 
and any other interested persons.

Apart from the webpage, the information about DIO’s CSR policy and activities is also covered by 
broadcast and print media.

„Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.“

Irma Daushvili
General Director 
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დიო

კატეგორია "CSR-კომუნიკაცია"

კორპორატიული ვებგვერდის CSR სექცია

2017 წელს „დიომ“ საკუთარ ვებგვერდზე www.dio.ge შექმნა სპეციალური CSR-ველი, რაც 
მიზნად ისახავდა საზოგადოებისთვის და, პირველ რიგში,  კომპანიის თანამშრომლებისთვის 
სოციალური პასუხისმგებლობის არსის გაზიარებას და „დიოს“ მიერ ამ მიმართულებით 
განხორციელებული პროექტების გაცნობას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ „დიო“ 2017 წლამდეც აქტიურად იყო ჩართული სოციალურ აქტი-
ვობებში, თუმცა ამის შესახებ საზოგადოებასთან კომუნიკაციას არ აწარმოებდა. ვებგვერდზე 
CSR-ველის დამატება მას შემდეგ მოხდა, რაც კომპანიამ სოციალური პასუხისმგებლობა 
საკუთარ ბიზნეს სტრატეგიაში ფორმალურად დააფიქსირა და ამ მიმართულებით უფრო 
გრძელვადიანი და მდგრადი შედეგების მიღწევის მიზნით დამატებითი რესურსების გამოყოფა 
გადაწყვიტა.

ვებგვერდის CSR-ველი შექმნა კომპანიის მარკეტინგის განყოფილებამ, დირექტორთა საბჭოს, 
მარკეტინგის განყოფილების უფროსის და ციფრული მენეჯერის აქტიური ჩართულობით. 

ამჟამად კომპანიის ვებგვერდზე, თანამშრომლების და ყველა სხვა დაინტერესებული პირის 
საყურადღებოდ, აქტიურად შუქდება ყველა განხორციელებული CSR-აქტივობა; განთავსდა 
აგრეთვე ინფორმაცია უფრო ადრინდელი, 2012 წლიდან განხორციელებული, აქტივობების 
შესახებ. 

„დიოს“ CSR-პოლიტიკისა და აქტივობების შესახებ ინფორმაცია, ვებგვერდის გარდა,  
ტელევიზიით და ბეჭდვითი მედიის საშუალებითაც ვრცელდება. 

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ".

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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CATEGORY "CSR COMMUNICATION"

2018 REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

TBC BANK

Purpose of the project is to draft and publish a report on Corporate Social Responsibility of TBC Bank.

The bank set a goal to prepare the most transparent, comprehensive, concise and informative report.
TBC's marketing team got familiar with the experience of international organizations and reviewed 
respective reports on corporate social responsibility. The report included information on activities 
performed by TBC to support sectors, such as business development, culture, art, science, heritage, 
the future generation, environmental protection and sports. 

In December 2018, the report was presented to the public at a specially organized event. Partner 
companies, state bodies, non-governmental organizations, journalists, etc., were invited. A printed 
copy of the report was handed out to each visitor. Electronic copies were delivered to TBC investors 
and media, and published on TBC's social net and web site.
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თიბისი ბანკი 

კატეგორია "CSR-კომუნიკაცია"

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 2018 წ. ანგარიში

პროექტის მიზანია „თიბისი ბანკის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარი-
შის შემუშავება და გამოქვეყნება. 

ბანკმა  მიზნად  დაისახა შეემუშავებინა  მაქსიმალურად გამჭვირვალე, გასაგები, მოკლე და 
ინფორმაციული ანგარიში. „თიბისის“ მარკეტინგის გუნდი გაეცნო საერთაშორისო ორგა-
ნიზაციების გამოცდილებას და სხვა შესაბამის ანგარიშებს კორპორაcიულ სოციალურ 
პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. ანგარიშში შევიდა ინფორმაცია „თიბისის“ მიერ 
განხორციელებული საქმიანობის შესახებ შემდეგ სფეროებში: ბიზნესის განვითარება, 
კულტურა, ხელოვნება, მეცნიერება, მემკვიდრეობა, მომავალი თაობა, გარემოს დაცვა, 
სპორტი.

2018 წ. დეკემბერში საგანგებოდ გამართულ ღონისძიებაზე ანგარიში წარედგინა საზო-
გადოებას. მოწვეული იყვნენ პარტნიორი ორგანიზაციების, სახელმწიფო სტრუქტურების, 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და სხვა. ანგარიშის 
ნაბეჭდი ვერსიები დაურიგდა ყველა სტუმარს. ელექტრონული ვერსიები დაეგზავნა „თიბისის“ 
ინვესტორებსა და მედიას, ასევე განთავსდა „თიბისის“ სოციალურ ქსელში და ვებ გვერდზე. 
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CATEGORY "CSR MANAGER OF THE YEAR"

კატეგორია "წლის CSR-მენეჯერი"



CATEGORY "CSR MANAGER OF THE YEAR"

TORSTEN WELLER – GENERAL MANAGER 

HILTON

Hilton nominated Mr. Torsten Weller, General Manager, for the nomination of CSR Manager of the 
Year. Hilton implements CSR programs in various directions such as:  youth development, 
environmental protection, employee welfare, support of socially unprotected families, etc. At Mr. 
Weller's initiative, a leadership program was launched, involving over 35 young people. A number of 
different meetings, oriented at the development of young leader skills and competences, are 
organized under its framework. Apart from this, Hilton together with GIZ and the Black Sea 
Professional College, is implementing professional training programs. A Blue Energy committee is 
functioning at the hotel under Torsten's leadership, planning and carrying out various social activities. 
Through the committee's efforts, Hilton started recycling soap waste and the output product will be 
delivered to orphanages and families in need. The hotel also recycles paper as a means of 
environment protection. To date, two tons of paper have been recycled for secondary utilization. 
Torsten continually works to take care of team development and professional growth. Currently, the 
hotel employs nine disabled persons. Along with the above-mentioned programs, Hilton supports 
children and persons of special needs with toys, sweets and other necessary items on various 
occasions.  

„The 21st century is a century of challenges. In order to be successful, we should permanently keep 
trying to improve ourselves as well as the environment where we work. In business, social 
responsibility means that companies should, at their own initiative, play a more signicant role in 
achieving public goals.“
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ჰილტონი

კატეგორია "წლის CSR-მენეჯერი"

ტორსტენ ველერი – გენერალური მენეჯერი

წლის CSR-მენეჯერის ნომინაციაში სასტუმრო „ჰილტონიდან“ წარდგენილია მისი გენერალუ-
რი მენეჯერი, ბატონი ტორსტენ ველერი. ჰილტონი CSR-პროგრამებს სხვადასხვა მიმარ-
თულებით ახორციელებს: ახალგაზრდების განვითარება, გარემოს დაცვა, თანამშრომელთა 
კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა და სხვა. ველერის ინი-
ციატივით დაიწყო ლიდერობის პროგრამა, რომელიც აერთიანებს 35-ზე მეტ ახალგაზრდას. 
პროგრამის ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები, ორიენტირებული ახალ-
გაზრდა ლიდერების უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებაზე. დამატებით, „ჰილტონი“ 
GIZ-თან და პროფესიულ კოლეჯ „შავ ზღვასთან“ ერთად ახორციელებს პროფესიული 
სწავლების პროგრამებს. ტორსტენის თაოსნობით სასტუმროში ამოქმედდა ლურჯი ენერგიის 
კომიტეტი, რომელიც გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა სოციალურ აქტივობას. კომიტეტის 
დამსახურებით „ჰილტონმა“ დაიწყო საპნის ნარჩენების გადამუშავება და მიღებული პრო-
დუქტის დარიგება მიუსაფარ ბავშვთა სახლებსა და საჭიროების მქონე ოჯახებში. გარემოს 
დაცვის მიმართულებით სასტუმრო გადაამუშავებს ქაღალდს. დღემდე მეორეული მოხმა-
რებისთვის გადამუშავებულია 2 ტონა ქაღალდი. აღსანიშნავია, რომ ტორსტენი მუდმივად 
ზრუნავს საკუთარი გუნდის განვითარებასა და პროფესიულ ზრდაზე. დღეისათვის სასტუმროში 
დასაქმებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 9 პირი. ზემოჩამოთვლილ პროგრამებთან 
ერთად, „ჰილტონი“ პერიოდულად ეხმარება ბავშვებსა და საჭიროების მქონე ოჯახებს და მათ 
საჩუქრად გადასცემს სათამაშოებს, ტკბილეულსა და სხვადასხვა აუცილებელ ნივთს. 

„21-ე საუკუნე გამოწვევების საუკუნეა. წარმატებული რომ იყო, გამუდმებით უნდა ეცადო 
გააუმჯობესო საკუთარი თავი და ის გარემო, სადაც მუშაობ. ბიზნესის სოციალური პასუხის-
მგებლობა გულისხმობს იმას, რომ კომპანიებმა საკუთარი ინიციატივით უფრო მნიშვნელოვანი 
როლი შეასრულონ საზოგადოებრივი მიზნების მიღწევაში“.

125



CATEGORY "CSR MANAGER OF THE YEAR"

TAMTA ASLANISHVILI, CSR MANAGER

MBC

CSR activation at MBC relates to the name of Tamta Aslanishvili. At her initiative and through active 
cooperation with management, the company's CSR strategy, structure and budget were elaborated 
in 2018, resulting in the company's involvement in multiple signicant international and local 
networks. The company is implementing CSR programs directed at education, environmental 
protection, employee welfare and social aspects. In terms of education, MBC initiated the Financial 
Advisor project to support Georgian citizens to carry out correct nancial activities and improve their 
living conditions. In addition, Tamta and the company's employees regularly organize trainings, 
master classes and pro bono public consulting in partnership with other entities.

The company actively participates in social and environmental campaigns and motivates its 
employees to get involved in them. MBC has jointed campaigns such as #windaminda, #aCuqewigni, 
For the Sake of the Environment and the Wings for Life World Run. MBC continually encourages its 
staff members to take care of the environment. The company collects and recycles paper and 
celebrates days related to protection of the environment. 

To be involved in social welfare activities, the company cooperates with Catharsis and the Iashvili 
hospital. Together with the latter, MBC is funding a Clown Therapy project which has a positive impact 
on children as well as on their parents. 

Tamta regularly organizes training for employees to cover the issues of harassment, sexual abuse 
and female violence. She also initiated the establishment of an online platform – Voice of the 
Employees, where each staff member is able to bring to the attention of the top management any 
problem or share any ideas with them under full condentiality. 

"Our goal is to gain a reliable reputation in the micronance market. In achieving this goal, the company 
relies on its main assets – the experienced team, stable nancial partners and a well-arranged corporate 
structure. MBC's moral obligation is to care about the environment and the population, achieve 
commercial success through the full compliance with ethical norms and respect for our customers, nature 
and the community.“

Eter Chachibaia
Operations Director
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ემ ბი სი

კატეგორია "წლის CSR-მენეჯერი"

თამთა ასლანიშვილი – CSR-მენეჯერი

კომპანია ემბისიში CSR-მიმართულების გააქტიურება თამთა ასლანიშვილის სახელს უკავშირდება. 
2018 წელს მისი ინიციატივითა და მენეჯმენტთან აქტიური თანამშრომლობით შემუშავდა კომპანიის 
CSR-სტრატეგია, სტრუქტურა და ბიუჯეტი. შემდგომ კომპანია გახდა არაერთი მნიშვნელოვანი 
საერთაშორისო და ადგილობრივი ქსელის წევრი. კომპანია CSR-პროგრამებს ახორციელებს 
განათლების, გარემოს დაცვის, თანამშრომელთა კეთილდღეობისა და სოციალური მიმართულე-
ბებით. განათლების სფეროში ემბისი უძღვება პროექტს „ფინანსური მრჩეველი“, რომლის მიზანია 
საქართველოს მოსახლეობაში სწორი ფინანსური ქცევის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და მოქა-
ლაქეთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. დამატებით, თამთა და კომპანიის თანამშრომლები 
სხვადასხვა ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ატარებენ ტრენინგებს, მასტერკლასებსა და pro bono 
კონსულტაციებს.

კომპანია აქტიურად მონაწილეობს სოციალურ და გარემოსდაცვით კამპანიებში და ხელს უწყობს 
თანამშრომლების აქტიურ ჩართულობას. ემბისი შეუერთდა ისეთ კამპანიებს, როგორებიცაა 
#წინდამინდა, #აჩუქეწიგნი, „გარემოსგულისთვის“ Wings for Life World Run. ემბისი მუდმივად  
წაახალისებს თანამშრომლებს გარემოზე ზრუნვის მიმართულებით. კომპანია აგროვებს და 
ამუშავებს ქაღალდს, თანამშრომლებთან ერთად აღნიშნავს გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ 
დღეებს.
სოციალური კეთილდღეობის მიმართულებით კომპანია თანამშრომლობს „კათარზისთან“ და 
იაშვილის კლინიკასთან. ამ უკანასკნელში ემბისი აფინანსებს „ჯამბაზების თერაპიას“, რომელიც 
დადებით სამკურნალო ეფექტს ახდენს როგორც ბავშვებზე, ისე მათ მშობლებზე.

თამთა რეგულარულად ატარებს ტრენინგებს თანამშრომლებისთვის სამუშაო ადგილზე ძალადობის, 
სექსუალური შევიწროებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ. მისი ინიციატივით შეიქმნა 
ონლაინპლატფორმა „თანამშრომლის ხმა“, სადაც ნებისმიერ თანამშრომელს ტოპმენეჯმენტთან 
სრულიად ანონიმურად შეუძლია ნებისმიერი გადაცდომის/შემთხვევის დაფიქსირება ან, უბრალოდ, 
იდეებისა და მოსაზრებების გაზიარება.

„ჩვენი მორალური ვალდებულებაა, ვიზრუნოთ გარემოსა და მოსახლეობაზე, მივაღწიოთ კომერ-
ციულ წარმატებას – ეთიკური ნორმების სრული დაცვით, პატივი ვცეთ ჩვენს მომხმარებელს, ბუნებას 
და საზოგადოებას,  გავუზიაროთ ცოდნა მათ, ვისაც ამის საჭიროება აქვს".

ეთერ ჩაჩიბაია
საოპერაციო დირექტორი
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კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"

CATEGORY "CREATIVE CSR"

კატეგორია დაწესებულია საქართველოს საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაციასთან (ACAG) 
პარტნიორობით

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



CATEGORY "CREATIVE CSR"

WORKFROMGEORGIA

BETTERFLY

The idea of the project originated in the spring of 2019 when Russia's sanctions imposed on Georgia 
delivered a serious blow to Georgian tourism. When thinking about ways of compensating for this 
loss, Bettery found out that the so-called Digital Nomads; that is, people who travel and 
simultaneously work throughout a year, represent one of the fastest-growing segments of travelers. 
Therefore, the company came up with the idea to create virtual resources which will enable various 
companies to offer their ofce space to such travelers.

A virtual shared workspace, www.worfromgeorgia.com,  is a totally free platform where any company 
operating in Georgia may register as a host while any traveler from any country may reserve a place 
and, thus, be able to stay in the country longer. Such a service ideally meets the desire of digital 
nomads to travel during a year and obtain authentic experience to the maximum extent.

The main aim of the platform is to support the development of tourism in Georgia.

The service has already been used by around 50 travelers while the number of host companies 
reached 30. In the rating of cities on nomadlist.com, the most important site of digital nomads, Tbilisi 
moved up from 70th place to the 6th place.
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ბეთერფლაი 

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"

WORKFROMGEORGIA

პროექტის იდეა დაიბადა 2019 წლის ზაფხულში, როდესაც რუსეთის მიერ საქართველოსთვის 
დაკისრებულმა სანქციებმა ქართულ ტურიზმს სერიოზული დარტყმა მიაყენა. ამ დანაკლისის 
სხვა გზებით შევსებაზე ფიქრისას Bettery-ში აღმოაჩინეს, რომ მოგზაურების ერთ-ერთი 
სწრაფად მზარდი სეგმენტია ე.წ. Digital Nomads – ადამიანები, რომლებიც მთელი წლის 
განმავლობაში მოგზაურობენ და თან მუშაობენ. ამგვარად, კომპანიაში გაჩნდა ვირტუალური 
რესურსის შექმნის იდეა, რომლის მეშვეობითაც სხვადასხვა კომპანია შეძლებდა ასეთი 
ადამიანებისთვის საკუთარი საოფისე სივრცის შეთავაზებას.

ვირტუალური, საერთო სამუშაო სივრცე www.workfromgeorgia.com სრულიად უფასო პლატ-
ფორმაა, სადაც საქართველოში არსებული ნებისმიერი კომპანია შეძლებს მასპინძლად 
დარეგისტრირებას, ხოლო მოგზაური ნებისმიერი ქვეყნიდან – სამუშაო ადგილის დაჯავშნას და 
ქვეყანაში მეტი ხნით დარჩენას. ასეთი მომსახურება იდეალურადაა მორგებული „დიჯითალ 
ნომადების“ სურვილზე, იმოგზაურონ მთელი წლის განმავლობაში და შეძლებისდაგვარად 
მიიღონ ავთენტური გამოცდილება. 

პლატფორმის მთავარი მიზანი საქართველოში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაა.

მომსახურებით უკვე ისარგებლა 50-მდე მოგზაურმა, ხოლო მასპინძელი კომპანიების 
რაოდენობამ 30-ს მიაღწია. nomadlist.com-ზე, რომელიც „დიჯითალ ნომადებისთვის“ ყველაზე 
მნიშვნელოვანი რესურსია, თბილისმა ქალაქების რეიტინგში 70-დან მე-6 ადგილზე 
გადაინაცვლა. 
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CATEGORY "CREATIVE CSR"

THE SOUND OF INDIFFERENCE

WATERGUNZ 

In Georgia it is illegal to sell cold weapons to a person under age; however, this prohibition does not 
actually function. Plus, in recent years we have observed a dangerous increase in adolescent crime 
in the country. The social campaign of the Watergunz agency was aimed at drawing society's 
attention to this problem and toughening the legislation related to the selling of cold weapons through 
the mobilization of public opinion. 

A video was produced within the frame of the campaign that shows an orchestra composed of cold 
weapons playing a popular song “Drizzling Rain.” This merrily sounding song, which contains violent 
phrases but everyone fails to notice that, is taught to date and passed down from generation to 
generation.

Within the frame of experiment, under the supervision of campaign organizers, a group of young 
people purchased up to 100 cold weapons and sound engineers and other experts formed the 
orchestra from 11 of these weapons.

The key message – The Sound of Indifference – was communicated through the distribution of a viral 
video in social media and an online petition. At the next stage, the cold weapon 'orchestra' moved to 
the main thoroughfare in Tbilisi in front of the First Gymnasium where each visitor could directly listen 
to the 'sound of indifference' and sign a petition of request for a more stringent attitude to the sale of 
cold weapons. 

The campaign was analyzed by all leading media; thousands of people signed the petition and 
shared the related video. In three months from launching the campaign, the Prime Minister of Georgia 
publicly stated that the government would soon adopt a revised law to include the petition 
requirements worked out by the agency.  
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ვოთერგანს

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"

გულგრილობის ხმა

საქართველოში კანონით აკრძალულია არასრულწლოვანთათვის ცივი იარაღის მიყიდვა, 
თუმცა ეს აკრძალვა რეალურად არ სრულდება. ამასთან, ბოლო წლებში შეინიშნება 
არასრულწლოვანთა შორის ძალადობის ფაქტების შემაშფოთებელი ზრდა. სააგენტო 
watergunz–ის სოციალური კამპანია მიზნად ისახავდა ამ პრობლემისკენ მოსახლეობის 
ყურადღების მიპყრობას და, საზოგადოებრივი აზრის მობილიზების მეშვეობით, ცივი იარაღის 
რეალიზაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გამკაცრებას.

კამპანიის ფარგლებში შეიქმნა ვიდეო, რომელშიც ცივი იარაღებისგან აწყობილი ორკესტრი 
უკრავს ყველასათვის ნაცნობ სიმღერას „ჟუჟუნა წვიმა“, სიმღერას, რომელიც შეიცავს 
ძალადობრივ ფრაზებს, რასაც არავინ უკვირდება, საკმაოდ მხიარულად ჟღერს და დღემდე ამ 
სახით გადადის თაობიდან თაობაზე.

ესქპერიმენტის ფარგლებში, კამპანიის ორგანიზატორების ზედამხედველობით, ახალგაზრდე-
ბის ჯგუფმა შეიძინა 100-მდე ცივი იარაღი, აქედან 11 ნივთით ხმის ინჟინრებმა და სხვა 
ექსპერტებმა, შექმნეს ორკესტრი.

მთავარი გზავნილი – „გულგრილობის ხმა“ –  სოციალურ ქსელებში მოდებული ვირუსული 
ვიდეოს და ონლაინპეტიციის მეშვეობით გავრცელდა. შემდეგ ეტაპზე ვიდეოში ასახულმა ცივი 
იარაღების „ორკესტრმა“ თბილისის მთავარ გამზირზე, პირველი გიმნაზიის წინ გადაინაცვლა, 
სადაც ადამიანებს შეეძლოთ პირდაპირ მოესმინათ „გულგრილობის ხმისთვის“ და რეალურ 
გარემოში მოეწერათ ხელი ცივი იარაღის რეალიზაციის გამკაცრებასთან დაკავშირებულ 
პეტიციაზე. 

კამპანია ყველა წამყვანმა მედიასაშუალებამ გააშუქა; ათასობით ადამიანმა მოაწერა ხელი 
პეტიციას და გააზიარა კამპანიის ვიდეო. კამპანიის გაშვებიდან სამი თვის შემდეგ საქარ-
თველოს პრემიერ-მინისტრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ მთავრობა მალე მიიღებს განახ-
ლებულ კანონს, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება სააგენტოს მიერ შემუშავებული 
პეტიციის მოთხოვნები.
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CATEGORY "CREATIVE CSR"

INDEPENDENT GEORGIA'S CHILD

METRO PRODUCTION

on a project whose goal was to establish the tradition of celebrating Georgia's Independence Day. 
Georgia's Independence Day, May 26, has been celebrated for 101 years. Despite this, only a very 
small part of the population perceives this day as a national holiday. Within the framework of this 
campaign, a clear appeal was disseminated – Hang out the Flag. This allows every citizen in the 
whole of Georgia to become a part of this tradition. At the beginning of the campaign, he idea was to 
hang out a ag at a place of residence. Later on, some other forms were added (such as decorating 
cakes with ags, etc.).  The main goal of the campaign in 2019 was communication with people who 
were born after the restoration of Georgia's independence because the majority of these young 
people does not consider independence as their achievement. The video clip emphasizes that every 
person promotes Georgia's independence just because he exists. The number of the campaign 
participants increases from year to year and, consequently, the number of ags exhibited on May 26 
also increases.
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მეტრო ფილმ პროდაქშენი 

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"

შვილი დამოუკიდებელი საქართველოსი

4 წლის წინ „მეტროფილმ პროდაქშენმა“ „საქართველოს ბანკის“ ინიციატივით დაიწყო 
პროექტზე მუშაობა, რომლის მიზანი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნისა 
და ერთმანეთისთვის ამ დღის მილოცვის ტრადიციის დამკვიდრება. 

საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე, 26 მაისი, 101 წელია აღინიშნება, მაგრამ ამ ხნის 
მანძილზე საზოგადოების მხოლოდ მცირე ნაწილისთვისაა ეს თარიღი ეროვნული დღესას-
წაული. კამპანიის ფარგლებში აქტიურად ისმის მოწოდება გამოფინე დროშა, რომელიც 
თითოეულ მოქალაქეს, მთელი საქართველოს მასშტაბით, საშუალებას აძლევს გახდეს ამ 
ტრადიციის ნაწილი. კამპანიის დასაწყისში იგულისხმებოდა დროშის სახლიდან გამოფენა, 
შემდგომ წლებში კამპანიას დაემატა დროშის გამოფენის სხვადასხვა საშუალება (მაგ., ტორტზე 
გამოსახვა). 

2019 წლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო იმ ადამიანებთან კომუნიკაცია, რომლებიც უკვე 
დამოუკიდებელ საქართველოში დაიბადნენ და რომელთა უმეტესობა საქართველოს 
დამოუკიდებლობას საკუთარ მიღწევად არ აღიქვამს. შეიქმნა ვიდეორგოლი, სადაც 
ხაზგასმულია, რომ თითოეული ადამიანი თავისი არსებობით ყოველდღიურად უწყობს ხელს 
საქართველოს დამოუკიდებლობას. აღნიშნულ კამპანიაში ჩართულობა წლიდან წლამდე 
იზრდება და, შესაბამისად, მატულობს 26 მაისს გამოფენილი დროშების რაოდენობაც.

135



CATEGORY "CREATIVE CSR"

ARADANI

MR WOLF

In 2018, based on an assignment received from the clothes manufacturing brand, Zoma, Mr. Wolf 
carried out a social campaign entitled Aradani. The goal of the campaign was to motivate young 
people to participate in the elections on October 28, 2018 and to increase their activity. For this 
purpose, “teaser” posters were created and disseminated at the initial stage. This was a repeated 
visualization of populist political campaigns. The main characters shown on the posters were young 
people.  After that, a concert, called Aradani, was planned and organized. The price for attending the 
concert was the evidence indicating that the person participated in the elections and made a choice; 
that is, the concert could be attended by those young people who had a voting mark on their thumb 
checked under ultraviolet light. Additionally, Zoma offered a symbolic 25% discount in its apparel 
store to those youths who participated in the elections. As a result, the political posters attracted a lot 
of interest and attention. Many comments were made about them on the internet and the concert was 
attended by about 500 young people. This demonstrates that the campaign contributed to increased 
youth participation in the elections.
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მრ. ვულფი 

კატეგორია "შემოქმედებითი CSR"

“არადანი“

2018 წელს შპს „მრ. ვულფმა“ ტანსაცმლის ბრენდ „ზომას“ დაკვეთით ჩაატარა სოციალური 
კამპანია „არადანი“, რომლის მიზანი იყო ახალგაზრდების გააქტიურება და მოტივირება 
წასულიყვნენ 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებზე. ამისათვის თავდაპირველად შეიქმნა და 
თიზერის სახით გავრცელდა პოსტერები, რომლებიც იმეორებდა პოლიტიკური, პოპულისტური 
კამპანიების ვიზუალიზაციებს. პოსტერების მთავარი პერსონაჟები იყვნენ ახალგაზრდები. 
შემდგომ დაიგეგმა ღონისძიება – კონცერტი „არადანი“, რომელზე დასწრების საფასურიც 
გაკეთებული არჩევანი, ანუ ულტრაიისფერ განათებაზე აღმოჩენილი ცერა თითის მარკირება 
იყო. ამასთან, კომპანია „ზომა“ არჩევნებზე წასულ ახალგაზრდებს ტანსაცმლის მაღაზიაში 
სიმბოლურ – 28%-იან ფასდაკლებას სთავაზობდა. პოლიტიკურ პოსტერებს შედეგად დიდი 
გამოხმაურება და ინტერესი მოჰყვა ინტერნეტსივრცეში, ხოლო ელექტრონული მუსიკის 
ღონისძიებას 500-მდე ახალგაზრდა დაესწრო, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ კამპანიამ თავისი 
წვლილი შეიტანა ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საარჩევნო პროცესში ჩართვაში.
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CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"

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

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

კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"



CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"

CLEANING ACTIVITY CARRIED OUT BY THE STAFF OF PASHA BANK IN THE KRTSANISIPARK FOREST

PASHA BANK

The KrtsanisiPark Forest (also known as the PonichalaProtected Territory) is 210 hectares in size 
and represents a part of the natural ecosystem of the MtkvariRiver Plain Meadow. 

On March 21, 2019, the staff members of Pasha Bank cleaned two hectares of the territory for the 
third time. The responsibility to take care of the above territory was taken by the Bank in 2018 when it 
joined a wide-scale campaign organized by CENN – For the Environment.

While cleaning the territory, the amount of solid waste accumulated on the rest of the territory became 
especially obvious. For this reason, the Bank decided to clean the whole territory (210 hectares) with 
the help of an additional workforce. This activity was carried out without any technical equipment 
together with the Bio Cleaning campaign. It lasted for two days. People manually collected waste at 
the entrance of the protected territory which was later removed by the TbilService group.

KrtsanisiPark Forest is one of the most important green zones for the city of Tbilisi and maintaining it 
clean will greatly support the process of making the living conditions of people in Tbilisi better and 
healthier. Communicating the permanent involvement of our staff in the project and the implemented 
activities will enhance public awareness about the importance of environmental protection.
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პაშა ბანკი 

კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"

პაშა ბანკის თანამშრომლების მიერ კრწანისის ტყე-პარკში განხორციელებული 
დასუფთავებითი აქტივობა

კრწანისის ტყე-პარკი (ასევე ცნობილი, როგორც ფონიჭალის ნაკრძალი), 210 ჰა ფართობის 
ტერიტორიაზეა გაშლილი და მტკვრის ჭალის ბუნებრივი ეკოსისტემის ნაწილს წარმოადგენს.

2019 წლის 21 მარტს „პაშაბანკის“ თანამშრომლებმა კრწანისის ტყე-პარკში 2 ჰა ფართობის 
ტერიტორია უკვე მესამედ დაასუფთავეს. ამ ტერიტორიის რეგულარულ მოვლა-დასუფ-
თავებაზე პასუხისმგებლობა „პაშაბანკმა“ 2018 წელს აიღო, როდესაც შეუერთდა CENN-ის 
მასშტაბურ გარემოსდაცვით კამპანიას „გარემოს გულისთვის“.

დასუფთავების პროცესში განსაკუთრებით თვალში საცემი იყო ტყე-პარკის დარჩენილ 
ტერიტორიაზე დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობა, ამიტომ ბანკმა გადაწყვიტა, ტყე-პარკის 
მთლიანი ტერიტორია (210 ჰა) დამატებითი ძალების დახმარებით სრულად გაესუფთავებინა. 
აქცია კომპანია „ბიოდასუფთავებასთან“ ერთად ორი დღე, ტერიტორიაზე ტექნიკის შეყვანის 
გარეშე, ჩატარდა. ხალხმა ნარჩენები ხელით მოაგროვა ნაკრძალის შესასვლელთან, რაც 
შემდეგ „თბილსერვისჯგუფმა“ გაიტანა. 

კრწანისის ტყე-პარკი ქალაქისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მწვანე ზონაა, რომლის 
სუფთად შენარჩუნება თბილისელების საერთო საარსებო გარემოს გაჯანსაღებას უწყობს ხელს. 
თანამშრომლების მუდმივი ჩართულობა პროექტში და განხორციელებული აქტივობების 
შესახებ კომუნიკაციის წარმოება ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას 
გარემოს დაცვის მნიშვნელობის შესახებ.
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CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"

WASTE MANAGEMENT IN PROCREDITBANK

PROCREDIT BANK

Reduce waste generation and manage generated waste in the Bank. The project has been 
implemented since 2012.

In 2012, the bank introduced a waste management system to carry out the following activities:
· Conclude agreements with waste recycling companies that regularly remove recyclable 
waste, recycle and reprocess it. 
· Responsibilities to reduce and recycle waste were redistributed among structural units of 
the Bank. The waste is registered/recorded by means of special program IEMS. 
· Increase employee awareness in waste management. In 2019, 242 employees of the bank 
received respective training. 
The bank shared its experience in waste management with other entrepreneurs and stakeholders. 

In 2018 and the rst half of 2019 the bank recycled:
· 12,096 kg paper
· 305 kg plastics
· 1757 kg glass and aluminum cans
· 47 car tires
· 504 kg natural
· 5 kg small size AA, AAA batteries
· 5,244 kg UPC batteries

“I am fully aware of the use of the established term “CSR” in business and academic literature. 
However, it would be inaccurate to assume that we implement green or social activities merely 
because we feel we have to. Far from it: Our actions are driven by the desire for a better future, not by 
obligation “.

Marcel Zeitinger
Chairman of the Supervisory Board ProCredit  Bank
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პროკრედიტ ბანკი 

კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"

ნარჩენების მართვა პროკრედიტ ბანკში „ინიციატივები საზოგადოებისა და 
თანამშრომლებისთვის“

პროექტის მიზანია ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება და წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა 
ბანკში. პროექტი ხორციელდება 2012 წლიდან და დღესაც მიმდინარეობს. 

2012 წ. ბანკმა დანერგა ნარჩენების მართვის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც შემდეგი 
საქმიანობები განხორციელდა:
Ÿ ხელი მოეწერა ხელშეკრულებებს ნარჩენების გადამამუშავებელ კომპანიებთან, რომლებიც 

რეგულარულად ახდენენ გადამუშავებას დაქვემდებარებული ნარჩენების  გატანას, 
რეციკლირებას ან მეორედ გადამუშავებას. 

Ÿ ბანკის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის გადანაწილდა ნარჩენების შემცირებისა და 
გადამუშავების სფეროებში პასუხისმგებლობები. მიმდინარეობს ნარჩენების აღრიცხვაც  
სპეციალური პროგრამით - IEMS. 

Ÿ ჩატარდა ნარჩენების მართვის საკითხზე თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლების 
კამპანია, 2019 წ. ბანკის 242 თანამშრომელმა გაიარა ტრენინგი.  

Ÿ ნარჩენების მართვის სფეროში საკუთარი გამოცდილება ბანკმა სხვა მეწარმეებსა და 
დაინტერესებულ ჯგუფებსაც გაუზიარა.

2018 წელსა და 2019 წლის პირველ ნახევარში ბანკმა გადასამუშავებლად გაიტანა:
Ÿ 12096 კგ. ქაღალდი 
Ÿ 305 კგ. პლასტმასა
Ÿ 1757 კგ. შუშისა და ალუმინის ქილა
Ÿ ავტომობილის 47 საბურავი
Ÿ 504 კგ. ბუნებრივი ნარჩენები 
Ÿ 5 კგ. მცირე ზომის, AA, AAA ტიპის ბატარეა
Ÿ ·5244 კგ. UPS  ბატარეა 

„ძალიან კარგად ვიცი, თუ როგორ გამოიყენება ბიზნესსა და აკადემიურ ლიტერატურაში 
დამკვიდრებული  „კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა". თუმცა, არასწორი იქნება 
თუ ვიფიქრებთ, მწვანე და სოციალური აქტივობები იმის გამო განვახორციელოთ, რომ ამას 
მოითხოვენ ჩვენგან. არა, საქმე სხვაგვარადაა: ჩვენი საქმიანობა უნდა განაპირობოს უკეთესი 
მომავლის სურვილმა და არა – ვალდებულებამ".   

მარსელ ზაიტინგერი
სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე
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CATEGORY "WASTE MANAGEMENT INITIATIVE"

FOREST AND CITY ORDER – WASTE PROCESSING FACILITY WITHOUT WASTE

GEOMULCH

The goal of the project initiated by GEO Mulch LLC in 2018 is to clean the forest from debris as well as 
from deceased or dying trees, on the one hand, and, on the other hand, reaching an agreement with 
the municipality of Tbilisi on selling tree waste from pruning and trimming that cannot be otherwise 
utilized to the company to be used as a raw material in its manufacturing process. Namely, the 
company will produce mulch from tree residue which can then be spread over soil surfaces as a 
covering for agricultural, decorative and environmental protection purposes.

Within the framework of the project, the GEO Mulch working team has been regularly going to 
implement eld work oriented on collecting and removing residue generated as a result of cutting 
down trees and plants as well as the trees that have dried or fallen down. As of now, tens of hectares 
of forest have been cleaned from tree residue. GEO Mulch started the patented process of producing 
bio-organic mulch from biologically clean raw materials collected in the forest.   

In partnership with the Solid Waste Management Association of Georgia, GEO Mulch is having an 
active communication with Tbilisi City Hall that has recognized the importance of the issue and 
expressed its readiness to adopt the resolution based upon which it will become possible to 
reprocess municipal tree residue through auction. 

„Investments made in responsible business, in the long run, are much more benecial than an 
activity based on pure business interest.“ 

Mikheil Mestvirishvili
Director

144



ჯეო მულჩი 

კატეგორია "ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა"

„ტყის და ქალაქის სანიტარი“ ნარჩენის გადამამუშავებელი უნარჩენო წარმოება

„ჯეო მულჩის“ მიერ 2018 წლის იანვარში დაწყებული პროექტის მიზანია, ერთი მხრივ, ტყის 
მასივების ხის ნარჩენებისგან, დაავადებული და ამორტიზებული მცენარეებისგან გაწმენდა, 
ხოლო მეორე მხრივ, თბილისის მუნიციპალიტეტთან შეთანხმება, რომ ხე-მცენარეების 
სანიტარული ჭრის შედეგად წარმოქმნილი, სხვა მხრივ გამოუსადეგარი ნარჩენები გასხვისდეს 
კომპანიაზე, რომელიც ამ ნარჩენებს წარმოების ნედლეულად გამოიყენებს. კერძოდ, ხე-
მასალის ნარჩენებისგან მზადდება მულჩი – სასოფლო-სამეურნეო, დეკორატიული და 
გარემოსდაცვითი დანიშნულების ნიადაგის საფარი.

პროექტის ფარგლებში, „ჯეო მულჩის“ სამუშაო გუნდი რეგულარულად გადის ტყის მასივებში ხე-
მცენარეთა ჭრის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების, წაქცეული და გამხმარი ხეების 
გამოსატანად. დღესდღეობით, თბილისის შემოგარენში ხის ნარჩენებისგან ათეულობით 
ჰექტარი ფართობის ტყე დასუფთავდა. ტყიდან გამოტანილი ბიოლოგიურად სუფთა ნედ-
ლეულით „ჯეო მულჩმა“ ბიოორგანული მულჩის წარმოება და ამავდროულად მისი დაპა-
ტენტების პროცესი დაიწყო. 

„საქართველოს ნარჩენების მართვის ასოციაციასთან“ პარტნიორობით, „ჯეო მულჩი“ აწარ-
მოებს აქტიურ კომუნიკაციას თბილისის მერიასთან, რომელმაც აღიარა საკითხის აქტუალობა 
და გამოთქვა მზადყოფნა მიიღოს დადგენილება, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი 
გახდება მუნიციპალური ხის ნარჩენების აუქციონის სახით გასხვისება. 

„ბიზნესს მხოლოდ ფინანსური სარგებელი არ უნდა მოჰქონდეს, მისი საშუალებით ბევრად 
უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება,  ვიდრე ცალკე აღებული ნებისმიერი ბიზნესსაქმიანობაა.  
ჩვენი მიზანია არსებული გარემო უფრო ესთეტიკური, მრავალფეროვანი და ჯანსაღი 
გავხადოთ, რაშიც ჩვენი წარმოებული, ინოვაციური პროდუქტიც გვიწყობს ხელს".

მიხეილ მესტვრიშვილი
დირექტორი
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CATEGORY "RESPONSIBLE SMALL AND MEDIUM COMPANY OF THE YEAR"

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი"



ALTIHUT

CATEGORY "RESPONSIBLE SMALL AND MEDIUM COMPANY OF THE YEAR"

The mountaineering shelter and alpine Hotel AltiHut is located at 3,104 meters above sea level and is 
targeted at high-income tourists. It represents a social enterprise with the goal to improve sanitary 
conditions and security in general at alpine heights and develop touristic potential while establishing the 
highest service standards in areas that are difcult to access.  

General  Approach
AltiHut – is a high standard energy-efcient Swiss mountaineering hut, equipped with solar batteries, 
constructed with the highest quality ecological materials and offering comfortable accommodation for up to 
45 individuals at the elevation of 3,014 meters. AltiHut has comfortable beds, a kitchen, a library and a post 
box. It is possible for extreme sport lovers to spend their vacation here in summer and winter. Besides, there 
is also a small (six persons) fully equipped hut – a shelter that can provide housing to travelers free of 
charge. To date over 20 foreign tourists have already used the shelter. 
During the 2018-2019 winter season, up to 300 European high-income tourists were hosted and many 
more are expected to visit in the following season. 

Environmental Responsibility:  The area adjacent to AltiHut is very popular among tourists. However, due to 
absence of an elementary infrastructure, a large amount of domestic (paper, cans, various personal 
hygienic items, etc.) and biological waste get accumulated annually. In 2016-2019, the company, at its own 
cost, collected and brought over four tons of such waste down to the valley. At the same time, the company 
installed four public bio-toilets.   

Employee Responsibility:  People employed at Altitude are offered special terms. Their average salaries 
signicantly exceed the average salaries paid in the Georgian private sector. The employees are 
continuously trained by Swiss and Italian experts who pay visits for this specic purpose. The company 
provides full funding of insurance packages and participation in a pension plan.

Responsibility in the Marketplace: The company primarily cooperates with local farmers and 
entrepreneurs. Food is made with local high-quality raw materials. The stable revenues of the local 
population, as well as their civil awareness, have signicantly increased since the company explained to 
them the need of paying taxes. The company also provides assistance to the local community in book-
keeping and receiving legal income.  
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ალტიჰატი

„ალტიჰატი“ არის სამთო თავშესაფარი და ალპური სასტუმრო, რომელიც მდებარეობს ზღვის 
დონიდან 3 014 მეტრ სიმაღლეზე „ალტიჰატი“ წარმოადგენს სოციალურ საწარმოს, რომლის . 
მიზანია ალპურ სიმაღლეზე სანიტარიული პირობებისა და ზოგადი უსაფრთხოების გაუმჯობესება, 
რთულად მისადგომ ადგილებში ტურისტული პოტენციალის განვითარება და მომსახურების 
უმაღლესი სტანდარტის დამკვიდრება.

ზოგადი მიდგომა
„ “ -ალტიჰატი   ეს არის უმაღლესი სტანდარტების და ეკოლოგიურად სუფთა მასალებით, შვეიცარიაში 
დამზადებული, სრულიად თანამედროვე და ენერგოეფექტური სამთო ქოხი, რომელიც აღჭურვილი 
მზის აკუმულატორებით. 3014 მეტრის სიმაღლეზე, „ალტიჰატში“ კომფორტულად დაბინავდება 45-
მდე ადამიანი.  აქვეა სრულად აღჭურვილი პატარა ქოხიც (იტევს 6 ადამიანს)  თავშესაფარი, -
რომელიც წყვეტის გარეშე, უსასყიდლოდ შეიფარებს შესაბამისი საჭიროების მქონე მოგზაურებს 
სამთო მაშველებს. „ალტიჰატში“ აქვთ მოსახერხებელი ლეიბები, სამზარეულო, ბიბლიოთეკა, 
საფოსტო ყუთი და ექსტრემალური სპორტის მოყვარულებს შეუძლიათ ზამთარ-ზაფხულ დაისვენონ. 
დღემდე თავშესაფრით ისარგებლა 20-ზე მეტმა უცხოელმა ტურისტმა.
2018-2019 წწ.-ის ზამთრის სეზონზე ქოხმა უმასპინძლა 300-მდე მაღალშემოსავლიან ევროპელ 
ტურისტს; 2019-2020 წწ.-ის სეზონზე უფრო მეტ ტურისტს ელიან.

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა:  მდებარეობს ტურისტებს შორის ძალიან „ალტიჰატი“
პოპულარულ ადგილას. სამწუხაროდ, ელემენტარული ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო, ამ 
ტერიტორიაზე ყოველ წელს უამრავი საყოფაცხოვრებო (ქაღალდი, კონსერვის ქილები, სხვადასხვა 
ჰიგიენური ნივთები და ა.შ.) და ბიოლოგიური ნარჩენი გროვდებოდა. კომპანიამ 2016-2019 წლებში 
საკუთარი სახსრებით შეაგროვა და ბარში ჩაიტანა 4 ტონაზე მეტი ნარჩენები. პრობლემის სისტემური 
მოგვარების მიზნით, პარალელურად, კომპანიამ დაამონტაჟა 4 საჯარო . ბიოტუალეტი
პასუხისმგებლობა თანამშრომლების მიმართ: „ალტიტუდაში“ დასაქმებულები განსაკუთრებული 
პირობებით სარგებლობენ; მათი საშუალო ანაზღაურება საკმაოდ აღემატება საქართველოს კერძო 
სექტორში არსებულ საშუალო ხელფასს. თანამშრომლები მუდმივად გადიან პროფესიულ 
მომზადებას, რისთვისაც საგანგებოდ ჩამოდიან შვეიცარიელი და იტალიელი ექსპერტები. კომპანია 
უზრუნველყოფს სადაზღვევო პაკეტისა და საპენსიო სქემაში მონაწილეობის სრულ დაფინანსებას.

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში: კომპანია, პირველ რიგში, ადგილობრივ ფერმერებთან და 
მეწარმეებთან თანამშრომლობს. საკვები მზადდება მაღალხარისხიანი ადგილობრივი ნედ-

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი”
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Support to the Population/Separate Communities: The company continuously provides consulting to the 
local population and involves them in various professional training (organized for carpenters, building 
engineers, tourism, etc.). Local entrepreneurs became employed – in transportation, supply, laundry 
services (washing/ironing). The introduction of mobile communication assisted local entrepreneurs in their 
activities. During 2018-2019, over 1,000 high-spending tourists were received, having created new, steady 
income for the local community. 

No safety norms were previously observed in the alpine zone. The Altitude team installed a bridge to cross 
the Chkhere River as well as a platform for a helicopter as both are very important for rescue operations. 
The company also funded the installation of Magti aerials and covered the entire alpine zone, including 
Mount Kazbeg, with a high-quality mobile signal which signicantly improves research and rescue 
possibilities. In 2018, eight accidents were prevented through telephone communication which would 
otherwise have been followed by a fatal outcome. 
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“Take Care of Your Planet – is the main slogan of Altitude. 'If everybody can do, then I can do, too; if 
nobody can do, then I have to' – this is our philosophy but it is not expressed only in words. You can 
check and see the result.“ 

Davit Chichinadze
Director



კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი”

ლეულით. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ადგილობრივი მოსახლეობის სტაბილური შემოსავლის 
წყარო, მათი მოქალაქეობრივი შეგნება, რადგან კომპანიამ საფუძვლიანად განუმარტა მათ 
გადასახადების გადახდის აუცილებლობა და ეხმარება საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოებასა და 
ლეგალური შემოსავლების მიღებაში. 

საზოგადოების/ცალკეული თემების მხარდაჭერა: კომპანია მუდმივად უწევს კონსულტაციებს 
ადგილობრივ მოსახლეობას, რთავს მათ სხვადასხვა ტიპის პროფესიულ ტრენინგებში (დურგლე-
ბისთვის, მშენებლებისთვის, ტურიზმის მიმართულებით და ა.შ.). ტრანსპორტირებაში, მომარაგებაში, 
ჰიგიენურ მომსახურებაში (რეცხვა/დაუთოება) დასაქმდნენ ადგილობრივი მეწარმეები. მობილური 
კავშირის დამყარებამ ადგილობრივ მეწარმეებს ხელი შეუწყო საქმიანობაში. 2018-2019 წლებში 
მიღებულია 1 000 მეტი მაღალი მხარჯველობითი უნარის მქონე ტურისტი, რამაც ადგილობრივი 
მოსახლეობისთვის შექმნა ახალი, სტაბილური შემოსავალი.

ალპურ ზონაში არ იყო დაცული უსაფრთხოების არც ერთი ნორმა. ალტიტუდის  გუნდმა დაამონტაჟა „ “
მდინარე ჩხერზე გადასასვლელი ხიდი და ვერტმფრენის დასაჯდომი ბაქანი, რაც უმნიშვ-
ნელოვანესია სამაშველო ოპერაციებისათვის. საკუთარი ხარჯებით დაამონტაჟა ასევე მაგთის  „ “
ანტენები და მაღალი ხარისხის ფიჭური სიგნალით დაფარა მთელი ალპური ტერიტორია, 
მყინვარწვერის ჩათვლით; ეს მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს საძიებო და სამაშველო შესა-
ძლებლობებს. 2018 წელს სატელეფონო კავშირის დახმარებით შესაძლებელი გახდა 8 უბედური 
შემთხვევის დროულად მოგვარება და თავიდან იქნა აცილებული ფატალური შედეგები. 

„იზრუნე შენს პლანეტაზე" - „ალტიტუდას" მთავარი სლოგანია. თუ ყველას შეუძლია გაკეთება, 
მაშინ მეც შემიძლია; თუ არავის შეუძლია, მაშინ მე უნდა გავაკეთო!" – ეს არის ჩვენი 
ფილოსოფია და ეს ცარიელი სიტყვები არაა – შედეგი შეგიძლიათ იხილოთ და შეაფასოთ".

დავით ჭიჭინაძე
დირექტორი
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DIO's CSR priorities are:  gender equality, a decent working environment, support of civil society 
organizations, care for the environment and support for persons with disabilities.

Green Initiative 
The provision of a healthy environment and the sustainable use of natural resources represent a CSR 
direction of the company and DIO directs its efforts to make its production, products and activities eco-
friendly and safe.

The company expanded its production with efcient insulating glass allowing the maintenance of an optimal 
internal temperature in all weather conditions and at lower costs. To generate society's interest in this 
product, DIO conducted a marketing campaign using discounts, gifts, advertising and information video 
clips. 

DIO's production is waste-free as products made in accordance with individual requirements do not leave 
any post-production residue. Moreover, waste paper is regularly collected in the ofce and then delivered to 
a social enterprise, Green Gift, for further recycling. Polyethylene cups were replaced with eco-friendly 
paper cups.

The company often participates in tree-planting events, including the tree-planting event at Mtatsminda 
Park.

Responsible Employer
The comfort and satisfaction of employees is important for the company and this is something which also 
contributes to labor productivity.

To support the development of employees, the company regularly nances their participation in trainings 
and educational courses. An internal mentoring program has been introduced under which experienced 
personnel helps newly recruited employees acquire skills for their professional growth.
To ensure a decent and safe working environment, the company established a mechanism for complaints 
against sexual harassment.
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დიო

კომპანია „დიოს“ სოციალური პასუხისმგებლობის პრიორიტეტებია გენდერული თანასწორობა, 
ღირსეული სამუშაო გარემო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა, ეკოლოგიაზე ზრუნვა 
და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანების მხარდაჭერა.

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა
კომპანიის ერთ-ერთი CSR-მიმართულებაა ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა და ბუნებრივი 
რესურსების რაციონალური მოხმარება, რისთვისაც „დიო“ ცდილობს ეკომეგობრული და უსაფრთხო 
გახადოს წარმოება, პროდუქცია და აქტივობები. 
კომპანიამ წარმოებაში დაამატა ენერგოეფექტური მინაპაკეტი, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერ 
ამინდში შენობის შიგნით ოპტიმალური ტემპერატურის შენარჩუნება უფრო ნაკლები დანახარ-
ჯებითაა შესაძლებელი. ამ პროდუქტისათვის ყურადღების მისაქცევად „ “ აქტიური მარკეტინდიომ -
გული კამპანია აწარმოა ფასდაკლებების,  აქციების, სარეკლამო და საინფორმაციო სასაჩუქრე
ვიდეორგოლების საშუალებით.
„დიოს  წარმოება არის უდანაკარგო - ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე მორგებით დამზადებული “
პროდუქცია არ ტოვებს ნარჩენებს. ოფისში მუდმივად გროვდება მაკულატურა, რომელსაც შემდგომ 
გადაამუშავებს სოციალური საწარმო „მწვანე საჩუქარი“; პოლიეთილენის ჭიქები  მუყაოს ჩანაცვლდა
ეკომეგობრული ჭიქებით.
კომპანია ხშირად მონაწილეობს გამწვანების აქციებში; მათ შორის იყო მთაწმინდის ტყე-პარკის 
გამწვანების აქციაც.

პასუხისმგებლობა თანამშრომლების მიმართ
კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლების კომფორტი და კმაყოფილება, რაც ხელს უწყობს 
შრომის ნაყოფიერებასაც. 
კომპანია, განვითარების მიზნით, რეგულარულად აფინანსებს თანამშრომლების მონაწილეობას 
ტრენინგებსა და სასწავლო კურსებში; დანერგილია შიდა მენტორინგის პროგრამაც, რომლის 
ფარგლებშიც გამოცდილი, კვალიფიციური თანამშრომლები ეხმარებიან დამწყებ თანამშრომლებს 
კარიერული წინსვლისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენაში.
უსაფრთხო და ღირსეული სამუშაო გარემოს შესაქმნელად კომპანიაში დაინერგა სექსუალური 
შევიწროების გასაჩივრების მექანიზმი. ყველა თანამშრომლის ჯანმრთელობა დაზღვეულია. 
პერსონალი მთლიანად აღიჭურვა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით. სამუშაო სივრცე 
(როგორც დახურული, ისე ღია) აღიჭურვა უსაფრთხოებისთვის საჭირო ყველანაირი ინვენტარით; 
საამქროების მიხედვით მოეწყო პირველადი დახმარების კუთხეები. თანამშრომლებს ჩაუტარდათ 
პირველადი დახმარების სასწავლო ტრენინგები და სემინარები ერგონომიკის საკითხებზე.
„დიო“ დასაქმებისას თანაბარ პირობებს უზრუნველყოფს. კომპანიაში უკვე დასაქმებულია 1 შშმ პირი. 
ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა 49% ქალები არიან.

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი”
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All employees have health insurance coverage. Company personnel is fully equipped with protective 
equipment. The working environment (both indoors and outdoors) is equipped with all necessary safety 
devices and rst aid points were placed inside workshops. First aid trainings and workshops on ergonomics 
were conducted for employees.

DIO provides equal employment opportunities. The company has already employed one person with 
disabilities. Women comprise 49% of the managerial staff.

Employees participate in voluntary activities (for example, Festival of Life, Wings for Life World Run, 
TbilisiMarathon, tree-planting at Mtatsminda Park, etc.).

Responsibility in the Marketplace
DIO is focused on supporting youth and persons with special needs as well as developing Georgia's 
regions. To this end, the company often cooperates with both state and civil sector organizations.

Among the projects implemented in the past two years is the one under which the company fully equipped 
IA, an integrated day center for persons with disabilities, with doors and windows as well as blinds and 
window covers. The center provides disabled children with special needs with opportunities to realize their 
abilities and develop creative skills.

The protection of cultural and historic heritage is also important for DIO. The company renovated a library 
and equipped it with doors and windows in the village of Didi Toneti where the famous Georgian writer, 
Vazha-Pshavela was a teacher. A similar project was implemented along the occupation line in 2018; today 
this place is a busy cultural space for villagers.
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“Our company's social responsibility is our involvement in the process aimed at changing the world 
for the better.“

Irma Daushvili
General Director 



კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი”

თანამშრომლები სურვილისამებრ მონაწილეობენ მოხალისეობრივ აქტივობებში (მაგალითად, 
სიცოცხლის ფესტივალში, მსოფლიო რბენაში WINGS FOR LIFE, თბილისიმარათონში,  მთაწმინდის 
პარკის გამწვანების აქციაში და სხვა).

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში 
კომპანიის გაცხადებულ მისიაში მკაფიოდ არის მითითებული, რომ კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია 
მომხმარებელი. „დიო“ იცავს მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალობას. მომხმა-
რებლის კმაყოფილების და ლოიალობის შენარჩუნების მიზნით „დიო“ ყოველთვიურად ატარებს 
გამოკითხვას დამკვეთთა კმაყოფილების დასადგენად და მათგან რეკომენდაციების მოსასმენად. 
დღეისათვის, საერთო ჯამში, გამოკითხულია 2000-მდე დამკვეთი, რომელთაგან 91% კომპანიის 
მიმართ ლოიალობას ინარჩუნებს.

საზოგადოების/ცალკეული თემების მხარდაჭერა
კომპანია „დიო“ ორიენტირებულია ახალგაზრდებისა და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 
ადამიანების მხარდაჭერაზე, აგრეთვე რეგიონების განვითარებაზე, რისთვისაც კომპანია სხვადასხვა 
პროექტის ფარგლებში ხშირად თანამშრომლობს როგორც სახელმწიფო, ისე საჯარო სექტორის 
ორგანიზაციებთან. 
ბოლო ორი წლის განმავლობაში განხორციელებულ პროექტებს შორისაა შშმ პირთა კავშირი „იას“ 
ინტეგრირებული დღის ცენტრის სრული აღჭურვა კარ-ფანჯრებით და ფარდა-ჟალუზებით. ცენტრის 
დახმარებით განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებს შეუძლიათ საკუთარი შესაძლებლობების 
რეალიზება და შემოქმედებითი განვითარება. 
„ “დიოსთვის  მნიშვნელოვანია ქვეყნის კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, 
ამიტომ კომპანიის ხელშეწყობით გარემონტდა და აღიჭურვა ფანჯრებითა და ჟალუზებით ბიბლიო-
თეკა დიდ თონეთში, სოფელში, რომლის სკოლაშიც ვაჟა-ფშაველა ასწავლიდა. ანალოგიური 
პროექტი განხორციელდა 2018 წელს საოკუპაციო ხაზთან ახლოს; დღეისათვის ეს ბიბლიოთეკა 
სოფლის მცხოვრებლებისთვის არის ერთ-ერთი აქტიური კულტურული სივრცე.

„კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა – ეს არის ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა პრო-
ცესში, რომ შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ“.

ირმა დაუშვილი
გენერალური დირექტორი
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MBC

CATEGORY "RESPONSIBLE SMALL AND MEDIUM COMPANY OF THE YEAR"

MBC's corporate social responsibility is reected in its main values and covers the following directions:  
protecting the environmental, empowering women, supporting nancial education, labor rights, young 
people, transparency and business ethics. 
Within the scope of environmental responsibility, the company keeps trying its best to minimize the negative 
impact of its activity, to ensure the recycling of waste and to become actively involved in clean-up activities. 

MBC follows an established policy oriented at environmental protection. An action plan has been designed 
and annual environmental activities are scheduled. 

Employees are taking the maximum possible care of natural resources, collecting paper waste and 
delivering it to recycling facilities. They also annually participate in events dedicated to Earth Day and green 
actions and have joined a wide-scale campaign, For the Sake of the Environment, under which they 
regularly remove waste from touristic areas near Uplistsikhe. The company encourages transfers in eco-
friendly transport, the ofce area has plants and plastic disposable cups have been replaced with paper 
cups. 

From 2020, MBC plans to switch to so-called green purchasing.
Under the framework of responsibility towards employees, MBC pays special attention to establishing and 
maintaining labor safety conditions and ensures conditions supporting and encouraging professional 
development. 
The company maintains an anonymous online platform for submitting complaints, comments and 
recommendations. For the purposes of encouraging employees, bonus and annual bonus systems are 
functioning as well as health insurance, salary increase plan, awards and corporate events, etc. The 
company covers its employees' pension contributions in full. MBC's employee composition is balanced in 
terms of gender.
The company pays a lot of attention to planning and organizing professional development training and 
educational programs for its employees. 

Responsibility in the Marketplace:  One of the key issues for the company is the protection of customers' 
rights. This means providing a transparent, thoughtful and dignied nancial service. 

The attitude towards clients is based on high professional ethical standards and moral values. The quality 
of the service provided is monitored and a complaint ling and review system is in place. 
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ემ ბი სი (მიკრო ბიზნეს კაპიტალი) 

„ემბისის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ასახულია კომპანიის ძირითად ღირე-
ბულებებში და მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: გარემოს დაცვა, ქალთა გაძლიერება, ფინანსური 
განათლების მხარდაჭერა, შრომითი უფლებები, ახალგაზრდების მხარდაჭერა, გამჭვირვალობა და 
ბიზნეს ეთიკა .

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ფარგლებში კომპანია ცდილობს მაქსიმალურად შეამციროს 
საქმიანობის უარყოფითი ზეგავლენა გარემოზე, უზრუნველყოს ნარჩენების გადამუშავება და 
დასუფთავების აქციებში აქტიური ჩართულობა. 
„ემბისიში“ ჩამოყალიბებულია გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, შემუშავებულია 
სამოქმედო გეგმა და გაწერილია წლიური გარემოსდაცვითი ატივობები. 
თანამშრომლები მაქსიმალურად უფრთხილდებიან ბუნებრივ რესურსებს, აგროვებენ ქაღალდის 
ნარჩენებს და აბარებენ გადამამუშავებელ პუნქტებში, ყოველწლიურად მონაწილეობენ დედამიწის 
დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში და გამწვანების აქციებში, შეუერთდნენ მასშტაბურ კამპანიას 
„გარემოს გულისთვის“, რომლის ფარგლებშიც რეგულარულად ასუფთავებენ ნარჩენებით 
დაბინძურებულ ტურისტულ ზონას უფლისციხის მახლობლად. კომპანიაში წახალისებულია 
ეკომეგობრული ტრანსპორტით გადაადგილება; გამწვანებულია საოფისე სივრცე; პლასტმასის 
ერთჯერადი ჭიქები ჩანაცვლებულია ქაღალდის ჭიქებით. 2020 წლიდან „ემბისი“ გეგმავს გადავიდეს 
ე.წ „მწვანე შესყიდვებზე“.

თანამშრომლების მიმართ პასუხისმგებლობის ფარგლებში „ემბისი“ განსაკუთრებულ ყურადღებას 
უთმობს შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნას და დაცვას, უზრუნველყოფს პროფესიული 
განვითარების ხელშემწყობ და წამახალისებელ გარემოს.  კომპანიაში დანერგილია საჩივრების, 
შენიშვნებისა და რეკომენდაციების მიწოდების ანონიმური ონლაინპლატფორმა; თანამშრომელთა 
წახალისების მიზნით მოქმედებს ბონუსების და წლიური პრემიების სისტემა,  ჯანმრთელობის 
დაზღვევა, ხელფასის მატების სქემა, ჯილდოები, კორპორაციული ღონისძიებები და სხვა. კომპანია 
თავად იხდის თანამშრომლების საპენსიო შენატანის სრულ ოდენობას. „ემბისის“ თანამშრომელთა 
შტატი დაბალანსებულია გენდერული თვალსაზრისით. 
კომპანია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლების პროფესიული განვითარებისათვის 
ტრენინგებისა და სასწავლო პროგრამების დაგეგმვასა და ჩატარებას.  

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში: კომპანიისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა 
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, რაც გულისხმობს გამჭვირვალე, გონივრულ და ღირსეულ 
ფინანსურ მომსახურებას. 
კლიენტებთან დამოკიდებულება ეფუძნება პროფესიული ეთიკის მაღალ სტანდარტებსა და 

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი”
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MBC

CATEGORY "RESPONSIBLE SMALL AND MEDIUM COMPANY OF THE YEAR"

Since 2017, MBC has joined the Smart Campaign – the largest international campaign aimed at the 
protection of micro-nance sector customers, once again demonstrating its devotion to the seven main 
principles (proper product delivery, prevention of extra debt, transparency, reasonable pricing, fair and 
polite attitude towards clients, condentiality of the information, grievance management plan). 

The purpose of the company is to establish a reputation of being an honest company oriented at customer 
welfare in the micro-nance market. 

For the purposes of supporting the population / separate communities, the company is actively 
implementing various social projects. Its priority target groups are social enterprises, organizations working 
on the problems of disabled people, socially unprotected citizens, women entrepreneurs, beneciaries of 
orphanages and old age homes, school children and youth.

One of the company's successful social projects is Financial Adviser under which the company is trying to 
increase the nancial knowledge level for diverse target groups through training, masterclasses and 
consulting tailored for their specic needs. 

Under a pro-bono network membership, MBC employees provide free high-quality professional service to 
civil organizations and social enterprises with respective needs. MBC funds the Clown Care project for 
young patients of the oncological-hematological department of the Iashvili Central Hospital and 
continuously provides support to the Katarzisi charity house. 

Since 2016, MBC employees have been participating in the Wings for Life marathon and many other charity 
projects and campaigns.
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"Our objective is to establish a reliable reputation in the micronance market. In achieving this goal, the 
company relies on its main assets – the experienced team, stable nancial partners and a well-arranged 
corporate structure. MBC's moral obligation is to care about the environment and the population and 
achieve commercial success through the full compliance with ethical norms and respect for our customers, 
nature and the community.“ 

Eter Chachibaia
Operations Director 



კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი”

მორალურ ღირებულებებს. დაწესებულია მომსახურების ხარისხის მეთვალყურეობა; დანერგილია 
საჩივრების მიღებისა და განხილვის სისტემა. 
2017 წლიდან „ემბისი“ Smart Campaign-ს  მიკროსაფინანსო სექტორში მომხმარებელთა დაცვის –
ყველაზე ფართომასშტაბიან საერთაშორისო კამპანიას შეუერთდა, რითაც კიდევ ერთხელ დაადას-
ტურა შვიდი ძირითადი პრინციპის (პროდუქტის შესაფერისი მიწოდება, ზედმეტი დავალიანების 
პრევენცია, გამჭვირვალობა, გონივრული ფასდადება, სამართლიანი და თავაზიანი მოპყრობა 
კლიენტთან, მონაცემების კონფიდენციალობა, საჩივრების მართვის მექანიზმები) ერთგულება. 
კომპანიის მიზანია მიკროსაფინანსო ბაზარზე სანდო, კეთილსინდისიერი და მომხმარებლის 
კეთილდღეობაზე ორიენტირებული კომპანიის რეპუტაციის დამკვიდრება. 

საზოგადოების/ცალკეული თემების მხარდაჭერის მიზნით კომპანია აქტიურად ახორციელებს 
სხვადასხვა სოციალურ პროექტს. კომპანიის პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფებია სოციალური 
საწარმოები, შშმ პირების პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციები, სოციალურად დაუცველი 
მოსახლეობა, ქალი მეწარმეები, ბავშვთა და ხანდაზმულთა სახლების ბენეფიციარები, სკოლის 
მოსწავლეები და ახალგაზრდები.
კომპანიის ერთ-ერთი წარმატებული სოციალური პროექტია „ფინანსური მრჩეველი“, რომლის 
ფარგლებშიც კომპანია ცდილობს აამაღლოს ფინანსური განათლების დონე, სხვადასხვა 
მიზნობრივი ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგების, მასტერკლასების და კონსულ-
ტაციების მეშვეობით. 
pro bono ქსელის წევრობის ფარგლებში, „ემბისის“ თანამშრომლები უსასყიდლოდ უწევენ 
მაღალკვალიფიციურ პროფესიულ მომსახურებას შესაბამისი საჭიროების მქონე სამოქალაქო 
ორგანიზაციებსა თუ სოციალურ საწარმოებს. „ემბისი“ აფინანსებს Clown Care-ის პროექტს იაშვილის 
სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ონკოჰემატოლოგიური განყოფილების პაციენ-
ტებისთვის და მუდმივად მხარში უდგას სათნოების სახლ „კათარზისს“. 
2016 წლიდან „ემბისის“ თანამშრომლები მონაწილეობენ მარათონში „Wings for Life” და სხვა 
მრავალ საქველმოქმედო პროექტსა თუ კამპანიაში. 

„ჩვენი მიზანია მიკროსაფინანსო ბაზარზე სანდო რეპუტაციის დამკვიდრება. ამ მიზნის მისაღწევად 
კომპანიის მთავარი მონაპოვარია გამოცდილი გუნდი, მყარი ფინანსური პარტნიორები და 
გამართული ორგანიზაციული სტრუქტურა. „ემბისის" მორალური ვალდებულებაა ვიზრუნოთ 
გარემოსა და მოსახლეობაზე, მივაღწიოთ კომერციულ წარმატებას ეთიკური ნორმების სრული 
დაცვით, პატივი ვცეთ ჩვენს მომხმარებლებს, ბუნებას და საზოგადოებას".

ეთერ ჩაჩიბაია
საოპერაციო დირექტორი
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E-SPACE

CATEGORY "RESPONSIBLE SMALL AND MEDIUM COMPANY OF THE YEAR"

For E-Space, CSR is a signicant part of its activity as the company places high importance on 
environmental protection. The key green initiative of the company is the installation of electric car 
chargers to encourage community eco-friendly behavior. E-Space is also increasing public 
awareness with respect to environmental/ecological issues. 

Environmental Responsibility determines the activity of E-Space because its main goal is to reduce 
emissions from internal combustion engines. In order to achieve this, the company is developing an 
electric car charging network and distributing information to the public to motivate people to start 
taking steps towards environmental protection. At the company's initiative, citizens are able to use the 
chargers without payment and they will remain free during the following year as well because the 
company tries to allow as many people as possible to use the service and take an interest in 
participating in environmental protection activities. The company purposefully rejected 
commercialization, realizing that in that case, it would have been impossible to make any signicant 
contribution to pollution reduction. 

Through an informative blog and social media, the company is actively implementing a campaign, 
#metizhangbadiqalaqs, (More Oxygen to the City) to provide the population with information on 
environmental issues. The purpose of the campaign is to let people know how efcient it is in the long 
run to use an electric car and renewable power. 

The company shot and launched an internet video justifying the priority of electric mopeds against 
gas-operated mopeds whose emission is no less harmful to the environment than that from trucks. 
The company is cooperating with Helios Energy Georgia - a company developing solar energy power 
stations in Georgia. In Helios' academy, which will receive the rst visitors in October, E-Space will 
speak with them about renewable energy sources and eco-friendly transportation means. 

Employee Responsibility
Regardless of the fact that the company employs only four individuals, they are the most signicant 
assets to the company. At business meetings and in planning various activities, the contribution and 
viewpoint of each employee is very valuable. 
The company never ignores even a minor problem of any employee and it always tries to nd a 
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ი-სპეისი

„ “ი-სპეისისთვის  CSR-ი საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან თავად ეს საქმიანობაც 
გარემოს დაცვას უკავშირდება. კომპანიის მთავარი მწვანე ინიციატივაა ელექტრომობილების 
დამტენების დაყენება მოსახლეობის ეკომეგობრული ქცევის ხელშესაწყობად; გარდა ამისა,  
„ი-სპეისი“ ცდილობს აამაღლოს მოსახლეობის ცნობიერება გარემოსდაცვით/ეკოლოგიურ 
საკითხებში. 

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა „ი-სპეისის“ საქმიანობის განმსაზღვრელია, რადგან 
ორგანიზაციის მთავარი მიზანი შიდაწვისძრავიანი ტრანსპორტის გამონაბოლქვის შემცირე-
ბაა. ამის მისაღწევად კომპანია ავითარებს ელექტრომობილების დამტენების ქსელს და  
საზოგადოებაში ინფორმაციას ავრცელებს, რათა ადამიანებს  გარემოს დასაცავად რაღაცის 
გაკეთების მოტივაცია გაუჩნდეთ. კომპანიის ინიციატივით დამტენების მოხმარება საზოგა-
დოებისთვის უფასოა და უფასო იქნება შემდეგი წლის განმავლობაშიც, რადგან კომპანიას 
სურს, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეცეს საშუალება გამოსცადოს ეს მომსახურება და 
გაუჩნდეს გარემოს დაცვაში მონაწილეობის სურვილი. კომპანიამ განგებ თქვა უარი კომერ-
ციალიზაციაზე, რადგან ასეთ შემთხვევაში გარემოს დაბინძურების შემცირებაში შეტანილი 
წვლილს დიდი მასშტაბი ვერ ექნებოდა. 
საინფორმაციო ბლოგის და სოციალური ქსელის გამოყენებით ორგანიზაცია აქტიურად 
აწარმოებს კამპანიას #მეტიჟანგბადიქალაქს და მოსახლეობას აწვდის ინფორმაციას 
გარემოსდაცვით საკითხებზე; კამპანიის მიზანია დაანახოს ადამიანებს, რამდენად მომგებიანია 
ელექტრომანქანის და განახლებადი ენერგიის გამოყენება გრძელვადიან პერიოდში.
ორგანიზაციამ გადაიღო და ინტერნეტსივრცეში გაავრცელა ვიდეო, სადაც დასაბუთებულია 
ელექტრომოპედების უპირატესობა საწვავზე მომუშავე მოპედებთან შედარებით, რომელთა 
გამონაბოლქვიც გარემოსთვის არანაკლებ საზიანოა, ვიდრე სატვირთო მანქანისა. 
კომპანია თანამშრომლობს  „ჰელიოს ენერჯი ჯორჯიასთან“, რომელიც საქართველოში მზის 
ენერგიის ელექტროსადგურებს ნერგავს. „ჰელიოს აკადემიაში“, რომელმაც ოქტომბრიდან 
პირველი მსმენელები მიიღო, „ი-სპეისი“ მსმენელებს განახლებადი ენერგიის წყაროების და 
ეკომეგობრული ტრანსპორტის შესახებ ესაუბრება.

პასუხისმგებლობა თანამშრომლების მიმართ
მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიაში სულ 4 ადამიანი მუშაობს, ისინი კომპანიის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი აქტივია. კომპანიაში საქმიანი შეხვედრებისა თუ სხვადასხვა აქტივობის 
დაგეგმვის პროცესში თანაბრად მნიშვნელოვანია თითოეული თანამშრომლის წვლილი და 
მოსაზრება. 

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი”
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E-SPACE

CATEGORY "RESPONSIBLE SMALL AND MEDIUM COMPANY OF THE YEAR"

solution in a team manner. 
Employees are allowed to attend any educational-theme events during working hours if it can be 
benecial to their development. 

The company intends to spend more time on motivating employees for which purpose it is planning to 
carry out some teambuilding activities and design a bonus system for sales managers. 

Responsibility in the Marketplace
Suppliers of E-Space are international companies, including major brands such as KEBA, ABB, 
UNU, etc. Any activity is preliminarily agreed with the suppliers, thus ensuring that E-Space maintains 
trust among its partners.

Complaints of customers are a priority issue for the company. A complaint is registered through social 
media or a phone call. Usually, the problem relates to a mobile application or the usage of a charger 
and, as a rule, is easily handled. The company maintains a positive attitude and responds to any 
customer claims with patience. 
The company also closely follows customer advice and requests. There have been cases when an 
additional function was integrated into a mobile application following a customer request. 

Partner companies, on whose parking areas chargers were installed, get an extra benet through 
adding their company name to the application map. As a result, customers more frequently visit such 
companies to charge their cars. 
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„Each individual, employee or citizen makes his/her own contribution to business development and we 
should not forget that without them, no activity would make any sense. For me, as the Director of the 
company, the welfare of the employees and their motivation is the priority issue. We implement projects 
with equal enthusiasm and try, through our efforts as well as through our partners' support, to take steps 
towards development and public welfare.“
Avtandil Shavishvili
Executive Director



კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი”

ორგანიზაცია უყურადღებოდ არ ტოვებს არც ერთი თანამშრომლის სულ მცირე პრობლემასაც 
კი და ერთიანი გუნდით ცდილობს გადაწყვეტილებამდე მისვლას. 
თანამშრომლებს აქვთ უფლება დაესწრონ ნებისმიერ საგანმანათლებლო-თემატურ ღონის-
ძიებას სამუშაო დროის ხარჯზე, თუ ეს მათ განვითარებას შეუწყობს ხელს.
მომავალში ორგანიზაცია აპირებს მეტი დრო დაუთმოს თანამშრომლების მოტივაციაზე 
ზრუნვას, რისთვისაც გეგმავს ე.წ teambuilding-აქტივობებს და გაყიდვების მენეჯერისთვის 
ბონუსების სისტემის შემუშავებას.

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში
„ი-სპეისის“ მომწოდებლები არიან საერთაშორისო კომპანიები, მათ შორის ისეთი მსხვილი 
ბრენდები, როგორიცაა KEBA, ABB, UNU და ა.შ. კომპანიის ნებისმიერი აქტივობა ხორციელ-
დება მომწოდებლებთან წინასწარი შეთანმებით, რაც ეხმარება „ი-სპეისს“ პარტნიორი 
კომპანიების ნდობის შენარჩუნებაში. 
კომპანიისთვის პრიორიტეტულია მომხმარებლების საჩივრები. საჩივრის დაფიქსირება ხდება 
სოციალური მედიის ან სატელეფონო ზარის გზით. როგორც წესი, პრობლემა უკავშირდება 
მობილური აპლიკაციის ან დამტენის გამოყენებას და მარტივად გვარდება. კომპანია 
ყოველთვის ინარჩუნებს კეთილგანწყობას და გაწონასწორებულად პასუხობს მომხმარებლის 
ნებისმიერ პრეტენზიას.
კომპანია აგრეთვე ყურადღებით უსმენს მომხმარებლის რჩევებს და სურვილებს; ყოფილა 
შემთხვევა, როდესაც მომხმარებლის სურვილით და რეკომენდაციით მობილურ აპლიკაციაში 
მომხდარა დამატებითი ფუნქციის ინტეგრირება. 
პარტნიორ კომპანიებს, რომელთა ავტოსადგომზე მონტაჟდება დამტენები,  დამატებითი 
სარგებელიც აქვთ  მათ ამატებენ აპლიკაციაში არსებულ რუკას და, შესაბამისად, ავტომო-–
ბილების დატენვით დაინტერესებული მომხმარებლები მათ უფრო ხშირად სტუმრობენ.  

„თითოეულ ადამიანს, თანამშრომელს ან უბრალო მოქალაქეს წვლილი შეაქვს ბიზნესის 
განვითარებაში და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მათ გარეშე საქმიანობას არანაირი აზრი არ 
ექნებოდა. ჩემთვის, როგორც კომპანიის დირექტორისთვის, პირველ ადგილზე დგას ჩემი 
თანამშრომლების კეთილდღეობა და მოტივაცია. ჩვენ ერთნაირი ენთუზიაზმით ვახორციელებთ 
პროექტებს და ვცდილობთ საკუთარი ძალებითა და პარტნიორი კომპანიების მხარდაჭერით 
გადავდგათ ნაბიჯები განვითარებისა და საზოგადო კეთილდღეობისთვის". 

ავთანდილ შავიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი
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CHITA

CATEGORY "RESPONSIBLE SMALL AND MEDIUM COMPANY OF THE YEAR"

Chita – Dream Realm is a social responsibility company working in two directions of corporate social 
responsibility such as – responsibility to the public/community and responsibility to the environment. 
It is very important for the company to let future generations have development opportunities. In order 
to achieve this goal, the company tries to create a relevant environment and develop toys appropriate 
for different ages. In order to mitigate and reduce the harmful impact on the environment, the 
company uses bio-degradable cellophane bags and paper wrapping as well as paper cups. In 2019, 
the company organized cleaning days several times and planted trees. In the sphere of community 
welfare, the company organizes charity activities – Hurry Up to Do Kindness – several times a year 
where staff members and consumers take part together. In the process of this charity activity, toys are 
collected that go to children who lack care, socially vulnerable families and families with many 
children. 

Starting from January 2019 to today, 38 kindergartens in Guria, the Dimitri Tsintsadze Foundation, 
the Iashvili Pediatric Clinic and beneciaries of other organizations have been provided with 
stationary, gift packages and toys. 
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ოცნების სამყარო - ჭიტა

კომპანია შპს „ოცნების სამყარო“ „ჭიტა“ ძირითად საქმიანობას CSR-ის ორი მიმართულებით 
ახორციელებს. ესენია: პასუხისმგებლობა საზოგადოების/თემის მიმართ და პასუხისმგებლობა 
გარემოს მიმართ; კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია მომავალ თაობას თანაბრად ჰქონდეს 
განვითარების შესაძლებლობა, რასაც შესაბამისი გარემოს შექმნითა და ასაკისათვის 
შესაფერისი სათამაშოების შერჩევით უწყობს ხელს. 

გარემოზე მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად კომპანიაში გამოიყენება ბიოდეგრადირებადი 
პოლიეთილენის პარკები და ქაღალდის შეფუთვა, ასევე, ქაღალდის ჭიქები. 2019 წელს 
კომპანიამ რამდენჯერმე მოაწყო დასუფთავების აქცია და დარგო ხეები. 

საზოგადოების კეთილდღეობის მიმართულებით კომპანია წელიწადში რამდენჯერმე ატარებს 
საქველმოქმედო აქციას ,,იჩქარე სიკეთის კეთება“, რომელშიც მონაწილეობენ როგორც 
თანამშრომლები, ისე მომხმარებლები. აქციის ფარგლებში გროვდება სათამაშოები და 
გადაეცემა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებს, სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან 
ოჯახებს. საკანცელარიო ნივთებით, სასაჩუქრე ნაკრებებითა და სათამაშოებით 2019 წლის 
იანვრიდან დღემდე „ჭიტა“ დაეხმარა გურიის 38 საბავშვო ბაღს, დიმიტრი ცინცაძის ფონდის, 
იაშვილის კლინიკისა და სხვა ორგანიზაციების ბენეფიციარებს.

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი”
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CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"



TBC BANK

CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

Green Initiative
TBC takes efforts to reduce the direct impact on the environment which means the rational use of 
natural resources, managing waste and energy efciency/green criteria in procurement.

In 2019, as compared to the previous years, the use of paper was cut by 50% as a result of 
digitization. Paper waste collected in head ofces is delivered to the company which prints books free 
of charge for disadvantaged groups. Waste separation was introduced in ofces. The Green Page 
intranet regularly publishes news about green activities and environmental workshops are conducted 
for employees.

The bank is developing a so-called sustainable portfolio which implies the nancing of energy 
efcient and renewable energy projects. In 2017, TBC was the rst company to put forward an 
initiative to reforest the burned woods in the Borjomi Gorge. With its efforts, 10 hectares of scorched 
territory will be fully reforested by the end of the year. 

In 2018, TBC renewed its vehicle eet with eco-friendly cars.

Responsible Employer
The care of each TBC employee and their satisfaction is the most important objective of the company. 

To create a fair and transparent system of position and salary ranging, TBC, in joint effort with the 
consulting rm, Mercer, implemented a position classication project in 2018.

The company provides an equal health insurance package for all employees. Life insurance for 
patients of critical diseases is also available.

The Tbilisi for Tbilisi Citizens Foundation has been established where employees voluntary transfer 
1% or 2% of their salaries monthly. The Foundation assists employees and their families in the cases 
of grave health conditions or a death of family members abroad.
Trainings, lectures and masterclasses are planned to help employees develop and grow. The TBC 
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თი ბი სი ბანკი

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა
„თიბისი“ ცდილობს გარემოზე პირდაპირი ზემოქმედების შემცირებას, რაც გულისხმობს 
ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ ხარჯვას, ნარჩენების მართვას, შესყიდვებისას 
ენერგოეფექტური/მწვანე კრიტერიუმების გათვალისწინებას. 
2019 წელს, გაციფრულების შედეგად, წინა წლებთან შედარებით, 50%-ით შემცირდა ბანკში 
ქაღალდის მოხმარება. სათავო ოფისებში შეგროვებული ქაღალდის ნარჩენები გადაეცემა 
კომპანიას, რომელიც დაუცველი ჯგუფებისთვის უსასყიდლოდ ბეჭდავს წიგნებს. ოფისებში 
დაიწყო ნარჩენების სეპარირება. ინტერნეტის „მწვანე გვერდზე“ რეგულარულად ქვეყნდება 
სიახლეები მწვანე აქტივობების შესახებ; თანამშრომლებისთვის ტარდება გარემოსდაცვითი 
სემინარები. 
ბანკი ავითარებს ე.წ. მდგრად პორტფელს, რომელიც გულისხმობს ენერგოეფექტური და 
განახლებადი ენერგიის პროექტების დაფინანსებას. „თიბისი“ იყო  პირველი კომპანია, 
რომელიც 2017 წელს ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად გადამწვარი ტყის აღდგენის 
ინიციატივით გამოვიდა; მისი ძალისხმევით ნახანძრალი ტერიტორიის 10 ჰექტარი წლის 
ბოლომდე სრულად აღდგება. 
2018 წელს თიბისიმ  ავტოპარკი ეკომეგობრული მანქანებით განაახლა. „ “

თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა 
თითოეულ თიბისელზე ზრუნვა და მისი კმაყოფილება კომპანიის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა.
პოზიციების რანგირებისა და ანაზღაურების სამართლიანი და გამჭვირვალე სისტემის შექმნის 
მიზნით 2018 წელს, საკონსულტაციო კომპანია Mercer-თან ერთად, დაინერგა პოზიციების 
კლასიფიკაციის პროექტი. 
კომპანიაში მოქმედებს ყველა თანამშრომლისთვის თანაბარი ჯანმრთელობის თანაბარი 
დაზღვევის სქემა; ხელმისაწვდომია სიცოცხლისა და კრიტიკული დაავადებების დაზღვევაც. 
დაარსებულია ფონდი „თიბისელები თიბისელებისთვის“, სადაც თანამშრომლები ყოველ-
თვიურად ნებაყოფლობით რიცხავენ ხელფასის 1% ან 2%-ს. ფონდი მატერიალურად ეხმარება 
თანამშრომლებს და მათ ოჯახებს რთული სამედიცინო პრობლემებისას ან ოჯახის წევრის 
ქვეყნის გარეთ გარდაცვალების შემთხვევაში. 
თანამშრომლების განვითარების მიზნით მუდმივად იგეგმება ტრენინგები, ლექციები და 
მასტერკლასები. კარიერული განვითარების დამატებითი პერსპექტივების შექმნას ემსახურება 
თიბისი აკადემია  საგანმანათლებლო პლატფორმა, სადაც თიბისელები უფასოდ სწავლობენ –
სხვადასხვა საბანკო და ბიზნესსაგნებს. 

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"
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TBC BANK

CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

Academy, an educational platform where Tbilisi citizens can learn various banking and business 
subjects for free, serves the aim of creating additional prospects for career development. 

Responsibility in the Marketplace
The Bank implements an information security policy which includes the protection of personal data. 
The Bank produced several video projects on nancial education, explaining to customers how to use 
banking products and how to plan personal budgets.

The Bank has an approved procedure for selecting a supplier which ensures the transparency of 
applications from companies and competitive conditions. It is important that the Bank does not 
formulate such tender requirements whose need cannot be substantiated and which may articially 
restrict competition. The Bank is always ready to involve such companies in projects which have a 
relatively shorter experience but a genuine potential for development.

The problem and complaint handling process has been put in place and the efciency of this process 
is assessed through customer surveys conducted by call centers as well as research agencies.

Supporting Communities
It is important for TBC to care for the preservation of cultural heritage, on the one hand, and to support 
the introduction of new innovative platforms in the country, on the other hand. This is the principle that 
the Bank applies to various projects that it implements in order to make positive changes in public life.

Among the implemented projects are:  #writeinGeorgian which includes advocating for using the 
Georgian alphabet when writing, organizing a competition of fonts and digitizing a Georgian-English 
dictionary. Furthermore, the rst Georgian-language articial intelligence platform, kartulad.ge, was 
created jointly with Microsoft which aims to integrate the Georgian language into Microsoft programs.

The TBC for Business program serves the aim of supporting small and medium businesses in 
Georgia. The Startuper / startup.ge project promotes startups and improves the startup environment. 
A scholarship program assists 200 gifted children from socially disadvantaged families in improving 
the conditions that are necessary for their education and development.
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კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში 
ბანკში მოქმედებს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომლის ნაწილია პერსონა-
ლური მონაცემების დაცვაც. ბანკმა განახორციელა ფინანსური განათლების რამდენიმე 
ვიდეოპროექტი, რომელშიც მომხმარებლისთვის განმარტებულია საბანკო პროდუქტების 
გამოყენებისა და პირადი ფინანსების დაგეგმვის პროცესები.
მომწოდებლის შერჩევისთვის დამტკიცებულია პროცედურა, რომელიც უზრუნველყოფს 
კომპანიებისგან განაცხადების მიღების გამჭვირვალე და კონკურენტულ პირობებს. მნიშვნე-
ლოვანია, რომ ბანკი არ აყენებს ისეთ სატენდერო მოთხოვნებს, რომელთა საჭიროება არ არის 
დასაბუთებული და ემსახურება კონკურენციის ხელოვნურ შეზღუდვას. ბანკი მუდმივად მზადაა 
პროექტებში ჩართოს შედარებით მწირი გამოცდილების მქონე კომპანიები, რომელთაც აქვთ 
განვითარების რეალური რესურსი.  
დანერგილია პრობლემებისა და პრეტენზიების მართვის პროცესი, რომლის ეფექტურობის 
შესაფასებლად ტარდება კლიენტების გამოკითხვები, როგორც ქოლცენტრის, ისე კვლევითი 
სააგენტოების დახმარებით. 

საზოგადოების/ცალკეული თემების მხარდაჭერა
„თიბისი ბანკისთვის“ მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, კულტურული მემკვირდეობის შენარჩუნე-
ბაზე ზრუნვა და, მეორე მხრივ, ქვეყანაში ახალი ინოვაციური პლატფორმების დანერგვის 
ხელშეწყობა. სწორედ ამ პრინციპით უდგება ბანკი სხვადასხვა პროექტს, რომელთაც ახორ-
ციელებს საზოგადოების ცხოვრებაში პოზიტიური ცვლილებების შესატანად. 
განხორციელებულ პროექტებს შორის აღსანიშნავია: 
#წერექართულად - რომელიც, მოიცავს ქართული ანბანით წერის პროპაგანდას, ფონტების 
კონკურსის ორგანიზებასა და ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის გაციფრულებას; ამასთანავე, 
მაიკროსოფტთან ერთად შეიქმნა პირველი ქართულენოვანი ხელოვნური ინტელექტის 
პლატფორმა - kartulad.ge, რომლის მიზანია მაიკროსოფტის პროგრამებში ქართული ენის 
ინტეგრირება. 
პროგრამა „თიბისი ბიზნესისთვის“ ემსახურება საქართველოში არსებული მცირე და საშუალო 
ბიზნესის მხარდაჭერას; 
პროექტი „სტარტაპერი“/startuperi.ge ქვეყანაში სტარტაპ გარემოს გაუმჯობესებას და სტარ-
ტაპების პოპულარიზაციას უწყობს ხელს; 
სტიპენდიატების პროექტი სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრებ 200 ნიჭიერ ბავშვს 
სწავლისა და განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების გაუმჯობესებაში ეხმარება. 
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PROCREDIT BANK

CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

Green Initiative
Three pillars of ProCredit Bank's environmental policy are:  internal environmental management 
(reduction of energy, water and paper waste), environmental and social risk management when 
issuing credits (environmental screening of clients in terms of adverse environmental impact) and 
green nancing (investing special loans in energy efciency, renewable energy and other “green” 
projects).

In 2018, the following environmental activities were implemented:  existing bulbs were replaced with 
LED bulbs, thus saving 100,000 kWh electricity annually; a rain water collecting system was installed 
which saves up to 600 cubic meters of water annually, electro mobiles and hybrid cars comprise 59 
percent of the vehicle eet and the replacement continues, an electric car charging station was 
installed in Tbilisi, trainings to raise environmental awareness were conducted for employees, 
special loans have been provided for those who wanted to buy electric cars and there is a plan to 
install solar panels with the capacity of 100 kW by the end of 2019.

Responsible Employer
The Bank pays a great deal of attention to the development of its personnel. As of December 2018, 20 
percent of employees either studied or already completed studies at ProCredit academies.

Each employee is required to take a leave of at least two consecutive weeks every year, trainings on 
environmental and ethical code issues are held annually, employees are engaged in the 
development of newly recruited colleagues and employees may spend their free time at clubs 
nanced by the Bank (travel, yoga, tness clubs). In 2018, a ProCredit Banking course was created 
for BTU students. The Bank annually selects motivated students for two to three-month internships 
aimed to support students in selecting a profession. Last year, four students undertook the internship 
program with two of them having decided to stay and become employees of the Bank.

Responsibility in the Marketplace
In its activity, the Bank is guided by several key principles:  it appreciates transparency in its 
relationship with clients, it does not try to encourage consumer loans, it tries to minimize its impact on 
the environment and it offers service based on the knowledge of the situation of each customer 
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პროკრედიტ ბანკი

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა
პროკრედიტ ბანკის გარემოსდაცვითი პოლიტიკის სამი საყრდენია: შიდა გარემოსდაცვითი მართვა 
(ენერგიის, წყლისა და ქაღალდის ხარჯების შემცირება, ნარჩენების შემცირება), დაკრედიტებისას 
გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების მართვა (კლიენტების სკრინინგი გარემოზე მავნე 
ზემოქმედების თვალსაზრისით) და მწვანე ფინანსირება (სპეციალური სესხების ინვესტირება 
ენერგოეფექტურობაში, განახლებად ენერგიასა და სხვა „მწვანე“ პროექტებში). 
2018 წელს გარემოსდაცვითი მიმართულებით შემდეგი ღონისძიებები ჩატარდა: არსებული 
ნათურები ჩანაცვლდა LED განათებებით და ამით წლიურად 100 000 კვ/სთ–ის ელექტროენერგია 
დაიზოგა; მუშაობს წვიმის წყლის შეგროვების სისტემა, რომელიც წლიურად ზოგავს 600-მდე მ³ 
წყალს; ავტოპარკის 59%-ს შეადგენს ელექტრომობილები და ჰიბრიდული ავტომობილები და 
დანარჩენის ჩანაცვლება გრძელდება; დაყენდა ელექტრომობილების დამტენი თბილისში; 
თანამშრომლებისთვის ჩატარდა გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელი ტრენინგები; 
ელექტრომობილების შეძენის მსურველებისთვის დაწესებულია სპეციალური სესხები;  2019 წლის 
ბოლოსთვის იგეგმება 100 კილოვატი სიმძლავრის მზის პანელების დამონტაჟება.

თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა
ბანკში დიდი ყურადღება ეთმობა პერსონალის განვითარებას. 2018 წლის დეკემბრისთვის 
თანამშრომელთა 20% ან სწავლობდა, ან უკვე დასრულებული ჰქონდა სწავლა „პროკრედიტის“ 
აკადემიებში. 
თითოეულ თანამშრომელს მოეთხოვება წელიწადში ერთხელ მაინც ისარგებლოს 2-კვირიანი 
უწყვეტი შვებულებით; ყოველწლიურად ტარდება გარემოსდაცვითი და ეთიკური კოდექსის 
საკითხებთან დაკავშირებული ტრენინგები; თანამშრომლები ჩართული არიან ახალბედა კოლე-
გების განვითარების პროცესში; თანამშრომლებს შეუძლიათ თავისუფალი დრო გაატარონ ბანკის 
მიერ დაფინანსებულ კლუბებში (მოგზაურთა კლუბი, იოგა, ფიტნესი). 2018 წელს BTU-ის სტუდენ-
ტებისთვის შეიქმნა „პროკრედიტის“ ბანკინგის სკოლის სასწავლო კურსი. ბანკი ყოველწლიურად 
ირჩევს მოტივირებულ სტუდენტებს 2-3-თვიანი სტაჟირებისთვის, რომლის მიზანია დაეხმაროს 
ახალგაზრდებს პროფესიის არჩევისას. წინა წელს სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობდა 4 
სტუდენტი, რომელთაგან ორმა გადაწყვიტა ბანკში დარჩენა და მასთან თანამშრომლობის 
გაგრძელება. 

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში 
თავის საქმიანობაში ბანკი რამდენიმე ძირეული პრინციპით ხელმძღვანელობს: აფასებს გამჭვირვა-
ლობას კლიენტებთან ურთიერთობაში, არ ცდილობს სამომხმარებლო სესხების წახალისებას, აქვს 
მომსახურება, რომელიც ემყარება თითოეული მომხმარებლის მდგომარეობის ცოდნას და კარგ 

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"
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PROCREDIT BANK

CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

alongside a sound nancial analysis.

By offering simple deposit products and services, and investing in nancial education, the Bank 
promotes the culture of nancial responsibility and saving. 

With its long-term support of small and medium sized businesses (90% of loan investments), the 
Bank contributes to job creation, raising of environmental awareness and social responsibility. 
Special attention is paid to local, innovative companies with the potential to develop.

The environmental aspect is a key criterion for selecting suppliers and other partners.
Since the summer of 2019 and for the rst time ever in Georgia, the Bank has been offering its clients 
an innovative video-identication service – a technological alternative to visiting the bank which 
simplies service provision and makes it more secure.

Supporting Communities
As a bank that is oriented on development, ProCredit Bank is intensively engaged in activities that 
have a positive impact on society and the environment and helps establish responsible activity on the 
Georgian market.

To promote environmental issues, the Bank initiated a green fair enabling producers of organic/bio 
products to display and sell their produce. The aim of the Bank was to offer a platform to everyone 
without exception in order to promote and inform broader public about clean production. 

The success of each of its clients is important to the Bank. The Bank is proud of its contribution to its 
clients' projects and spares no effort to disseminate information about success stories through 
various marketing campaigns.
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“I am fully aware of the use of the established term “CSR” in business and academic literature. However, it 
would be inaccurate to assume that we implement green or social activities merely because we feel we 
have to. Far from it: Our actions are driven by the desire for a better future, not by obligation.“
Marcel Zeitinger
the Chairman of the Supervisory Board of the ProCredit  bank



კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

ფინანსურ ანალიზს. 
მარტივი სადეპოზიტო პროდუქტების და მომსახურების შეთავაზებით, ფინანსურ განათლებაში 
ინვესტირებით, ბანკი ცდილობს განავითაროს ფინანსური პასუხისმგებლობის და დაზოგვის 
კულტურა. 
მცირე და საშუალო ბიზნესის გრძელვადიანი მხარდაჭერით (საკრედიტო დაბანდებების 90%) ბანკი 
ხელს უწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას, გარემოსდაცვითი ცნობიერებისა და სოციალური 
პასუხისმგებლობის ამაღლებას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა განვითარების პოტენციალის 
მქონე ადგილობრივ, ინოვაციურ კომპანიებს. 
მომწოდებლების და სხვა საქმიანი პარტნიორების შერჩევის ერთ-ერთი მკაფიო კრიტერიუმია 
გარემოსდაცვითი ასპექტი. 
2019 წლის ზაფხულიდან ბანკი, პირველად საქართველოში, სთავაზობს კლიენტებს ვიდეო-
იდენტიფიცირების ინოვაციურ მომსახურებას ბანკში მისვლის ტექნოლოგიურ ალტერნატივას,  – 
რომელიც ამარტივებს და  უსაფრთხოს ხდის მომსახურებას.უფრო

საზოგადოების/ცალკეული თემების მხარდაჭერა
როგორც განვითარებაზე ორიენტირებული ბანკი, „პროკრედიტი“ აქტიურად ერთვება აქტივობებში, 
რომლებიც დადებით გავლენას ახდენს საზოგადოებასა და გარემოზე და ხელს უწყობს ქართულ 
ბაზარზე პასუხისმგებელი საქმიანობის დანერგვას. 
გარემოსდაცვითი საკითხების წინ წამოწევის მიზნით, ბანკის ინიციატივით მოეწყო მწვანე გამოფენა, 
სადაც ორგანული/ბიო პროდუქტების მწარმოებელ კომპანიებს პროდუქციის წარმოჩენის და გა-
ყიდვის შესაძლებლობა მიეცათ. ბანკის მიზანი იყო პლატფორმის შეთავაზება უკლებლივ ყველა-
სთვის, რათა ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების თემა რაც შეიძლება ფართო აუდიტორიისთვის 
გამხდარიყო ცნობილი და გასაგები. 
ბანკისთვის მნიშვნელოვანია მისი თითოეული კლიენტის წარმატება. ბანკი ამაყობს პროექტებში 
შეტანილი მათი წვლილით და ცდილობს სხვადასხვა მარკეტინგული კამპანიით მაქსიმალურად 
გაავრცელოს ინფორმაცია წარმატებული მაგალითების შესახებ.  

„ძალიან კარგად ვიცი, თუ როგორ გამოიყენება ბიზნესსა და აკადემიურ ლიტერატურაში დამ-
კვიდრებული „კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა". თუმცა არასწორი იქნებოდა 
გვეფიქრა, რომ მწვანე და სოციალური აქტივობები იმის გამო განვახორციელოთ, რომ ამას 
მოითხოვენ ჩვენგან. არა, საქმე სხვაგვარადაა: ჩვენი საქმიანობა უნდა განაპირობოს უკეთესი 
მომავლის სურვილმა და არა – ვალდებულებამ".  

მარსელ ზაიტინგერი
სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე
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NATAKHTARI

CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

While carrying out its activities, as well as in communication with its partners and stakeholders, 
Natakhtari is guided by the following basic values:
Ÿ Honesty – the company's activities are carried out through maximum transparency and mutual 

communication with the target audience.
Ÿ Care – each company employee acknowledges the importance of caring about the development 

of science and sports as well as supporting environmental protection and the country's youth.

Environmental Responsibility
In 2012, Natakhtari started to operate a water cleaning facility to ensure the high-quality cleaning of 
water and the reduction of impact on the environment. In 2014, Natakhtari obtained the ISO 50001 
power management system certicate. This document on energy policy outlines obligations, 
guidelines and procedures aimed at ensuring energy efciency.
During 2018-2019, under the framework of environmental protection commitments, the company 
installed sensor and LED lighting, insulated boilers and all pipes coming out from boilers; replaced  
conventional bottle washing equipment with the newest energy-efciency machinery. Discharge 
water released from the cleaning facility is used for watering plants, CO2 produced as a result of 
boiling is accumulated, cleaned and used for water carbonation; glass jars are recycled and so on.
The company regularly organizes environmental trainings and internal and external environmental 
impact assessments are continuously carried out.

Caring about Employee Welfare
Employee welfare is assessed through anonymous questionnaire surveys performed annually. The 
survey results provide the basis for working out an action plan for the following year. 
If an employee is willing to express his point of view or inform the company on any legal violation, he 
can address an immediate manager, ethics ofcer or use the anonymous communication channel 
which is always available. 
Employees are provided with free catering, full insurance packages, corporate insurance packages 
for their family members and a 100% funded maternity leave. The company exercises a gender 
equality policy – many leading positions are held by female employees. 
One of the company's priorities is the further development of its employees through the provision of 

176



ნატახტარი

კომპანია „ნატახტარი“ საქმიანობის წარმართვისას და პარტნიორებთან და დაინტერესებულ მხარე-
ებთან ურთიერთობისას შემდეგი მთავარი ღირებულებებით ხელმძღვანელობს: 
Ÿ პატიოსნება – კომპანიის საქმიანობა მაქსიმალური გამჭვირვალობის, სამიზნე აუდიტორიასთან 

ორმხრივი კომუნიკაციის პირობებში ხორციელდება;
Ÿ მზრუნველობა – კომპანიის თითოეული თანამშრომელი აცნობიერებს მეცნიერებისა და სპორტის  

განვითარებაზე, ასევე გარემოს დაცვასა და ახალგაზრდების მხარდაჭერაზე ზრუნვის 
მნიშვნელობას.

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა
2012 წელს კომპანია „ნატახტარმა“ აამოქმედა ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც 
უზრუნველყოფს გაწმენდის მაღალ ხარისხს და გარემოზე ზემოქმედებას მნიშვნელოვნად ამცირებს. 
2014 წელს „ნატახტარმა” მიიღო ენერგიის მართვის სისტემის სერტიფიკატი ISO 50001. ენერგოპო-
ლიტიკის დოკუმენტში გაწერილია ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფაზე მიმართული ვალდე-
ბულებები, დირექტივები და პროცედურები. 
2018-2019 წლებში, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ფარგლებში, კომპანიაში ჩატარდა მთელი 
რიგი ღონისძიებები: დამონტაჟდა სენსორული და LED განათებები; შეიფუთა საქვაბე და საქვაბედან  
გამომავალი ყველა მილი; ტრადიციული ბოთლსარეცხი შეიცვალა უახლესი ენერგოეფექტური 
დანადგარით. გამწმენდი ნაგებობიდან გამომავალი წყალი გამოიყენება გამწვანების მოსარწყავად; 
დუღილის შედეგად წარმოქმნილი CO2 გროვდება და გამოიყენება სასმელების დაგაზიანებისათვის; 
ასევე, ხელახლა გამოიყენება მინის ქილები და ა.შ.
კომპანიაში სისტემატურად ტარდება გარემოსდაცვითი ტრენინგები; მუდმივად ხორციელდება 
გარემოზე ზემოქმედების როგორც შიდა, ისე გარე შეფასებები. 

თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა
თანამშრომელთა კეთილდღეობის დონე მოწმდება ყოველწლიური ანონიმური გამოკითხვით      , 
რომლის შედეგებზე დაყრდნობით ხდება ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება       .
თუ თანამშრომელს სურს მოსაზრების გამოთქმა ან კანონდარღვევის შესახებ კომპანიის ინფორ         -
მირება მას შეუძლია დაუკავშირდეს უშუალო ხელმძღვანელს ეთიკის ოფიცერს ან გამოიყენოს,     ,     
დამოუკიდებელი ანონიმური საკომუნიკაციო არხი რომელიც უწყვეტადაა ხელმისაწვდომი   ,   .
თანამშრომლებისთვის უზრუნველყოფილია უფასო კვება ჯანმრთელობის დაზღვევის სრული   ,    
პაკეტი კორპორაციული დაზღვევის შესაძლებლობა მათი ოჯახის წევრებისთვის; 100% ით ანა-,       -  
ზღაურებული დეკრეტული შვებულება კომპანიაში დაცულია გენდერული თანასწორობა ქალები   .     – 
ბევრ ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობენ   . 

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"
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CATEGORY "RESPONSIBLE LARGE COMPANY OF THE YEAR"

training, qualication upgrading programs and other teaching opportunities. 

Responsibility at the Market Place
The company ensures the condentiality of personnel-related data in its possession. 
Employees responsible for sales and marketing are required to ensure fair competition principles, 
assist in the responsible utilization of products, take into account the sensitivity of the local market 
with respect to cultural and ethical values, prevent driving under the inuence of alcohol and prevent 
the selling of alcohol to persons under age. 

In 2011, the Natakhtari company introduced the quality management and food safety management 
systems (ISO 9001:2008; ISO 22000:2005); furthermore, the company obtained HACCP certicate 
in food safety management.
 
Supporting Society / Specic Communities
In 2011, the company established the Natakhtari Foundation aiming at empowering adolescents in 
need of care and preparing them for independent living. Since 2012, the Foundation has provided 
support to over 500 beneciaries, 300 of them were employed and over 270 received professional 
training. An individual development plan is worked out for each beneciary and the money is 
allocated on the basis of specic needs. 
Taking into account the goals of the Foundation, the support of adolescents continues until they 
become of age; consequently, when an 18+ beneciary has no shelter and/or job, the Foundation 
provides an allowance to cover rent, utility services and transport costs. The project is being 
implemented together with association – Our House – with Georgia.
Since 2017, the Foundation, together with a public society organization Coalition for Children and 
Youth, has been involved in a campaign advocating the needs of beneciaries such as adolescents 
outside of the healthcare system and people with special needs.
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კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

კომპანია „ნატახტარის" ერთ-ერთი პრიორიტეტია თანამშრომელთა განვითარება, რაშიც მოიაზრება 
ტრენინგების, საკვალიფიკაციო პროგრამების და სწავლის სხვა შესაძლებლობების უზრუნველყოფა. 

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში 
კომპანია უზრუნველყოფს მის ხელთ არსებული პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალობას.
გაყიდვებსა და მარკეტინგზე პასუხისმგებელ თანამშრომლებს მოეთხოვებათ დაიცვან სამართლიანი 
კონკურენციის პრინციპები, ხელი შეუწყონ პროდუქტების პასუხისმგებლობით მოხმარებას, 
გაითვალისწინონ ადგილობრივი ბაზრის მგრძნობელობა კულტურულ და ეთიკურ ღირებულებებთან 
დაკავშირებით, არ შეუწყონ ხელი ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მართვას და არ 
დაუშვან არასრულწლოვნისათვის სასმელის მიყიდვა.
2011 წელს კომპანია „ნატახტარ “ დანერგა ხარისხისა და სურსათის უსაფრთხოების მართვის მა
სისტემა ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 . ასევე, კომპანიამ სურსათის უსაფრთხოების მართვის ( ; )
კუთხით მიიღო  საერთაშორისო HACCP სერ იფიკატი.  ტ

საზოგადოების/ცალკეული თემების მხარდაჭერა
2011 წლიდან კომპანიამ დააფუძნა „ფონდი ნატახტარი“, რომლის მიზანია მზრუნველობა-
მოკლებული მოზარდების გაძლიერება და მომზადება დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. 2011 
წლიდან ფონდი 500-ზე მეტ ბენეფიციარს დაეხმარა, მათგან 300-ზე მეტი დასაქმდა, ხოლო 270-ზე 
მეტმა მიიღო პროფესიული განათლება. თითოეული ბენეფიციარისთვის მუშავდება განვითარების 
ინდივიდუალური გეგმა და თანხა მისი კონკრეტული საჭიროებებიდან გამომდინარე გამოიყოფა. 
ფონდის მიზნებიდან გამომდინარე, მოზარდზე მზრუნველობა გრძელდება მის სრულ დამოუკიდებ-
ლობამდე; შესაბამისად, როდესაც 18+ ბენეფიციარს არ აქვს თავშესაფარი და/ან სამსახური, ფონდი 
მას უნიშნავს სტიპენდიას საცხოვრებლის ქირის, კომუნალური და სამგზავრო ხარჯების დასაფარად. 
პროექტი ხორციელდება ასოციაცია ჩვენი სახლი – საქართველოსთან  ერთად.„ “
2017 წლიდან საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის“ 
ერთად ფონდი ჩართულია ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების და შშმ ბენეფიციარების 
საჭიროებების  კამპანიაში. ადვოკატირების
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The Bank of Georgia well understands its social responsibility and capability to change the lives of others 
for the better. 

Within the scope of Environmental Responsibility, the Bank of Georgia is taking efforts to minimizethe 
negative impact on the environment, save natural resources and reduce the amount of waste. 

The Ecomegobari (eco-friend) campaign urges employees of the Bank to save energy, water and other 
resources. For waste management purposes, green sacks were placed in their ofces to collect paper 
waste; as a result, over eight tons of paper waste was collected. Energy-efcient light bulbs were installed in 
the head ofce. In order to save paper, the Bank has been using electronic bills for three years. 
The Bank of Georgia makes annual contributions to the maintenance activities of ten preserved areas. 
The Bank funded the establishment of an adapted eco-bank Ocho-camp in the Lagodekhi preserved area 
and a waste recycling social enterprise - Green Gift. 

The Bank continues in its efforts to take care of its employees' welfare and development. 
For its employees, the Bank has a nancial support plan in place and offers vacation days in cases of 
marriage, child birth, sickness or the death of a family member as well as health insurance. The head ofce 
has a gym and an area designated for relaxation is provided. 
A distance training platform – learning.bog.ge – has been established for the professional development of 
employees. 
Workplace – a Facebook integrated virtual space has been launchedto simplify communication between 
the Bank's employees and management. Through occasional live communication, the CEO answers 
employee questions and provides them with information on interesting novelties. 

The service – My Lawyer Friend, if required, ensures the legal defense of employees and their family 
members. The Bank's Health Club gives yoga and art-therapy lessons and plans meetings with 
psychologists and diet experts. 
The Bank's employees initiated the establishment of an employee support fund – Our Fund, which has 
already supported up to 20 beneciaries. 

Responsibility at the market space: As of March 31, 2019, the Bank has provided services to 2.5 million 
customers through 271 service centers, 886 ATMs, 3,152 self-service terminals, distance bank services 
and its 24-hour call service. 

180



საქართველოს ბანკი

„ “საქართველოს ბანკი  აცნობიერებს საკუთარ სოციალურ პასუხისმგებლობას და შესაძლებლობას 
შეცვალოს სხვათა ცხოვრება უკეთესობისკენ. 

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ფარგლებში ბანკი ცდილობს გარემოზე ნეგატიური ზემოქმ-
ედების შემცირებას, ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და ნარჩენების შემცირებას. 
კამპანია „ “ ბანკის თანამშრომლებს ელექტროენერგიის, წყლისა და სხვა რესურსების ეკომეგობარი
დაზოგვისკენ მოუწოდებს. ნარჩენების მართვის მიზნით ბანკის ოფისებში განთავსდა მაკულატურის 
შესაგროვებელი მწვანე ტომრები და შეგროვდა 8 ტონაზე მეტი მაკულატურა. სათავო ოფისში 
დამონტაჟდა ენერგოეფექტური ნათურები. ქაღალდის დაზოგვის მიზნით ბანკში სამი წელია 
მოქმედებს ელექტრონული ქვითრები.  

„ “საქართველოს ბანკს  ყოველწლიურად შეაქვს წვლილი 10 დაცული ტერიტორიის შენარჩუნებაში. 
ბანკის დაფინანსებით შეიქმნა ადაპტირებული ეკობანაკი „ოჩო-კემპი“ ლაგოდეხის დაცულ 
ტერიტორიაზე და მაკულატურის გადამამუშავებელი სოციალური საწარმო „მწვანე საჩუქარი“.

ბანკი მუდმივად ზრუნავს თანამშრომლების კეთილდღეობასა და განვითარებაზე. 
თანამშრომლებისთვის გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარება და შვებულების დღეები       
ქორწინების ბავშვის შეძენის ოჯახის წევრის ავადმყოფობის ან გარდაცვალების შემთხვევაში;,  ,       
მოქმედებს ჯანმრთელობის დაზღვევა სათავო ოფისში ფუნქციონირებს სატრენაჟორო დარბაზი  .     , 
შექმნილია მოსასვენებელი სივრცე  . 
თანამშრომლების პროფესიული განვითარებისთვის შექმნილია დისტანციური სწავლების პლატ      -
ფორმა learning bog ge . . .
დაინერგა Workplace – ფეისბუკში ინტეგრირებული ვირტუალური სივრცე რომელიც ამარტივებს      ,   
კომუნიკაციას თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელობას შორის პერიოდული Live ჩართვების    .  -  
მეშვეობით ბანკის გენერალური დირექტორი პასუხობს თანამშრომელთა კითხვებს და აწვდის მათ          
ინფორმაციას მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ   . 
მომსახურება „ჩემი მეგობარი ადვოკატი“ საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს თანამშრომლე-   ,    
ბის და მათი ოჯახის წევრთა სამართლებრივ დაცვას „ჯანმრთელობის კლუბში“ იმართება იოგას და      .      
არტთერაპიის გაკვეთილები შეხვედრები ფსიქოლოგებთან და დიეტოლოგებთან ,    .
„  “     -საქართველოს ბანკის თანამშრომლების ინიციატივით შეიქმნა თანამშრომელთა ურთიერთ
დახმარების „ჩვენი ფონდი“ რომელიც უკვე დაეხმარა 20 მდე ბენეფიციარს  ,    -  .

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში: 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, ბანკი 2,5 მილიონ    
მომხმარებელს, 271 სერვისცენტრის, 886 ბანკომატის, 3152 თვითმომსახურების ტერმინალის, 

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"
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Retail bank products include current and savings accounts, deposits, money transfers, mortgage and 
customer services; micro, small and average business loans, deferred payment, auto-credit, credit cards, 
etc. Express Bankoffers fast services and only products based on key bank transactions. The prime bank 
service concept – SOLO is completely oriented to the client expectations and currently provides services to 
over 47,000 customers. 

Corporate banking offers individual loan, trade funding and leasing services to client companies; corporate 
investment banking service includes the management of obtained property and brokerage services. 
To support the population and specic communities the Bank of Georgia nances programs on education, 
overcoming poverty and the provision of equal possibilities to disabled people. 

Through various educational projects, the Bank makes high quality education available to gifted students 
residing in Georgia. From 2014 to date through scholarship programs, study programs in leading Georgian, 
UK and USA universities were funded for over 500 students. 

The platform launched by the bank -  – provides a chance to transfer items free of charge https://donate.ge
or transfer a desirable amount of money to seven different charity funds once or regularly on a monthly 
basis. Through this platform, up to 800 donors communicated with around 1,900 beneciaries; over 70,000 
items were collected. 

Equal opportunities and social inclusion projects have been funded since 2014; as a result, up to 600 
disabled persons were provided with wheelchairs specically adjusted for their individual needs and 15 
social enterprises have been established having employed over 20 disabled individuals. 
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„Social responsibility is essential and necessary for each citizen and, even more, for major corporations that 
are powerful enough to have an impact, at rst on their own customers and on their employees and the 
public in general“.

Archil Gachechiladze
General Director



კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

დისტანციური საბანკო მომსახურების და 24-საათიანი სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით 
ემსახურება.
საცალო საბანკო პროდუქტებია მიმდინარე და შემნახველი ანგარიშები, ანაბრები, ფულადი 
გზავნილები, იპოთეკური და სამომხმარებლო; მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნეს-სესხები, განვა-
დება, ავტოსესხი, საკრედიტო ბარათები და სხვა. Express Bank-ი მომხმარებელს სწრაფ მომსახუ-
რებას და მხოლოდ ძირითად საბანკო ტრანზაქციებზე დაფუძნებულ პროდუქტებს სთავაზობს. 
პრემიალური საბანკო მომსახურების SOLO კონცეფცია მთლიანად კლიენტის მოლოდინზეა 
ორიენტირებული და სადღეისოდ 47 ათასზე მეტ მომხმარებელს ემსახურება. 
კორპორაციული საბანკო მიმართულება კომპანიებს ინდივიდუალურ სასესხო, ვაჭრობის ფინანსი-
რების და სალიზინგო მომსახურებას სთავაზობს, ხოლო კორპორაციული საინვესტიციო საბანკო 
მომსახურება მოიცავს დაგროვილი ქონების მართვის და საბროკერო მიმართულებებს.

საზოგადოების და ცალკეული თემების მხარდასაჭერად საქართველოს ბანკი  აფინანსებს განათ„ “ -
ლების, სიღარიბის დაძლევის და შშმ პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 
პროგრამებს.
სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების მეშვეობით ბანკი საქართველოში მცხოვრები ნიჭიერი 
სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომს ხდის მაღალი ხარისხის განათლებას. 2014 წლიდან დღემდე,  
სასტიპენდიო პროგრამების მეშვეობით, 500-ზე მეტ სტუდენტს დაუფინანსდა სწავლა საქართველოს, 
დიდი ბრიტანეთისა და აშშ-ის წამყვან უნივერსიტეტებში. 
ბანკის მიერ შექმნილი პლატფორმა https://donate.ge ნივთების უსასყიდლოდ გაცემის ან სასურველი 
ოდენობის თანხის 7 სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდში ერთჯერადი ან ყოველთვიური 
გადარიცხვის შესაძლებლობას იძლევა. პლატფორმის მეშვეობით 800-მდე დონორი დაუკავშირდა 
1900-მდე ბენეფიციარს; შეგროვდა 70 000-ზე მეტი ნივთი.
თანაბარი შესაძლებლობების და სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი პროექტები 2014 წლიდან 
ფინანსდება; შედეგად, საერთო ჯამში, 600-მდე შშმ პირს გადაეცა მათ საჭიროებებზე მორგებული 
ეტლი; შეიქმნა 15 სოციალური საწარმო, სადაც 20-ზე მეტი შშმ პირი დასაქმდა. 

„ჰქონდეს სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია თითოეული მოქალა-
ქისათვის და, უფრო მეტად კი, დიდი კორპორაციებისათვის, რომელთაც შესწევთ უნარი, პოზიტიური 
გავლენა მოახდინონ, პირველ რიგში, საკუთარ მომხმარებლებზე, თანამშრომლებსა და, ზოგადად, 
ფართო საზოგადოებაზე". 

არჩილ გაჩეჩილაძე 
გენერალური დირექტორი
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Green Initiative
The company aspires to be a leader in such innovations and initiatives that contribute to the 
protection of the environment and the sustainable use of natural resources.

Since 2018, Spar Georgia, on its own initiative and before the law was enacted, started to use 
biodegradable packets. The Green Boxes initiative was introduced, aimed at saving paper through 
collecting and reprocessing waste paper.

Since early 2018 to date, in partnership with the petrol lling station, Frego, up to 20 tons of cooking oil 
used in production by Spar was reprocessed into biodiesel, thereby avoiding polluting nature with 
waste and saving the natural resource – oil. Besides, biodiesel is much more economical and 
ecologically clean than standard oil products.

This year, Spar intends to enter into partnership with the international company, Environserve, which 
will take out electronic waste from the country for reprocessing.

Responsible Employer
People are the main support and the most important asset of Spar Georgia. In order to have 
employees feel comfortable in the company to the maximum extent, Spar, in addition to legislative 
requirements, offers them various benets.

More than 2,000 employees enjoy a 50% discount on ready-made food produced by Spar during the 
day, all employees of the supermarkets are provided with Metroman travel cards with the company 
topping them up to cover travel expenses and any job opening is rst communicated inside the 
company before being announced publicly in order to provide employees with a healthy competition 
environment to grow. Since 2019 to date, up to 50 administrators were promoted to the position of 
managers, up to 100 consultants were promoted to the position of administrators and three 
managers moved to the position of regional managers in 2019.
In 2018, well performing students were identied who were offered jobs at Foodmart; the company 
covered 100% of the education costs for four students. 
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სპარი

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა
კომპანია ცდილობს იყოს ლიდერი ბუნების დაცვისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენების 
ხელშეწყობის ინოვაციებსა და ინიციატივებში.
2018 წლიდან „სპარ საქართველომ“, საკუთარი ინიციატივით, კანონის ძალაში შესვლამდე, დაიწყო 
მაღაზიებში ბიოდეგრადირებადი პარკების გამოყენება. დაინერგა „მწვანე ყუთების“ ინიციატივა, 
რომლის მიზანია მაკულატურის შეგროვებით ქაღალდის დაზოგვა და გადამუშავება. 
2018 წლის დასაწყისიდან დღემდე, ბენზინგასამართ სადგურ „ფრეგოსთან“ პარტნიორობით, 
„სპარის“ წარმოების პროცესში გამოყენებული 20 ტონამდე საკვები ზეთი გადამუშავდა ბიოდი-
ზელად, რის შედეგადაც აღარ ხდება ბუნების დაბინძურება ნარჩენებით და იზოგება ბუნებრივი 
რესურსი  ნავთობი. ამასთანავე, ბიოდიზელი ბევრად უფრო ეკონომიური და ეკოლოგიურად –
სუფთაა, ვიდრე სტანდარტული ნავთობპროდუქტები.
მიმდინარე წელს სპარი  იწყებს თანამშრომლობას საერთაშორისო კომპანიასთან „Enviroserve“, „ “
რომელიც  ქვეყნიდან ელექტრონარჩენებს მეორადი გადამუშავებისთვის გაიტანს. 

პასუხისმგებლობა თანამშრომლების მიმართ
„სპარ საქართველოს“ ძირითად დასაყრდენ ძალას და ყველაზე მნიშვნელოვან კაპიტალს 
ადამიანები წარმოადგენენ. იმისათვის, რომ თანამშრომლებმა კომპანიაში მაქსიმალურად 
კომფორტულად იგრძნონ თავი, კანონით გათალისწინებული მოთხოვნების გარდა, „სპარი“ მათ 
სხვადასხვა შეღავათს სთავაზობს.
2000-ზე მეტ თანამშრომელს დღის განმავლობაში აქვს 50%-იან ფასდაკლება „სპარის“ წარმოების 
მზა საკვებზე; მაღაზიების ყველა თანამშრომელს ურიგდება „მეტრომანის“ ბარათი, კომპანიისაგან 
დარიცხული მგზავრობის საფასურით; ნებისმიერი ვაკანსია საჯაროდ გამოქვეყნებამდე ვრცელდება 
შიდა საკომუნიკაციო სივრცეში, რაც საშუალებას აძლევს თანამშრომლებს განვითარდნენ შიდა 
ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში. 2018 წლიდან დღემდე 50-მდე ადმინისტრატორი დაწინაურდა 
მენეჯერად, 100-მდე კონსულტანტი  ადმინისტრატორად, ხოლო 3 მენეჯერი 2019 წელს გადავიდა –
რეგიონული მენეჯერის პოზიციაზე.
2018 წელს გამოვლინდნენ წარჩინებული სტუდენტები, რომლებიც შეთავსებით მუშაობდნენ 
„ფუდმარტში“;  4 სტუდენტს კომპანიამ სწავლა 100%-ით დაუფინანსა. 

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში 
„სპარის“ მთავარი გზავნილი საზოგადოებისთვის არის „ერთად უკეთესია  მომხმარებელი პირველ –
ყოვლისა“. „  საქართველო“  მომხმარებელთა სურსათით მომარაგებას მათთვის სპარ უზრუნველყოფს
საჭირო დროსა და ადგლას, 24 საათის განმავლობაში.
„სპარის“ მაღაზიების უმრავლესობაში მოწყობილია პანდუსები შშმ პირებისთვის.

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"
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Responsibility in the Marketplace
The key message of Spar for society is Together Better – Customer First! Spar Georgia works around 
the clock to supply customers with food.
The majority of Spar supermarkets are adjusted to persons with disabilities.
Preference among suppliers is given to local companies and entrepreneurs. At present, Spar has up 
to ten such suppliers and is in negotiations with several others. Spar regularly cooperates with small 
entrepreneurs and provides them with a trading space and an opportunity to grow and develop.

Every New Year, Spar uses baskets manufactured by a social enterprise, Tsnuli in Kaspi, as 
packaging for the gifts it gives to its partners. Employees of the social enterprise are socially 
disadvantage people and persons with disabilities.
The company maintains an electronic record of demands and complaints from customers.

Supporting Communities
Spar Georgia understands its responsibility to the public. When implementing social projects, Spar 
pays attention to the protection and maintenance of the cultural heritage of the country, on the one 
hand, and, on the other hand, tries to contribute to the healthy integration of persons with disabilities 
into society.
Since 2016 to date, one tetri from each purchased package at Spar supermarkets goes to a charity 
foundation, Ertguleba. With the amount accumulated at Spar, the foundation nances the restoration 
work of monuments of Georgia's cultural heritage; so far, this work has been carried out on 20 
churches and cathedrals.

Spar Georgia continues to support an autism research and support foundation; in particular, in 2019, 
Spar, along with the Tbilisi Mayor's Ofce, the Healthcare Ministry, the Rugby Federation and others, 
supported a unique project in the Caucasus, the construction of the national autism center, Color City.  
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„It is impossible to establish a strong and sustainable company without caring about the environment and 
the people around you. We are building a strong company on a daily basis and we care about everything 
that is valuable.“
Miranda Manjgaladze
Managing Director



კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

მომწოდებლებს შორის პრივილეგიებით სარგებლობენ ადგილობრივი კომპანიები და მეწარმეები. 
მიმდინარე ეტაპზე „სპარს“ ჰყავს 10-მდე ასეთი მომწოდებელი და მოლაპარაკება მიმდინარეობს 
კიდევ რამდენიმესთან. „სპარი“ მუდმივად თანამშრომლობს მცირე მეწარმეებთან, უთმობს მათ 
სავაჭრო სივრცეს და აძლევს განვითარებისა და ზრდის საშუალებას.
ყოველ ახალ წელს პარტნიორების საჩუქრების შესაფუთად „სპარი“ იყენებს კასპში არსებული 
სოციალური საწარმო „წნულის“ კალათებს; საწარმოში მუშაობენ სოციალურად დაუცველი და 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.
კომპანიაში მოქმედებს მომხმარებელთა მოთხოვნილებების და საჩივრების ელექტრონული 
აღრიცხვა. 

საზოგადოების/ცალკეული თემების მხარდაჭერა 
„სპარ საქართველო“ აცნობიერებს თავის პასუხისმგებლობას საზოგადოების წინაშე. სოციალური 
პროექტების განხორციელებისას „სპარი“ ყურადღებას ამახვილებს, ერთი მხრივ, ქვეყნის კულტუ-
რული მემკვიდრეობის მოვლა-შენარჩუნებაზე, ხოლო მეორე მხრივ, ცდილობს ხელი შეუწყოს შშმ 
პირთა ჯანსაღ ინტეგრაციას საზოგადოებაში.
2016 წლიდან დღემდე „სპარის“ მაღაზიებში პარკის შეძენისას ყოველი გადახდილი თეთრი ირიცხება 
საქველმოქმედო ფონდ „ერთგულებაში“. „  აკუმულირებული თანხებით ფონდი აფინანსებს სპარში“
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენის სამუშაოებს; დღემდე ასეთი 
სამუშაოები  30 ტაძარს და სამონასტრო კომპლექსს. ჩაუტარდა
„სპარ საქართველო“ განაგრძობს აუტიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ფონდის მხარდაჭერას; 
კერძოდ, 2019 წელს „სპარმა“ მხარი დაუჭირა ამიერკავკასიაში უნიკალური პროექტის - აუტიზმის 
ეროვნული ცენტრის  „ფერადი ქალაქის“ მშენებლობას, რომელშიც აქტიურადაა ჩართული –
თბილისის მერია, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 
რაგბის ფედერაცია და სხვა.

„შეუძლებელია ჩამოაყალიბო ძლიერი და მდგრადი კომპანია გარემოს და გარშემო მყოფებზე 
ზრუნვის გარეშე.   ჩვენ ყოველდღიურად ვაშენებთ ძლიერ კომპანიას და ვზრუნავთ ყველაფერზე, 
რაც ფასეულია".

მირანდა მანჯგალაძე
მმართველი დირექტორი
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Terabank employees are unied under one value:  a permanent interest in the processes ongoing in 
the country and a desire to change the existing reality for the better. This is why offering useful 
initiatives to the public remains the unchanged priority of the Terabank team. 

Environmental Responsibility
Taking care of the environment and a popularization of a healthy life-style is the basic value of 
Terabank. 
A 2018-year campaign, Tera Bike, put the popular viewpoint that Tbilisi is not a city of bicycles under 
the question mark. During entire summer season, special bicycle racks were installed at ve 
branches of the bank where anyone could easily pick up a bicycle with a Terabank card. Currently, this 
initiative continues in another form:  people who want to ride a bicycle but do not know how can get 
special free bicycle riding lessons from Terabank. 
Caring about the environment, as an everyday activity, is one of the main priorities of Terabank. In 
Terabank branch ofces, one can notice paper waste collecting boxes and employees are aware of 
the importance of paper recycling. For having developed the habit of taking care of the environment, 
500 bank employees were given potted r trees in 2017 while customers were given various potted 
plants. 

Employee Responsibility
Various activities directed at the improvement of employee physical and mental wellbeing are carried 
out through the consideration of their respective interests. It has been a few months already that the 
practice of spending a useful one-hour break was introduced:  employees from various branches 
invite one another and spend time together.  
Interesting activities are planned on a monthly basis within the scope of the Tera Journal that is 
oriented at increasing employee interests and knowledge. 
All employees are covered with health insurance. For the purposes of nancing various 
emergency/planned surgeries or a family member's medical costs, an employee support foundation 
has been established. Employees are free to make contributions to the foundation in any amount and 
at their own discretion. 
The bank continuously looks after the satisfaction and safety of its employees and tries to help with 
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ტერაბანკი

„ტერაბანკის“ თანამშრომლებს უმთავრესი ღირებულება აერთიანებთ: ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების მიმართ მუდმივი ინტერესი და ირგვლივ არსებული რეალობის უკეთესობისკენ შეცვლის 
სურვილი. სწორედ ამიტომ რჩება „ტერაბანკის“ გუნდისთვის უცვლელ პრიორიტეტად საზოგადო-
ებისთვის სასარგებლო ინიციატივების შეთავაზება.  

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა
გარემოზე ზრუნვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია „ტერაბანკის“ ძირეულ ფასეულობებს 
წარმოადგენს. 
2018 წლის კამპანიამ „ტერა “ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა გავრცელებული მოსაზრება, რომ ბაიკი
თბილისი ველოსიპედების ქალაქი არ არის. მთელი ზაფხულის განმავლობაში ბანკის 5 ფილიალთან 
მოწყობილი იყო სპეციალური , საიდანაც მსურველებს ველოსიპედის გაყვანა ველოსადგომები
მარტივად, მხოლოდ „ტერა  ბარათით . ამჟამად ინიციატივა სხვა ფორმით ბაიკის“ შეეძლოთ
გრძელდება: ადამიანებს, რომლებსაც სურთ ველოსიპედებით გადაადგილება, მაგრამ სურვილის 
ასრულებაში ველოსიპედის მართვის არცოდნა უშლით ხელს, „ტერაბანკი“ სპეციალურ უფასო 
ველოგაკვეთილებს სთავაზობს.
გარემოზე ზრუნვა, როგორც ყოველდღური ჩვევა, „ტერაბანკის“ ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორი-
ტეტია. „ტერაბანკის“ ფილიალებში დგას მაკულატურის შესაგროვებელი ყუთები; ბანკის თანამშრომ-
ლებს გაცნობიერებული აქვთ ქაღალდის მეორადი გადამუშავების მნიშვნელობა. გარემოზე ზრუნვის 
ჩვევის გამომუშავებისთვის 2017 წელს ბანკის 500-მდე თანამშრომელს საახალწლოდ ქოთნის 
ნაძვები გადაეცათ საჩუქრად, ხოლო მომხმარებლებს – სხვადასხვა ხემცენარე.

პასუხისმგებლობა თანამშრომლების მიმართ
თანამშრომლების ინტერესების გათვალისწინების, მათ ფიზიკურ და ფსიქიკურ კეთილდღეობაზე 
ზრუნვის მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობები ტარდება. უკვე რამდენიმე თვეა ბანკში დამკვიდრ-
და ერთსაათიანი შესვენების ნაყოფიერად გატარების კულტურა: სხვადასხვა ფილიალის თანამ-
შრომლები  ერთმანეთს იწვევენ და დროის სასიამოვნოდ და ნაყოფიერად გატარების იდეებს 
უზიარებენ. 
საინტერესო აქტივობები იგეგმება ყოველთვიურად „ტერა ჟურნალის“ ფარგლებში, რომელიც 
თანამშრომლების ინტერესებსა და ცოდნის გაღრმავებაზეა გათვლილი. დაინტერესებულ თანამშ-
რომლებს შეუძლიათ კვარტალში ერთხელ დაესწრონ სხვადასხვა ტიპის მასტერკლასს.  
ყველა თანამშრომლის ჯანმრთელობა დაზღვეულია. გარდა ამისა, სხვადასხვა გადაუდებელი 
/გეგმიური ოპერაციების და ოჯახის წევრთა ავადმყოფობის ხარჯების დაფარვის მიზნით და-
არსებულია თანამშრომელთა დახმარების ფონდი, რომელშიც თანამშრომლებს სურვილისამებრ 

კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"
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their problems. In this direction, an anonymous notication platform is functioning in the bank's 
internal portal. The HR department from time to time organizes meetings for employees in order to 
become familiar with their needs and requests.

Responsibility in the Marketplace 
Terabank keeps trying to maintain exibility and regardless the currently effective regulations, to 
account for the interests of various customer groups to the maximum degree possible in the process 
of creating its bank products. A good example of this is Terabank's loan for private tutors specially 
designed for the needs of those teachers whose revenues are not deposited to bank accounts.
Terabank's communication with its clients is always open, frank and easy because the bank values 
loyal customers who have trust in the bank and wish to maintain a long-term cooperation. 

Support of Population/Separate Communities
The events having taken place in Georgia last summer revealed the necessity of supporting tourism 
development. Supporting small and medium business is one of the daily activities of Terabank and so 
the popularization of the tourism business also complies with the bank's values and goals. 
Within the framework of the Teratravel campaign, Terabank branch ofces in Tbilisi and the regions 
also became touristic centers and employees added the roles of touristic advisers to their regular 
duties, thereby providing visitors with complete information on sightseeing in various Georgian 
regions, interesting routes and catering locations. 
The Teratraveler campaign had many positive reviews. 
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„Terabank employees are unied around one main idea: the permanent interest towards the processes 
ongoing in the country and a desire to change the surrounding reality for the better. It is because of this 
desire that it is a permanent priority for me, as well as for the team, that makes Terabank itself always offer 
useful initiatives to the public“.



კატეგორია "წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია"

შეუძლიათ ყოველთვიურად გარკვეული ოდენობის თანხის გადარიცხვა. 
ბანკი მუდმივად ზრუნავს თანამშრომლების კმაყოფილებასა და უსაფრთხოებაზე და ინტერესდება 
მათი პრობლემებით, რისთვისაც ბანკის შიდა პორტალზე შექმნილია ანონიმური შეტყობინების 
გაგზავნის ფუნქცია. ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეტაპობრივად 
მართავენ შეხვედრებს თანამშრომლებთან, მათი საჭიროებებისა და სურვილების გარკვევის მიზნით.   

პასუხისმგებლობა საბაზრო სივრცეში
„ტერაბანკი“ ცდილობს შეინარჩუნოს მოქნილობა და, არსებული რეგულაციების მიუხედავად, 
საბანკო პროდუქტების შექმნისას მაქსიმალურად გაითვალისწინოს მომხმარებელთა სხვადასხვა 
ჯგუფის ინტერესები. ამის მაგალითია „ტერაბანკის“ სესხი „რეპეტიტორებისთვის“, სპეციალურად 
მორგებული იმ პედაგოგების , რომლებსაც შემოსავალი არ ერიცხებათ საბანკო საჭიროებებზე
ანგარიშზე.
„ტერაბანკის“ მომხმარებელთან კომუნიკაცია ყოველთვის ღია, გულწრფელი და მარტივია, რადგან 
ბანკისთვის მნიშვნელოვანია ლოიალური მომხმარებელი, რომელიც ენდობა ბანკს და მასთან 
გრძელვადიანი ურთიერთობის სურვილი აქვს. 

საზოგადოების/ცალკეული თემების მხარდაჭერა
წლევანდელ ზაფხულში საქართველოში განვითარებულმა მოვლენებმა აშკარა გახადა ტურიზმის 
განვითარების ხელშეწყობის აუცილებლობა. რამდენადაც მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა 
„ტერაბანკისთვის“ ყოველდღიური პროცესია, ტურისტული ბიზნესის პოპულარიზაციაც ბანკის 
ღირებულებებსა და მიზნებს პასუხობს.
„ტერამოგზაურის“ კამპანიის ფარგლებში, ტერაბანკის ფილიალებმა თბილისსა და რეგიონებში 
ტურისტული ცენტრების ფუნქცია შეითავსეს, თანამშრომლებმა კი ტურისტულ მრჩეველთა როლი 
მოირგეს და ბანკის ფილიალებში შესულ ადამიანებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ღირსშე-
სანიშნაობებზე, საინტერესო მარშრუტებსა და კვების ობიექტებზე ამომწურავ ინფორმაციას აწვდიან. 
„ტერამოგზაურის“ კამპანიას ბევრი დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. 

„ტერაბანკის“ თანამშრომლებს უმთავრესი ღირებულება გვაერთიანებს: ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების მიმართ მუდმივი ინტერესი და ჩვენ ირგვლივ არსებული რეალობის უკეთესობისკენ 
შეცვლის სურვილი. სწორედ ამ სურვილიდან გამომდინარე, საზოგადოებისთვის სასარგებლო 
ინიციატივების შეთავაზება ჩემთვის და, ასევე, იმ გუნდისთვის, რომელიც „ტერაბანკს“ ქმნის, უცვლელ 
პრიორიტეტად რჩება“.
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GEORGIA'S RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS MELIORA 2019 
JURY MEMBERS

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი MELIORA 2019 
ჟიურის წევრები



Giorgi Avaliani received his degree in Business Administration (Caucasus University, CSB, 2011) and Political Sciences (Ilia University, 
Master's degree, 2014). For four years he has been assisting brands and organizations to speak a language which is comprehensive to the 
public and entertaining in its messages. Giorgi Avaliani rst revealed his talents at the digital creative agency, Leavingstone (2012-2019), at the 
frontline of sharp social media, outstanding digital products and effective design. He now runs his own artistic studio, Holy Motors, where he is 
actively engaged starting new brands from zero.

Among Giorgi Avaliani's achievements in his creative career are the rst Lion for Georgia at Cannes Lions, the International Festival of 
Creativity (in 2015 and 2016), the rst internet Oscar – Webby Award (European Awards for Creativity) (in 2018 and 2019), the rst golden 
medal at the Eurobest youth contest (2015) and many other awards from international competitions (KIAF, Ad Black Sea, Golden Hammer, 
Awwwards.com, CSS Design Awards, etc.). Giorgi Avaliani was the rst member of the Cane Artistic Festival from Georgia (2018), he is a 
member of International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) and a member of the Webby Awards jury (2018, 2019). He also appears 
as a judge at local festivals (KIAF, Ad Black Sea, BalticBest, Kaktus).

Along with building up bridges between the internet and archaic cultures dressed in a pink-colored Chokha (Georgian traditional outt), Giorgi 
Avaliani teaches at the Georgian Institute of Public Affairs (GIPA). On October 10 every year, he celebrates the birthday of khinkali and together 
with his friends produces Bodishi chacha. 

 
GIORGI AVALIANI

“HOLY MOTORS”
GEORGIA
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გიორგი ავალიანი აკადემიურ განათლებას ეზიარა ბიზნესის ადმინისტრაციასა (კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა, 
2011) და პოლიტიკის მეცნიერებაში (ილიას უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა, 2014). იგი მერვე წელია ეხმარება ბრენდებსა და 
ორგანიზაციებს ილაპარაკონ ხალხისთვის გასაგებ ენაზე და შთაბეჭდილება მოახდინონ მსმენელზე. გიორგიმ ციფრულ შემოქმედებით 
სააგენტო „ლივინგსტონში“ (2012-2019) სხარტი სოციალური მედიის, გამორჩეული ციფრული პროდუქტებისა და ეფექტური დიზაინის 
სფეროთი დაიწყო და ახლა საკუთარ შემოქმედებით სტუდია “ჰოლი მოტორსს” ხელმძღვანელობს, სადაც ახალი ბრენდების შექმნით 
არის დაკავებული.

გიორგი ავალიანის შემოქმედებით კარიერაში გამორჩეული მიღწევები აქვს, კერძოდ, მიღებული აქვს კანის შემოქმედებითი 
ფესტივალის პირველი ლომი საქართველოსთვის (2015 და 2016 წლებში), ინტერნეტის პირველი ოსკარი Webby Award (2018 და 2019 
წლებში), ევრობესტის ახალგაზრდული კონკურსის პირველი ოქროს მედალი (2015) და კიდევ არაერთი ჯილდო საერთაშორისო 
შეჯიბრებებიდან (KIAF, Ad Black Sea, Golden Hammer, Awwwards.com, CSS Design Awards, etc.) გიორგი ავალიანი იყო კანის 
შემოქმედებითი ფესტივალის ჟიურის პირველი წევრი საქართველოდან (2018), არის საერთაშორისო ციფრული აკადემიის (IADAS) 
წევრი და Webby Awards ჟიურის წევრი (2018, 2019) და ადგილობრივ ფესტივალებზეც ხშირად არის ჟიურიში (KIAF, Ad Black Sea, 
BalticBest, Kaktus).

გიორგი ავალიანი, „ვარდისფერი ჩოხით ინტერნეტისა და არქაულ კულტურებს შორის ხიდების აშენების“ პარალელურად, 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) ასწავლის, ყოველი წლის 10 ოქტომბერს ხინკლის დაბადების დღეს 
აღნიშნავს და მეგობრებთან ერთად აწარმოებს ჭაჭას, სახელად „ბოდიშს“.

გიორგი ავალიანი

„ჰოლი მოტორსი“
საქართველო
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Anna Rukhadze has over 20 years of experience in environmental management and politics. Her working experience includes the spheres of 
environmental protection policy and legislation, the sustainable management of natural resources, bio-diversity conservation and monitoring, 
and adjustment to climate changes. 

Anna Rukhadze has worked in governmental, non-governmental and international organizations. She  has provided expert consulting to 
projects funded by the German International Cooperation Society (GIZ), the United Nations Development Program (UNDP), the Food and 
Agricultural Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Environmental Program (UNEP) and other international 
organizations where she implemented projects on bio-diversity protection, the management of water resources, adjustment to climate change 
and others. Anna Rukhadze also worked on the national strategy and action plan for the protection of biodiversity as well as on strategic 
documents, action plans and programs in various sectors. 
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ანა რუხაძეს აქვს გარემოს დაცვის მართვისა და პოლიტიკის სფეროში მუშაობის 20 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება და მოიცავს 
გარემოს დაცვის პოლიტიკასა და კანონმდებლობას, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის, ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციისა და მონიტორინგის, კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის სფეროებს.

ანა რუხაძე მუშაობდა სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. საექსპერტო კონსულტაციებს უწევდა 
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), გაეროს სურსათისა და 
სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO), გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) მიერ დაფინანსებულ პროექტებს და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ახორციელებენ პროექტებს ბიომრავალფეროვნების დაცვის, წყლის რესურსების 
მართვის, კლიმატის ცვლილებასთნ ადაპტაციისა და სხვა სფეროებში. ანა რუხაძე მუშაობდა  ბიომრავალფეროვნების დაცვის 
ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე (2014-2020 წწ.), გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნულ მოხსენებებზე, ასევე, 
სტრატეგიულ დოკუმენტებზე,  სამოქმედო გეგმებსა და პროგრამებზე სხვადასხვა სექტორში. 

ანა რუხაძე

მუნიციპალური განვითარების ფონდი
საქართველო
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Giorgi Vekua received a Master's degree in Law (2007), a Master's degree in EU Business Law (2008), a Master's degree in International 
Trading and Investments (2014) and a PhD in Political Science (2016).

He has over ten years of experience in the public and private sectors. Between 2007- and 2010, he was practicing law. In 2010-2011, he worked 
at the LEPL Marine Transport Agency covering international law issues. During 2011-2013, he held the position of the Head of the Legal 
Department at BNB-Trade Ltd. From 2013-2014, he was the Deputy Manager of the GDS TV channel. From 2014-2015, he was the Chief 
Advisor in Legal Issues to the Minister of Regional Development and Infrastructure of Georgia. During 2015-2019, he was the Director of 
International Relations and the Project Management Department of the Georgian Chamber of Commerce and Industry. Since 2019, he has 
been the Director of the Business Development and Innovations Department. He is the founder of the organizations:  Developing Real Learners 
and the Aviation Law Research Center. 

Giorgi Vekua headed the following projects:  European Union / GIZ – DCFTA Information Center, a Joint project with Munich and the Upper 
Bavaria Chamber, UN Women's Organization – Economic Empowerment of Women, European Quality Management Fund and USAID – 
Increasing Awareness About and Training in Public Procurement. 
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გიორგი ვეკუას აქვს რამდენიმე აკადემიური ხარისხი: არის სამართლის მაგისტრი (2007); ევროკავშირის ბიზნესსამართლის მაგისტრი 
LLM (2008); საერთაშორისო ვაჭრობის და ინვესტიციების სამართლის მაგისტრი LLM (2014); პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი 
(2016). 

აქვს 10 წელიწადზე მეტი მუშაობის გამოცდილება საჯარო და კერძო სექტორში. 2007-2008, 2009-2010 წლებში ეწეოდა საადვოკატო 
საქმიანობას. 2010-2011 წელს მუშაობდა სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით. 2011-
2013 წლებში იყო შპს ბნბ-თრეიდის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. 2013-2014 წლებში - ტელეკომპანია GDS-ის დირექტორის 
მოადგილე. 2014-2015 წლებში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მთავარი მრჩეველი 
საინვესტიციო საკითხებში. 2015-2019 წლებში -საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საერთაშორისო ურთიერთობების და 
პროექტების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი. 2019 წლიდან - ბიზნესს განვითარებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის 
დირექტორი. ის არის ორგანიზაციების - Developing Real Learners და „საჰაერო სამართლის კვლევის ცენტრის“ დამფუძნებელი.  

გიორგი ვეკუას ხელმძღვანელობით განხორციელდა შემდეგი პროექტები: ევროკავშირი / GIZ – DCFTA საინფორმაციო ცენტრი; 
მიუნხენისა და ზემო ბავარიის პალატასთან ერთობლივი პროექტი; გაეროს ქალთა ორგანიზაცია - ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება; 
European Fund of Quality Management (EFQM); USAID - საჯარო შესყიდვების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და ტრენინგები. 

გიორგი ვეკუა

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
საქართველო
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Obtained a PhD in Law at Ivane Javakhishvili State University in 2018.
Lecturer at Saarland University under the Erasmus program (Labor Law of the European Union) in June 2019.
Involved as an expert in various projects supported by different international organizations:  KAS, FES, CSRDG, PMCG, GIZ, ICMPD, USAID/G4G from 
2017. She was also invited by the CSRDG as a trainer to cover the following topics:  EU-Georgia Association Agreement and customer protection policy, 
rights of employees and competition policy.
She worked in public service, including leading positions – Head of the Staff of the Committee for Integration with Europe of the Parliament of Georgia, 
Head of the Analytical Ofce of the Administration of the Georgian Government and Head of the Ofce of European Law and International Agreements 
of the Administration of the Georgian Government for a period of 21 years from 1996 to 2017. During that time, she actively worked on the protection of 
consumer rights under the framework of approximation of Georgian legislation with the European Union. 
In 2013 (February-December), she headed the working group dealing developing the draft Georgian Law on the Protection of Consumer Rights. 
She has been a speaker and moderator at international conferences mainly associated with Georgia's integration with Europe and the fulllment of the 
EU-Georgia Association Agreement. 
She has good experience in working with EU structures, especially within the scope of EURONEST PA activity with the European Parliament.
She has experience in managing projects funded by the Friedrich Ebert Foundation oriented at civil education development, the support of European 
integration, the protection of employees and the protection of consumer rights. 
She is the co-author of the “European Time” show and carries out activity on increasing awareness with the support of the Conrad Adenauer 
Foundation.
She has 14 years of experience of academic activity and gives lectures to various universities on the topics of labor law, civil service law, EU law, the EU-
Georgia Association Agreement and legal approximation, obligatory law and an introduction to civil law. 
She is the author (and co-author) of over 20 scientic articles and research studies, including a legal review of consumer rights protection with European 
standards using examples of agreements concluded in the street. 

 
EKATERINE KARDAVA  

ASSOCIATION EUROPEAN TIME
GEORGIA

200



2018 წელს მიენიჭა სამართლის დოქტორის ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; 
2019 წლის ივნისში იყო Erasmus + პროგრამის ფარგლებში ზაარლანდის უნივერისტეტის ლექტორი (ევროკავშირის შრომის სამართალი); 
2017 წლიდან მუშაობდა ექსპერტად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დაფინანსებულ პროექტებში: KAS, FES, CSRDG, PMCG, GIZ, 
ICMPD, USAID/G4G, მათ შორის CSRDG-ის მიწვევით იყო ტრენერი ასოცირების შეთანხმებისა და მომხმარებელთა დაცვის პოლიტიკის, 
დასაქმებულთა უფლებების,  კონკურენციის პოლიტიკის საკითხებში; 
1996 წლიდან 2017 წლის მარტამდე (21 წელი) მუშაობდა საჯარო სამსახურში, ხელმძღვანელ პოზიციებზე: იყო საქართველოს პარლამენტის 
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის უფროსი, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ანალიტიკური სამმართველოს უფროსი, 
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ევროკავშირის სამართლისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების სამმართველოს უფროსი. ამ 
პერიოდში აქტიურად მუშაობდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს 
კანონმდებლობის დაახლოების მიმართულებით. 
2013 წელს (თებერვალი-დეკემბერი) ხელმძღვანელობდა „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის 
შემუშავების სამუშაო ჯგუფს. 
იყო მომხსენებელი და მოდერატორი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, ძირითადად, ევროპული ინტეგრაციისა და ასოცირების 
შეთანხმების შესრულების საკითხებთან დაკავშირებით. 
აქვს ევროკავშირის სტრუქტურებთან მუშაობის გამოცდილება, განსაკუთრებით ევროპულ პარლამენტთან EURONEST PA-ის საქმიანობის 
ფარგლებში; 
აქვს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტების მართვის გამოცდილება სამოქალაქო განათლების ამაღლების, 
ევროპული ინტეგრაციის ხელშეწყობის, დასაქმებულთა უფლებების დაცვის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის  მიმართულებით. 
არის თანაავტორი გადაცემის „ევროპის დროით“ და მუშაობს ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით კონრად ადენაუერის ფონდის 
მხარდაჭერით. 
აქვს აკადემიური საქმიანობის 14-წლიანი გამოცდილება და კითხულობს ლექციებს სხვადასხვა უნივერსიტეტში: შრომის სამართალი, 
სამოხელეო სამართალი, ევროკავშირის სამართალი, ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი დაახლოება; ვალდებულებითი 
სამართალი, შესავალი სამოქალაქო სამართალში. 
არის 20-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის, წიგნის, კვლევის ავტორი (თანაავტორი), მათ შორის აღსანიშნავია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 
ევროპული სტანდარტების შედარებით-სამართლებრივი მიმოხილვა ქუჩაში დადებული ხელშეკრულებების მაგალითზე.

ეკატერინე ქარდავა 

ასოციაცია ევროპის დროით
საქართველო
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Vato Kavtaradze has been the Founder and Creative Chairman of WINDFOR'S communication agency (Tbilisi, Georgia) since 2004 until 
present. 

Under his leadership, WINDFOR'S became one of the leading agencies of the region, having won various awards at international festivals such 
as:  Golden Drum, EuroBest, AdBlackSea, ADCE Awards, Epica Awards and Cannes Lyons.

His working experience includes successful collaboration with almost all of the major clients operating on the Georgian market.
 
Recently, he was awarded the Nick Gujejiani Honorary Prize for his contribution to the development of the Georgian communications industry.

Vato Kavtaradze is the co-founder of the AdBlackSea International Advertising Festival as well as the co-founder of the Association of 
Communications Agencies of Georgia (ACAG).

He holds an Executive MBA degree from the Berlin School of Creative Leadership (Steinbeis University, Berlin, Germany).  

 
VATO QAVTARADZE   

WINDFOR'S
GEORGIA
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ვატო ქავთარაძე არის ბერლინის შტაინბაის უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ლიდერშიფის სკოლის (Berlin School of Creative 
Leadership) ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, საკომუნიკაციო კომპანია Windfor's-ის (თბილისი, საქართველო) დამფუძნებელი და 
კრეატიული დირექტორი 2004 წლიდან დღემდე. მისი ხელმძღვანელობით Windfor's ერთ-ერთ წამყვან სააგენტოდ იქცა რეგიონში, 
რომელსაც მოპოვებული აქვს ისეთი პრესტიჟული საერთაშორისო ფესტივალების პრიზები, როგორიცაა Golden Drum, EuroBest, 
AdBlackSea, ADCE Awards, Epica Awards და Cannes Lions. ცოტა ხნის წინ ვატო ქავთარაძე მიენიჭა ნიკა გუჯეჯიანის სახელობის საპატიო 
ჯილდო  საქართველოს საკომუნიკაციო ინდუსტრიის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის.

ვატო ქავთარაძეს აქვს საქართველოს ბაზარზე მოქმედი თითქმის ყველა მსხვილ კლიენტთან მუშაობის გამოცდილება. ასევე არის 
საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალის Ad Black Sea დამფუძნებელი და საქართველოს საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაციის 
თანადამფუძნებელი. 

ვატო ქავთარაძე 

WINDFOR'S
საქართველო 
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Viktor Baramia brings more than 15 years of experience of working on development issues. From March 2019, Viktor rejoined the Europe 
Foundation (EPF) in the position of Senior Program Manager where he previously work from late 2018 until the end of 2016. At the Europe 
Foundation, he managed different programs and projects related to civil society's oversight of public spending in Georgia, social enterprise 
development, ecological awards, corporate social investment and corporate social responsibility, tourism development and others.

In September 2016, he took over the Georgian Technical University (GTU) and BP Georgia's joint project funded by the Millennium Challenge 
Account (MCA) – Georgia aiming at vocational education development through the creation of the Georgian Technical Training Center (GTTC). 
The GTTC offers modern vocational educational programs that are in line with best international standards and meet the requirements of the 
Georgian labor market. After the completion of the abovementioned project in November 2018, Viktor Baramia continued working at GTU as the 
Head of the Georgian Technical Training Center which was established as a university center. 

Viktor Baramia has experience 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.

Viktor Baramia also worked as a consultant in a 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, the Millennium Development Goals reports for Georgia and Tbilisi and the Human Development Report.

 
VIKTOR BARAMIA
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ვიქტორ ბარამიას აქვს განვითარების საკითხებზე მუშაობის 15 წელზე მეტი გამოცდილება. 2019 წლის მარტში იგი უფროსი პროგრამის 
მენეჯერის რანგში დაბრუნდა ევროპის ფონდში, სადაც 2008 წლის ნოემბრიდან 2016 წლის ბოლომდე მუშაობდა. ევროპის ფონდში, 
როგორც პროგრამის უფროსი მენეჯერი, იგი კვლავ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საკითხებზე მუშაობს. წლების 
განმავლობაში იგი ფონდში უძღვებოდა სხვადასხვა პროგრამასა და პროექტს, საჯარო ფინანსების ხარჯვის სამოქალაქო 
ზედამხედველობის, სოციალური მეწარმეობის, კორპორაციული სოციალური ინვესტირებისა და კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის, ეკოლოგიური გრანტების პროგრამის, ტურიზმის განვითარებისა და სხვა სფეროებში.

2016 წლის სექტემბრიდან ვიქტორ ბარამია სათავეში ჩაუდგა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა (სტუ) და BP საქართველოს 
ერთობლივ პროექტს, რომელიც დააფინანსა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა - საქართველომ და რომელიც საქართველოს 
ტექნიკური გადამზადების ცენტრის შექმნის გზით ემსახურებოდა პროფესიული განათლების განვითარებას. ცენტრი სთავაზობს 
დაინტერესებულ პირებს თანამედროვე პროფესიულ პროგრამებს, რომლებიც სრულად შეესაბამება საუკეთესო საერთაშორისო 
სტანდარტებს და პასუხობს საქართველოს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. 2018 წლის ნოემბრიდან, აღნიშნული პროექტის დასრულების 
შემდეგ, ვიქტორი ხელმძღვანელობს  საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრს, რომელიც ჩამოყალიბდა, როგორც 
საუნივერსიტეტო ცენტრი. 

ვიქტორს აქვს საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილება: იგი მუშაობდა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში 
და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც მუშაობა დაიწყო 1997 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ.

ვიქტორი წლების მანძილზე მუშაობდა კონსულტანტად სხვადასხვა პროექტში, რომლებსაც მხარს უჭერდნენ გაეროს განვითარების 
პროგრამა, მსოფლიო ბანკი და სხვა დონორი ორგანიზაციები. იგი მონაწილეობდა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების და 
სიღარიბის დაძლევის პროგრამისა და მისი შემდგომი ანგარიშების, აგრეთვე ადამიანური განვითარების ანგარიშისა და ათასწლეულის 
განვითარების მიზნების ანგარიშების მომზადებაში თბილისისა და საქართველოსათვის.

ვიქტორ ბარამია

ევროპის ფონდი
საქართველო
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Tamta Chumburidze is a Chief Specialist at the Committee on European Integration at the Parliament of Georgia. She holds a Master's degree 
in law. She has been in public service for 15 years and works on approximation of Georgian legislation with EU laws. She participated in the rst 
project on approximation with EU legislation; namely, in the sector of intellectual property. Currently, she is one of the co-authors of the draft Law 
on Consumer Rights. For 15 years she has been working on the rights of children, women, disabled persons and employees under the terms of 
approximation with EU justice. 

Tamta Chumburidze headed the show, Kanoni (Law), established with the support of the Friedrich Ebert Fund. She is also an expert at the 
Estonian Center for Political Research and has given trainings to employees of the Tbilisi Mayor's Ofce and City Hall. She was an advisor to the 
Georgian team at the OSCE and also worked as a coordinator for the group for the approximation of Georgian legislation to EU laws for the staff 
of the Parliament of Georgia.

From 2004 to date, Tamta Chumburidze has been working on the approximation of Georgian legislation with EU laws. To this end, she 
participated in international conferences, received a one-year EU training – European Integration and participated in the NDI's one-year training 
on Mastering Women Leaders. She also took training courses organized by Conrad Adenauer, the Parliament of Georgia, the Georgian Public 
Service Ofce, the Service of the Consumer Rights Protection Inspector's Ofce of Poland, the German Ministry of Internal Affairs and Migration 
Center, the Estonian Migration and Resettlement Center and the Political Research Center. She is knowledgeable about the parliamentary 
structure and activity systems of a number of EU member countries and holds certicates in respective spheres as well as trainer's certicates.
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თამთა ჭუმბურიძე არის საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი. თამთა ჭუმბურიძე 
პროფესიით არის იურისტი, მაგისტრი. 15 წელია მუშაობს საჯარო სამსახურში, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან დაახლოების მიმართულებით. მონაწილეობდა პირველ პროექტში, რომელიც კერძოდ ინტელექტუალური 
საკუთრების სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობას დაუახლოვდა. ამჟამად თანაავტორია „მომხმარებლის უფლებების შესახებ“ 
კანონპროექტისა. 15 წლის განმავლობაში მუშაობდა ბავშვთა, ქალთა, შშმ პირებისა და დასაქმებულთა უფლებებზე ევროკავშირის 
სამართალთან დაახლოების მიმართულებით.

იგი უძღვებოდა ფრიდრიხ ებერტის მხარდაჭერით შექმნილ რადიოგადაცემას „კანონი“ და როგორც ესტონეთის პოლიტიკური 
კვლევების ცენტრის ექსპერტს, საზოგადოებრივი ჩართულობის სფეროში აქვს ჩატარებული ტრენინგები თბილისის მერიისა და 
საკრებულოს თანამშრომლებისთვის, იყო ეუთოში საქართველოს დელეგაციის მრჩეველი და პარლამენტის აპარატის ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან დაახლოების ჯგუფის კოორდინატორი.

2004 წლიდან დღემდე მუშაობს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებაზე და მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო 
კონფერენციებში, გავლილი აქვს ევროკავშირის 1-წლიანი სწავლება „ევროპული ინტეგრაცია“ და NDI-ის 1-წლიანი სწავლება „ლიდერ 
ქალთა დახელოვნება“, ასევე - კონრად ადენაუერის, საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიუროს, 
პოლონეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ინსპექტორის სამსახურის, გერმანიის შსს-iსა და მიგრაციის ცენტრის, ესტონეთის, 
მიგრაციისა და განსახლების, ასევე, პოლიტიკური კვლევების ცენტრის სწავლებები, იცნობს  ევროკავშირის არაერთი წევრი ქვეყნის 
საპარლამენტო სტრუქტურასა და საქმიანობის სისტემას, აქვს სერტიფიკატები შესაბამის სფეროებში და ტრენერის სერტიფიკატები. 

თამთა ჭუმბურიძე 

საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
საქართველო
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Tamar Rodonaia received her education in social and political sciences and is currently pursuing a PhD in social responsibility development. 
She has long-term experience in implementing corporate communications and social responsibility policies in Georgia.
 
Tamar Rodonaia worked for the World Communications Group Telia's member, Geocell, for 12 years, leading the company's corporate social 
responsibility (CSR) strategy. At present, she is an independent consultant in CSR and corporate communications. In 2016-2019, she 
consulted different NGOs:  Civil Development Agency, Cida, and the Center for Strategic Research and Development of Georgia, CSRDG, 
being involved in women's empowerment communication programs and in the subject of social entrepreneurship development and promotion. 
She is a solicited lecturer at the Institute of Public Affairs (GIPA) and the University of Georgia. Tamar Rodonaia is a co-founder of the 
Anagrama's Communications Group, one of whose main aims is to show the importance of developing corporate social responsibility to the 
private sector and maximizing interest in the development of this eld.
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თამარ როდონაიას განათლება მიღებული აქვს სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების სფეროში და ამჟმად მუშაობს 
სადოქტორო კვლევაზე სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების კუთხით. მას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება 
კორპორაციული კომუნიკაციებისა და სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკის დანერგვის  მიმართულებით. 12 წელი მუშაობდა 
მსოფლიო საკომუნიკაციო ჯგუფ „თელიას“ წევრ-კომპანია  „ჯეოსელში“, და  კომპანიის კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის მიმართულებას უძღვებოდა. ამჟამად არის დამოუკიდებელი კონსულტანტი  სოციალური პასუხისმგებლობისა და 
კორპორაციული კომუნიკაციების მიმართულებით. 

2016-2019 წლებში კონსულტაციას უწევდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო სიდას და 
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს (CSRDG), რომლის ფარგლებშიც ჩართულია ქალთა 
გაძლიერების საკომუნიკაციო პროგრამებში და სოციალური მეწარმეობის განვითარებისა და პოპულარიზაციის თემებში.

არის მიწვეული ლექტორი საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (ჯიპა) და საქართველოს უნივერსიტეტში. 

თამარი აგრეთვე  არის თანადამფუძნებელი საკომუნიკაციო ჯგუფ „ანაგრამასი“, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია სოციალური 
პასუხისმგებლობის განვითარების მნიშვნელობა დაანახოს კერძო სექტორს და მაქსიმალურად დააინტერესოს, ჩართოს ამ პროცესში.

თამარ როდონაია  

კორპორაციული კომუნიკაციების და CSR ექსპერტი
საქართველო
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Tamar is a freelance communication and CSR consultant. With degrees in law, public administration and communication, she has been 
engaged with non-prot and business sectors since 1996. She has helped number of local as well as international organizations to build 
strategies to effectively protect rights of the most disadvantaged and marginalized groups throughout Georgia. 

Currently, as a consultant for several EU-funded projects, Tamar is providing support to business development and gender advisory projects 
implemented in Georgia. She has contributed to initiatives that focus on building strong, healthy and vibrant communities.

Tamar takes special interest in CSR, seeing it as a tool for sustainable business development. She dedicated her dissertation work to creating a 
roadmap of 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 enhancement of cross-sector alliances, documentation and promotion of 
successful cases of such partnerships and responsible business practices in general. 
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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, არამომგებიან სააგენტოებსა და მედიასაშუალებებს. იგი 
ერთგულად ემსახურება სექტორთაშორისი კავშირების გაღრმავებას, პარტნიორობის და, ზოგადად, პასუხისმგებელი ბიზნესის 
წარმატებული მაგალითების დოკუმენტირებას და დემონსტრირებას.

თამუნა კვარაცხელია

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა (CSR) და კომუნიკაციების სპეციალისტი
საქართველო
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Teona Kupunia has 15 years of working experience in the civil sector. She is a specialist of international development. Her working experience 
specically includes issues such as democracy and human rights, good governance, the development of political parties, women's rights and 
gender equality. She also has many years of experience in management. 

Teona Kupunia is a women's rights activist and feminist. She has been working on the problems of overcoming violence towards women and 
gender discrimination as well as of increasing awareness. She has international working experience in Armenia, Kyrgyzstan, Mongolia, 
Hungary, and other countries. 

Teona Kupunia is also an experienced trainer. She has given a number of trainings to women candidates to political parties and managers of 
election campaigns. She has given training and consulting on organizing civil campaigns, women's political involvement and the research of 
public opinion. 

Since 2010, Teona Kupunia has been interested in corporate social responsibility issues. In 2010-2011 and for the rst time in Georgia, she 
organized a new Bachelor's degree study program in Business Administration at Caucasus University. The course was meant to introduce the 
basics of corporate social responsibility to students. During 2012-2014, she was invited to give lectures for this new study program. 

Teona Kupunia holds Master's degrees in International Relations from Tbilisi State University and in International and European Relations from 
Linkoping University, Sweden. 
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თეონას სამოქალაქო სექტორში მუშაობის 15-წლიანი გამოცდილება აქვს. ის არის საერთაშორისო განვითარების სპეციალისტი და 
მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, კარგი მმართველობა, 
პოლიტიკური პარტიების განვითარება, ქალთა უფლებები და გენდერული თანასწორობა. მას ასევე მენეჯმენტის მრავალწლიანი 
გამოცდილება აქვს. 

თეონა ყუფუნია ქალთა უფლებების დაცვის აქტივისტი და ფემინისტია. მრავალი წელია მუშაობს ქალთა მიმართ ძალადობის და 
გენდერული ნიშნით დიკრიმინაციის დასაძლევად და ცნობიერების ასამაღლებლად. მას აქვს მუშაობის საერთაშორისო 
გამოცდილებაც, საქართველოს გარდა,  უმუშავია სომხეთში, ყირგიზეთში, მონღოლეთში, უნგრეთში და სხვა.  

თეონა ყუფუნია ასევე არის გამოცდილი ტრენერი. ჩატარებული აქვს არაერთი ტრენენგი პოლიტიკური პარტიბის კანდიდტი 
ქალებისთვის და საარჩევნო კამპანიების მენეჯერებისთვის; ტრენინგები და კონსულტაციები სამოქალაქო კამპანიების ორგანიზებაზე, 
ქალთა პოლიტიკურ ჩართლობაზე და საზოგადოებრივი აზრის კვლევებზე.

თეონა ყუფუნია 2010 წლიდან არის დაინტერესებული კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხებით. 2010-2011 
წლებში, პირველად საქართველოში, კავკასიის უნივერსიტეტში დანერგა ახალი სასწავლო კურსი ბიზნესის ადმინისტრირების 
საბაკალავრო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტებს სწორედ კორპორაციული პასუხისმგებლობის საფუძვლებს გააცნობდა. 2012-2014 
წლებში თეონა მოწვეული ლექტორის სტატუსით ასწავლიდა აღნიშნულ კურსს. 
 
თეონა ყუფუნიას აქვს მაგისტრის ხარისხი, მინიჭებული  საერთაშორისო ურთიერთობებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და 
საერთაშორისო და ევროპულ ურთიერთობებში - ლინშოპინგის უნივერსიტეტიდან შვედეთში.

თეონა ყუფუნია 

NATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE (NDI)
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Tornike Guruli graduated from the Chemnitz Technological University (Germany) and at different times studied at the Georgian Technical 
University, Tbilisi's Ilia Chavchavadze State University of Languages and Culture and the Goethe University in Frankfurt am Main (Germany). 
Simultaneously, he took a three-year special educational course for international trainers at the Theodor Hoys Collegium (Germany) and 
received the status of an international trainer of the Collegium. At different times he taught at Tbilisi's Ivane Javakhishvili State University, the 
Caucasus University, the Free University and the Georgian Institute of Public Affairs. Tornike Guruli is a teacher-practitioner and has signicant 
experience in holding managerial positions in private and non-governmental organizations. He held leading positions at the Georgian Young 
Lawyers' Association, the Sarke (Mirror) Group, the Vissol Group, the Bank of Georgia and the PSP Group. Through a professor exchange 
program, he visited South Carolina University (Columbia, USA). He has given up to 400 training courses in Georgia and as many as ten foreign 
countries as an international trainer. 
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თორნიკე გურულმა დაამთავრა ქემნიცის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (გერმანია) და სხვადასხვა დროს სწავლობდა საქართველოს 
ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაინის 
ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტში. პარალელურად გაიარა საერთაშორისო ტრენერების სპეციალური განათლების 
სამწლიანი პროგრამა თეოდორ ჰოისის კოლეგიაში (გერმანია) და მოიპოვა კოლეგიის საერთაშორისო ტრენერის სტატუსი. 
სხვადასხვა დროს ასწავლიდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტში, 
თავისუფალ უნივერსიტეტში, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში. თორნიკე გურული პრაქტიკოსი პედაგოგია და 
კერძო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში მენეჯერად მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა დროს ის წამყვან პოზიციებზე 
მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, „სარკე ჯგუფში“, „ვისოლ ჯგუფში“, „საქართველოს ბანკში“, „პსპ 
ჯგუფში“. პროფესორების გაცვლითი პროგრამით იმყოფებოდა სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტში (კოლუმბია, აშშ). საერთაშორისო 
ტრენერის სტატუსით ჩატარებული აქვს 400-მდე ტრენინგი საქართველოში და მსოფლიოს ათამდე ქვეყანაში.

თორნიკე გურული

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტტი
საქართველო
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In 2013, Iza Gigauri was awarded the degree of Doctor of Business Administration from the Faculty of Economics and Business of Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University. Her thesis was entitled Aspects of the Social Responsibility of Marketing on the Consumer Market of 
Georgia and was published in 2013.

Iza Gigauri was awarded a Master's degree in Business Administration from the School of Business of Holland (2011) and a Master's Degree in 
Business Administration from the American University of Humanities (2009). She graduated from Ilia Chavchavadze University with honors in 
2006 and from Bochum Ruhr University in Germany in 2007.

Iza Gigauri received fellowships from the German Academic Exchange Program (DAAD) and the Netherlands Fellowship Program (NFP 
Nufc). She also received a fellowship from Erasmus Mundus at Thessaloniki University (Greece) for her doctoral research program in 
cooperation with the International Faculty of City College of the University of Shefeld. 
 
Iza Gigauri has longstanding experience in academic, governmental and non-governmental organizations. Her lecture course includes such 
subjects as corporate social responsibility, marketing, human resources management, methods of research, leadership, organizational 
behavior and social entrepreneurship. She delivers lectures at all three levels of higher education:  Bachelor's degree courses, Master's degree 
programs and Doctoral programs (as a mentor for doctoral works). She is also a member of examination commissions and a reviewer and 
evaluator of academic works.

Iza Gigauri has published about 20 analytical and scientic articles. 
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იზა გიგაურს 2013 წ. მინიჭებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე. მისი სადისერტაციო თემაა „მარკეტინგის სოციალური 
პასუხისმგებლობის ასპექტები საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე“, არის წიგნის „კორპორაციული სოციალური პასუხის-
მგებლობის საფუძვლები“ (2013) ავტორი. 

იზა გიგაურს აქვს ჰოლანდიის ბიზნესის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი (2011), ამერიკის ჰუმანიტარული 
უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი (2009), წარჩინებით აქვს დამთავრებული ილიას სახელწიფო 
უნივერსიტეტი (2006) და ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი გერმანიაში (2007).

იზა გიგაური იყო გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD) სტიპენდიის და ჰოლანდიის სტიპენდიის პროგრამის (NFP 
Nufc) მონაწილე, აგრეთვე ერასმუს მუნდუსის სტიპენდიატი სადოქტორო კვლევით პროგრამაში თესალონიკის უნივერსიტეტში 
(საბერძნეთი), შეფილდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ფაკულტეტის სითი კოლეჯთან თანამშრომლობით. 

იზა გიგაურს აქვს მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება აკადემიურ, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. მისი 
სალექციო კურსები მოიცავს ისეთ საგნებს, როგორიცაა: კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, მარკეტინგი, ადამიანური 
რესურსების მენეჯმენტი, კვლევის მეთოდები, ლიდერობა, ორგანიზაციული ქცევა, სოციალური მეწარმეობა. იზა გიგაური ასწავლის 
უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა;  არის საბაკალავრო, სამაგისტრო და 
სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელი, აგრეთვე საგამოცდო კომისიის წევრი, აკადემიური ნაშრომების რეცენზენტი და 
შემფასებელი. 

გამოქვეყნებული აქვს 20-მდე ანალიტიკური და სამეცნიერო სტატია. 

იზა გიგაური  

კავკასიის უნივერსიტეტი
საქართველო 
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Ia Tikanadze was born on November 17, 1961. She received her degrees at Tbilisi's Ivane Javakhishvili State University and the Moscow 
Maurice Thorez Moscow State Institute of Foreign Languages. 

Her working experience began at the Research Center for National Relations of the Georgian Academy of Sciences. After taking a course at the 
German Foreign Policy Society in Bonn, she has been heading the Georgian Branch of the Friedrich Ebert Foundation since 1994.

She has participated in various national and international projects supporting democratization, sustainable socio-economic policy, conict 
resolution and prevention, security and external policy, local community development and tourism.

Ia Tikanadze has taken management, planning, fund-raising and social organization development courses in Georgia, Germany, Poland and 
the Netherlands.

She is a member of the advisory councils of various governmental and public organizations.
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დაიბადა 1961 წლის 17 ნოემბერს. განათლება მიიღო თბილისის  ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და 
მოსკოვის მორის ტორეზის სახ. უცხო ენათა ინსტიტუტში. მისი სამუშაო გამოცდილება დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
ეროვნულ ურთიერთობათა კვლევის ცენტრში, ხოლო ქ. ბონში გერმანიის საგარეო პოლიტიკის საზოგადოებაში სტაჟირების გავლის 
შემდეგ, 1994 წლიდან, სათავეში ჩაუდგა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობას საქართველოში. 

მონაწილეობდა სხვადასხვა ეროვნულ და საერთაშორისო პროექტში დემოკრატიზაციის ხელშეწყობის, მდგრადი სოციალურ-
ეკონომიკური პოლიტიკის, კონფლიქტების მოგვარებისა და პრევენციის, უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლოტიკის, ადგილობრივი 
სათემო განვითარებისა და ტურიზმის ხელშეწყობის მიმართულებით.   

გაიარა სასწავლო კურსები საქართველოში, გერმანიაში, პოლონეთში, ნიდერლანდებში მენეჯმენტის, დაგეგმარების, ფანდრაიზინგის 
და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების მიმართულებებით. 

არის სხვადასხვა სამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მრჩეველთა საბჭოების წევრი. 

ია თიკანაძე  

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
საქართველო
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Irma Gurguliani is the Deputy Head of the Waste and Chemicals Management Service at the Ministry of Environment and Natural Resources 
Protection of Georgia. She is Geophysicist and earned a Master's degree in Public Administration at the Maxwell School of Public 
Administration at Syracuse University (United States of America). She has 20 years of working experience in the environmental protection eld.
Irma Gurguliani is involved in the development of national strategic policy documents and the drafting of regulatory documents related to waste 
and chemicals issues. She is involved in the monitoring of the enforcement of international conventions at the national level as concern waste 
and chemicals. She is the national focal point for the Basel Convention on Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 
and for the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). She is the National contact person for the Minamata 
Convention on Mercury and for the Transboundary Effects of Industrial Accidents Convention (UNECE). She was also elected as member of 
the Basel Convention Bureau from the Central and Eastern Europe region.
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ირმა გურგულიანი - გეოფიზიკოსი,  სირაკუზის უნივერსიტეტის მაქსველის სკოლის (ამერიკის შეერთებული შტატები) საჯარო 
ადმინისტრირების მაგისტრი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური 
ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე, გარემოს დაცვის სფეროში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილებით.

ირმა გურგულიანი ჩართულია ეროვნული სტრატეგიული პოლიტიკის დოკუმენტებისა და ნარჩენებსა და ქიმიური ნივთიერებებთან 
დაკავშირებული საკითხების მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავებაში; მონაწილეობს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების 
მართვის შესახებ საერთაშორისო კონვენციების ეროვნულ დონეზე აღსრულების მონიტორინგში; არის ქვეყნის მთავარი საკონტაქტო 
პირი „სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე“ ბაზელის კონვენციის და „ქიმიური ნივთიერებების 
საერთაშორისო მართვისადმი სტრატეგიული მიდგომის“ განხორციელების საკითხებში; ასევე ქვეყნის მთავარი საკონტაქტო პირი 
„ვერცხლისწყლის შესახებ მინიმატის კონვენციის“ და „სამრეწველო ავარიების ტრანსასაზღვრო ზეგავლენის კონვენციის“ 
განხორციელებასთან დაკავშირებით. ის არჩეულია ბაზელის კონვენციის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბიუროს წევრად. 

ირმა გურგულიანი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველო
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Lasha Lobjanidze is the Manager of the Educational Projects Ofce at the LEPL Center for Environmental Information and Education of the 
Georgian Ministry of Environmental Protection and Agriculture. He is a PhD student of the Social Sciences PhD program at the Georgian 
Institute of Public Affairs (GIPA), he holds a Master's degree in Public Management from GIPA and a Bachelor's degree in medicine from 
Tbilisi's Medical University. At present, he is an Invited Professor at the Center for Clinical Skills of the Tbilisi State Medical University and the 
Professional Program for Work Safety and Environmental Technologies at GIPA. He holds a rst aid training certicate from the American Heart 
Association, he has received medical training in various European countries and successfully participated in the Global Simulation 
Competition, organized by NASPAA at the Central European University (CEU) in Budapest. 

Lasha Lobjanidze has ten years of experience holding leading positions and managing projects, both in governmental and non-governmental 
organizations, he has been a coordinator of various master's and bachelor's programs and participated in the process of forming Georgia's 
youth policy in cooperation with the Ministry of Sport and Youth Affairs. 
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ლაშა ლობჟანიძე არის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა 
და განათლების ცენტრის განათლების პროექტების სამსახურის ხელმძღვანელი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  
(GIPA) სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 
საჯარო მმართველობის მაგისტრი (MPA), თბილისის სახელმწიფო სამედიცნო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის კურს-
დამთავრებული, ამჟამად არის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრის და GIPA-ს 
შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის მოწვეული პედაგოგი, მიღებული აქვს 
ამერიკის გულის ასოციაციის პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგის სერტიფიკატი, სამედიცინო განათლება აქვს 
მიღებული ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, ასევე წარმატებით მიიღო მონაწილეობა NASPAA-ს მიერ ორგანიზებულ გლობალურ 
სიმულაციურ შეჯიბრში, რომელიც გამიართა ევროპის ცენტრალურ უნივერსიტეტში (CEU), ბუდაპეშტი.

აქვს მენეჯერულ პოზიციებზე მუშაობისა და პროექტების მართვის 10-წლიანი გამოცდილება, როგორც სამთავრობო, ასევე 
არასამთვარობო ორგანიზაციებში, სხვადასხვა სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორად, მონაწილეობა აქვს 
მიღებული საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმირების პროცესში სპორტისა და ახლაგაზრდობის საქმეთა სამინის-
ტროსთან თანამშრომლობით.

ლაშა ლობჯანიძე

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
საქართველო
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Marika Nadaraia received her academic degree in Social Sciences at Tbilisi Technical University. She holds a Master's degree in Social 
Sciences. She also graduated with honors from the Faculty of Charity Organization and Social Enterprises Management at Anglia Ruskin 
University, Cambridge, UK.

Marika Nadaraia has 14 years of working experience in marine transportation and ve years of experience in charity organization management. 
Currently, she works in the private sector and has international working and volunteer experience in running non-governmental organizations. 
From 2006-2018, Marika Nadaraia worked in various positions at the Poti port, including Corporate Social Responsibility Manager, 
Communications Manager, Head of Administration and Assistant to the General Director. During 2017-2018, she was the Chairman of the 
Corporate Social Responsibility Committee of the International Chamber of Commerce. 

At present, she is employed in Copenhagen, Denmark and is a member of the communications staff of one of the largest companies in the world 
– Maersk.

She is a Board Member of the Georgian Network of UN Sustainable Development. 

At the same time, she is a co-founder and Chairman of the Board of the Believe charity fund. She leads cultural, educational and charity projects 
in various directions:  the provision of quality education, overcoming poverty and inclusive schooling. She has multiple years of experience in 
working in the public as well as the non-governmental and private sectors. 
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მარიკა ნადარაიას უმაღლესი აკადემიური განათლება მიღებული აქვს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სოციალური 
მეცნიერებების მიმართულებით, აქვს სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი. მან წარმატებით დაასრულა ასევე დიდი 
ბრიტანეთის „ანგლია რასკინ უნივერსიტეტის” (Anglia Ruskin University, Cambridge, UK)  საქველმოქმედო ორგანიზაციებისა და 
სოციალური საწარმოების მართვის ფაკულტეტი.

მარიკა ნადარაიას აქვს 14-წლიანი სამუშაო გამოცდილება საზღვაო-სატრანსპორტო სფეროში და 5-წლიანი გამოცდილება 
საქველმოქმედო ორგანიზაციის მართვის მიმართულებით.

ამჟამად დასაქმებულია კერძო სექტორში, აქვს საერთაშორისო სამუშაო გამოცდილება და ამავდროულად მოხალისეობრივად 
ჩართულია არასამთავრობო ორგანიზაციის მართვაში.

მარიკა ნადარაია 2006 – 2018 წლებში მუშაობდა ფოთის საზღვაო ნავსადგურში, იყო კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 
ხელმძღვანელი, კომუნიკაციების მენეჯერი, ადმინისტრაციის უფროსი და გენერალური დირექტორის თანაშემწე. 2017-2018 წლებში 
იყო საერთაშორისო სავაჭრო პალატის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კომიტეტის თავმჯდომარე. 

ამჟამად მუშაობს დანიაში, ქ. კოპენჰაგენში, არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის „მაერსკის“ კომუნიკაციების გუნდის 
წევრი. 

მარიკა ნადარაია არის გაეროს მდგრადი განვითარების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრი და ქ. ფოთის საპატიო მოქალაქე. 
ასევე - საქველმოქმედო ფონდ „ბილივის“ თანადამფუძნებელი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. უძღვება კულტურულ, 
საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო პროექტებს შემდეგი მიმართულებებით: ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა, სიღარიბის 
დაძლევა და ინკლუზიური განათლება. აქვს როგორც საჯარო, ისე არასამთავრობო და კერძო სექტორთან მუშაობის მრავალწლიანი 
გამოცდილება.

მარიკა ნადარაია  

"ეიპი მოლერ მაერსკი"
დანია
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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).
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მიხეილ მირზიაშვილი სამოქალაქო სექტორში 25 წელზე მეტია საქმიანობს. იგი მუშაობს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, 
რეგიონული თანამშრომლობის, კონფლიქტების მოგვარების და პრევენციის, დემოკრატიის განვითარებისა და ადამიანის უფლებების 
თემებზე. გავლილი აქვს ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების პროგრამა კოლუმბიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო და 
საზოგადოებრივ ურთი ერთობათა სკოლაში (ნიუ იორკი, აშშ). არის ასოცირების ხელშეკრულებაზე მომზადებული გზამკვლევისა და 
„საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება. სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება“ 
თანაავტორი.

მიხეილ მირზიაშვილი აქვს ევროკავშირში მოქმედი, საერთაშორისო,  სამშვიდობო ორგანიზაციაში მუშაობის გამოცდილება; 
ხელმძღვანელობდა სამშვიდობო პროექტებს შავი ზღვისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში.

არჩეული იყო, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მმართველი კომიტეტის წევრად (2012–2013).

მიხეილ მირზიაშვილი  

განვითარების და დემოკრატიის ცენტრი
საქართველო
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Nino Elbakidze is a Human Rights Advocate who started her professional career in 2002 at a non-governmental organization - Article 42 of the 
Constitution. She has 16 years of experience of working on human rights issues. During 2007-2014, she worked as project coordinator. From 
2014-2016, she was the Executive Director of Article 42 of the Constitution. From 2014-2017, she worked at Human Rights House of Tbilisi 
HRHT, holding the position of Chairman. Simultaneously, Nino Elbakidze was the Director of the Gender Equality Support at Work Places 
project supported by USAID. During 2014-2016, she was an Expert for the Open Society Foundation's Monitoring the Implementation of the 
Association Agenda by NGOs project where she worked on labor justice. In 2017, she established an organization, entitled the Foundation of 
Advocating Human Rights and Democracy, and hold the positions of Executive Director and Chief Researcher. She is a member of the 
Georgian Bar Association. In 2018-2019, she won the competition for the Hubert Humphrey Fellowship Program supported by USA 
government. In 2018, she participated in a leadership program at Montana University and studied at the Law School of America University, in 
the Human Rights and Law Department, in 2018-2019. She was also an intern at Justice International, Washington, from February to May 2019. 

Nino Albakidze is the author of ten publications about labor law. Main areas of interest included issues of conict related human rights; namely, 
the conditions of the population at the near-conict areas in Georgia. 
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ნინო ელბაქიძე არის ადამიანის უფლებათა იურისიტი, რომელმაც პროფესიული საქმიანობა დაიწყო 2002 წელს არასამთავრობო 
ორგანიზაციაში „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“. მას აქვს ადამიანის უფლებებზე მუშაობის 16-წლიანი გამოცდილება. 2007-2014 წლებში 
მუშაობდა პროექტების კოორდინატორად, 2014-2016 წლებში იყო კონსტიტუციის 42-ე მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, 2014-
2017 წლებში კი მუშაობდა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში და ეკავა გამგეობის თავმჯდომარის პოზიცია (HRHT). 
პარალელურად, ნინო ელბაქძე იყო პროექტის „გენდერული თანასწოროების ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე“ დირექტორი, 
რომლსაც მხარს უჭერდა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID). 2014-20016 წლებში იყო „ფონდ ღია 
საზოგადოება - საქართველოს“ ექსპერტი პროექტში „ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მიერ“, რომლიც ფარგლებშიც მუშაობდა შრომის სამართლის მიმართულებით. 2017 წელს ნინომ დააარსა 
ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდი“ და იყო მისი აღმასრულებელი დირექტორი და 
უფროსი მკვლევარი. ნინო არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. 2018-2019 წლებში მან გაიმარჯვა ჰუბერტ ჰამფრის 
სახელობის სასწავლო პროგამის შესარჩევ კონკურსში, რომელსაც მხარს უჭერს ამერიკის მთავრობა. 2018 წელს გაიარა ლიდერობის 
პროგრამა მონტანის უნივერსიტეტში, ხოლო 2018-2019 წლებში ისწავლა ამერიკის უნივერსიტეტის ვაშინგტონის სამართლის სკოლაში 
ადამიანის უფლებებისა და სამართლის ფაკულტეტზე. 2019 წლის თებერვალი-მაისის ჩათვლით მან გაიარა სტაჟირება ქ. ვაშინგტონში 
ორგანიზაცია „Justice International”. 

ნინო არის შრომის სამართლის სფეროში ათამდე პუბლიკაციის ავტორი. ამავდროულად დაინტერესებულია ადამიანის უფლებების 
საკითხებით კონფლიქტებში, კერძოდ კი, საქართველოში კონფლიქტისპირა ტერიტორებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობით. 

ნინო ელბაქიძე 

ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდი
საქართველო
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Nino Malashkhia received her academic degree at Lund University, Sweden and Tbilisi's Ivane Javakhishvili State University. She holds a 
Master's degree in Environmental Science and a Diploma in Biology. She has been working on the analysis of environmental policy, 
environment and safety, the reduction of natural threats and the management of trans-border waters and hazardous waste for over 15 years. 
She has experience in the management of environmental projects as well as working at the national, regional and international levels. She has 
been involved in the planning and organizing of regional and international forums, conferences and seminars on environmental protection and 
safety. 

During 2011-2018, she worked at the OSCE Secretariat covering environmental and safety matters. From 2007-2011, she worked at the OSCE 
Mission in Georgia and the OSCE Secretariat program. She has experience of working in regional programs of the United Nations Development 
Program over the period of 2004-2007. 

Since 2018, Nino Malashkhia has been a Project Manager and Chief Expert to handle environmental issues at Georgian Ecological Vision – 
GEO. She provides consulting services to a number of projects funded by UNDP, UNECE, USAID and other international organizations.
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ნინო მალაშხია არის ორგანიზაციის „საქართველოს ეკოლოგიური ხედვა - GEO“ პროექტების მენეჯერი, უფროსი გარემოსდაცვითი 
ექსპერტი (2018 წლიდან). მას აკადემიური განათლება მიღებული აქვს ლუნდის უნივერსიტეტში (შვედეთი) და თბილისის ივ. 
ჯავახიშვილის სახლემწიფო უნივერსიტეტში; აქვს გარემოსდაცვითი მეცნიერებების მაგისტრის ხარისხი და ბიოლოგის დიპლომი. 15 
წელიწადზე მეტი ხანია მუშაობს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ანალიზის მიმართულებით, გარემოს და უსაფრთხოების, ბუნებრივი 
საფრთხეების შემცირების, ტრანსასაზღვრო წყლების მართვის და სახიფათო ნარჩენების მართვის საკითხებზე. აქვს გარემოსდაცვითი 
პროექტების მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება. ნინო მალაშხიას აქვს ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეებზე 
მუშაობის გამოცდილება. მონაწილეობას იღებდა გარემოს დაცვის და უშიშროების საკითხებზე რეგიონული და საერთაშორისო 
ფორუმების, კონფერენციების და სემინარების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში. 

2011-2018 წლებში მუშაობდა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE/ეუთო) სამდივნოში გარემოს და 
უსაფრთხობის მიმართულებით, 2007-2011 წლებში - ეუთოს მისიაში საქართველოში და ეუთოს სამდივნოს პროგრამაში. 2004-2007 
წლებში აქვს გაეროს განვითარების პროგრამის რეგიონულ პროექტებში მუშაობის გამოცდილება. 

ნინო მალაშხია საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურებას უწევს UNDP, UNECE, USAID და სხვა სასერთაშორისო ორგანიზაციების 
მიერ დაფინანსებულ სხვადასხვა პროექტს.

ნინო მალაშხია

GEO
საქართველო 
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Nino Janelidze was born on September 4, 1984 in Tbilisi. In 2001-2005, she studied at the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and 
received a Bachelor's degree in International Relations. In 2008-2010, she studied in the Master's program in Social Sciences at the same 
university. In 2014, she was enrolled in a European study PhD program at the European Research Institute. 

From 2013 to 2017, she worked as a Senior Specialist at the Ofce of International Relations of the Department for Environmental Policy and 
International Relations at the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia. Since 2017, she has been working as a 
Senior Specialist of the First Category at the Sustainable Development Ofce and the Environment and Climate Changes Department of the 
Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia. Her duties, among others, include the enforcement of the goals of sustainable 
development and green economy principles in Georgia.  
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ნინო ჯანელიძე დაიბადა 1984 წლის 4 სექტემბერს ქ. თბილისში. 2001-2005 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამაზე, 2008-2010 
წლებში - ამავე უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე. 
2014 წლიდან ჩაირიცხა ევროპულ კვლევათა ინსტიტუტის ევროპათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამაზე. 

2013-2017 წლებში მუშაობდა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა 
და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს მთავარ სპეციალისტად. 2017 
წლიდან მუშაობს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების 
დეპარტამენტის მდგრადი განვითარების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროს სპეციალისტად და მის მოვალეობაში სხვა 
საკითხებთან ერთად შედის საქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებისა და   ქვეყანაში მწვანე ეკონომიკის 
პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობა.

ნინო ჯანელიძე

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველო 
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Sopiko Akhobadze is the Executive Director of the Regional Environmental Center for the Caucasus. She has managed regional programs and projects 
in terms of green economy and the environmental issues in Georgia, Armenia and Azerbaijan. 

The Regional Environmental Center for the Caucasus (http://www.rec-caucasus.org/) is a non-entrepreneur (non-commercial) legal entity with its head 
ofce located in Tbilisi, Georgia. The regional ofces are located in Yerevan, Armenia and Baku, Azerbaijan. The mission of the organization is “to 
support solving environmental issues in the Caucasus region through the promotion of cooperation at the national and regional levels among non-
governmental organizations, governmental structures, business circles and all other environmental stakeholders in order to ensure the free exchange of 
information in line with the principles of the Aarhus Convention and increase public involvement in the decision-making process relating to the 
environment.” 

Sopiko Akhobadze graduated with honors from the Hydrobiology program of the Biology Department at Tbilisi’s Ivane Javakhishvili State University. 
She has been working on environmental issues for over 20 years. She has worked in governmental and non-governmental as well as international 
organizations and has experience in the management of large environmental projects/programs. 

During 2005-2007, Sopiko Akhobadze held the position of Deputy Minister of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia. 
During 2007-2012, she was an Advisor to the Minister of Environment and Natural Resources Protection. 

During 2006-2012, she was a member of the Ramsar Convention Executive Council. From 2016-2017, she chaired the non-governmental 
organizations panel of the Convention to Combat Desertication. 

Sopiko Akhobadze has closely cooperated with the UN program on soil degradation issues and leads their projects implemented in Georgia. She also 
actively participated in the execution of UN industrial program projects relating to the management of sustainable organic contaminators.

 
     SOPHO AKHOBADZE

REC CAUCASUS
GEORGIA
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სოფიკო ახობაძე არის ორგანიზაცია „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის“ აღმასრულებელი დირექტორი, ხელმძღვანელობს 
რეგიონულ პროგრამებსა და პროექტებს მწვანე ეკონომიკისა და გარემოსდაცვითი კუთხით საქართვლოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში.

„კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი“ (http://www.rec-caucasus.org/) არის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, 
რომელის სათავო ოფისი მდებარეობს თბილისში (საქართველო), რეგიონული ოფისები აქვს ერევანსა (სომხეთი) და ბაქოში (აზერბაიჯანი). 
ორგანიზაციის მიზანია ხელი შეუწყოს კავკასიის რეგიონში გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაწყვეტას ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე 
თანამშრომლობის გაღრმავების მეშვეობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამთავრობო სტრუქტურებს, საქმიან წრეებსა და ყველა სხვა 
გარემოსდაცვით დაინტერესებულ მხარეთა შორის, რათა უზრუნველყოს ინფორმაციის თავისუფალი გაცვლა ორჰუსის კონვენციის პრინციპების 
შესაბამისად, ასევე განავითაროს  საზოგადოების მონაწილეობა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

სოფიკო ახობაძემ წარმატებით დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი,  
ჰიდრობიოლოგის სპეციალობით. 20 წელიწადზე მეტი ხანია მუშაობს გარემოსდაცვით საკითხებზე. იგი მუშაობდა სამთავრობო, 
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში და აქვს მსხვილი გარემოსდაცვითი პროექტების/პროგრამების მართვის გამოცდილება.

სოფიკო ახობაძე 2005-2007 წწ-ში მუშაობდა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსები დაცვის მინისტრის მოადგილის 
თანამდებობაზე, 2007-20012 წწ-ში - გარემოსა და ბუნებრივი რესურსები დაცვის მინისტრის მრჩეველად. 2006-2012 წლებში იყო რამსარის 
კონვენციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, 2016-2017 წლებში - გაუდაბნოების წინააღდეგ ბრძოლის კონვენციის არასამთავრობო 
ორგანიზაციების პანელის თავმჯდომარე.

სოფიკო ახობაძე მჭიდროდ თანამშრომლობს გაეროს გარემოსდაცვით პროგრამასთან მიწის დეგრადაციის საკითხებზე და საქართველოში 
მათი პროექტების განხორციელებას ხელმძღვანელობს, ასევე აქტიურად არის ჩართული გაეროს ინდუსტრიული პროგრამის  პროექტების 
განხორციელებაში, კერძოდ, მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების მართვის მიმართულებით.

სოფო ახობაძე

კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი
საქართველო
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Sopio Chachava is a Professor and an Expert in Labor Law. She has given a number of trainings to practicing lawyers in these spheres. She is 
the author of numerous publications and the editor of articles on labor law. She is also the co-author of a research study on Management and the 
Effective Resolution of Service/Labor Disputes in the Civil Service (UNDP). 

Since 2011, she has been a Certied Mediator at the Frank Evans Center for Conict Resolution (STCL). She is SEDR accredited and a 
practicing mediator at Tbilisi City Court. 

Sopio Chachava is a certied trainer (TOT) in mediation and negotiation skills. She has completed mediation training (NCADR/ GiZ) and 
training in mediation for family and inheritance matters (NCADR/STCL). She is also a certied mediator in labor law issues (ILO/MoLHSaG) and 
school mediation issues. 

She successfully completed a one-year trainer program in the modern methodology of teaching law and legal writing (JILEP/Washburn 
University, NCBL).

She also successfully completed strategic leadership simulations at the Cambridge Institute of Global Leadership (CIGL). She is the graduate 
and member of the Leadership Academy of CELA (Central Eurasian Leadership Alliance) and the Consul of CELA Georgia. 

Since 2011, she has been a trainer in mediation and effective communication. 

 
     SOPHO CHACHAVA

NEW VISION UNIVERSITY
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2011 წლიდან არის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის/თსუ (NCADR/TSU) აკადემიური დირექტორი და ნიუ-ვიჟენ 
უნივერისტეტის ეფექტიანი კომუნიკაციისა და ლიდერობის ცენტრის NVU/CECL თანადირექტორი. ეთიკის მიმართულების 
ხელმძღვანელი NVU/PROLoG. იურიდიული დახმარების საბჭოს წევრი.

სოფიო ჩაჩავა შრომის სამართლის მიმართულების პროფესორი და ექსპერტია. მას ამ მიმართულებით ჩატარებული აქვს არაერთი 
ტრენინგი პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, არის პუბლიკაციების ავტორი და სტატიათა კრებულების რედაქტორი შრომის სამართალში. 
ასევე “საჯარო სამსახურში სამსახურებრივი/შრომითი დავების მართვა და ეფექტიანი გადაწყვეტის” თაობაზე კვლევის თანაავტორი 
(UNDP). 
2011 წლიდან სოფიო არის კონფლიქტების მოგვარების ფრანკ ევანს ცენტრის (STCL) სერტიფიცირებული მედიატორი და CEDR-ის 
აკრედიტებული და პრაქტიკოსი მედიატორი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. 

სოფიო არის სერტიფიცირებული ტრენერი (TOT) მედიაციასა და მოლაპარაკების უნარებში. მას ასევე გავლილი აქვს მედიაციის 
გაღრმავების ტრენინგი (NCADR/ GiZ), ტრენინგი მედიაციაში საოჯახო და მემკვიდრეობით საკითხებზე (NCADR/STCL). იგი ასევე არის 
სერტიფიცირებული მედიატორი შრომითი სამართლის საკითხებზე (ILO/MoLHSaG) და სასკოლო მედიაციაში. 

სოფიო ჩაჩავამ წარმატებით დაასრულა ერთწლიანი სასერტიფიკატო ტრენერთა ტრენინგის პროგრამა სამართლის სწავლების 
თანამედროვე მეთოდოლოგიასა და  სამართლებრივი წერაში (JILEP/Washburn University, NCBL), ასევე სტრატეგიული ლიდერობის 
სიმულაცია  - კემბრიჯის გლობალური ლიდერობის ინსტიტუტში (CIGL). არის CELA (ცენტრალური ევრაზიის ლიდერობის ალიანსი) 
ლიდერობის აკადემიის კურსდამთავრებული, წევრი და CELA საქართველოს კონსული.

2011 წლიდან იყო ტრენერი მედიაციასა და ეფექტიან კომუნიკაციაში. 

სოფო ჩაჩავა 

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი (NVU)
საქართველო
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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. She 
speaks English, Russian and Greek in addition to her native Georgian. 

 
     KHATUNA CHIKVILADZE
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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 ჩიკვილაძემ იცის ინგლისური, რუსული და ბერძნული ენები. 

ხათუნა ჩიკვილაძე

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
საქართველო

239



Alex is the Responsible Business Tracker® Manager at Business in the Community (BITC). BITC is a membership organisation made up of 
progressive businesses and works to inspire and engage businesses to become more responsible and tackle some of society’s biggest issues.

Based in London, Alex leads BITC’s agship Responsible Business Tracker®, which helps organisations to answer the question: how good is 
my business in addressing societal and environmental challenges? It is a unique, transformational measurement tool for businesses to track 
progress against BITC’s Responsible Business Map which was built on the UN’s Global Goals. The Tracker offers gap analysis, benchmarking 
against sector peers, and, through a scoring mechanism, the opportunity for recognition of leading practise, improvement and innovation. Alex 
is responsible for the strategic direction of the Responsible Business Tracker®, stakeholder communication and engagement as well as the 
day-to-day running of the programme.

Alex has a BSc (Hons) degree in Psychology from University College London. Prior to working for BITC, Alex worked for the UK Civil Service 
Fast Stream in a range of departments, including the Ministry of Defence, the Department for Work and Pensions and the Department for 
Business, Energy and Industrial Strategy. Prior to working for the Civil service, Alex completed the TeachFirst leadership development 
programme. Alex’s professional interests include diversity and inclusion, stakeholder engagement, supply chains and human rights and fair tax 
conduct. In his spare time, Alex enjoys playing tennis, boxing and exploring London.
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ალექს ფერანი წარმოადგენს მოწინავე ბიზნეს-კომპანიების წევრობაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციას Business in the Community-ის 
(BITC), რომლის მიზანია პასუხისმგებელი ბიზნესის წახალისება და ბიზნესკომპანიების აქტიური ჩართვა ზოგიერთი უმნიშვნელოვანესი 
საზოგადოებრივი პრობლემის გადაჭრაში.

ალექსი ცხოვრობს და მოღვაწეობს ლონდონში. იგი სათავეში უდგას BITC-ის წამყვან პროგრამას - Responsible Business Tracker®, 
რომელიც ეხმარება ორგანიზაციებს უპასუხონ კითხვას: რამდენად კარგად ვახერხებთ სოციალური და გარემოსდაცვითი პრობლემების 
მოგვარებას?

Responsible Business Tracker® - ეს არის უნიკალური ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობით შესაძლებელია შეფასდეს ორგანიზაციის 
პოზიცია BITC-ის მიერ გაეროს გლობალურ მიზნებზე დაყრდნობით შემუშავებულ პასუხისგებელი ბიზნესის რუკასთან (BITC’s 
Responsible Business Map) მიმართებით. აღნიშნული პროგრამა სთავაზობს კომპანიებს არსებული ხარვეზების ანალიზს, დარგობრივ 
ანალოგებთან შედარებას, ქულებით შეფასების მექანიზმის მეშვეობით საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლენის, სრულყოფისა და ინოვაციის 
შესაძლებლობას.

ალექსის მოვალეობებში შედის Responsible Business Tracker®-ის სტრატეგიული ხელმძღვანელობა, დაინტერესებულ მხარეებთან 
ურთიერთობა და პროგრამის ყოველდღიური მართვა.

ალექსს აქვს ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის ფსიქოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი. BITC-ში მოსვლამდე, ალექსმა გაიარა 
TeachFirst ლიდერობის განვითარების პროგრამა, შემდეგ კი მუშაობდა ბრიტანეთის სახელმწიფო სამსახურის (Fast Stream) სხვადასხვა 
განყოფილებაში, თავდაცვის სამინისტროს, შრომის და პენსიების განყოფილების, და ბიზნესის, ენერგეტიკისა და სამრეწველო 
სტრატეგიის განყოფილების ჩათვლით. ალექსის პროფესიული ინტერესები მოიცავს მრავალფეროვნების და ინკლუზიურობის, 
დაინტერესებულ მხარეებთან მუშაობის, მიწოდების ჯაჭვების, ადამიანის უფლებებისა და სამართლიანი საგადასახადო სისტემის 
საკითხებს. თავისუფალ დროს ალექსი უთმობს ჩოგბურთის თამაშს, ბოქსს და ლონდონის ქუჩებში სეირნობას.

 ალექს ფერანი 

ბიზნესი საზოგადოებაში
დიდი ბრიტანეთი
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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.

Angus’s recent publications include:

McCabe, A. and Phillimore, J. (eds.) (2017) Community Groups in Context. Local activities and actions. Policy Press, Bristol.
McCabe, A., Wilson, M. and Macmillan, R. (2017) Beyond the Early Years. The longitudinal multi-media evaluation of Big Local. Local Trust, 
London/Third Sector Research Centre, Birmingham.
McCabe, A. and Harris, K. (2017) Trouble in Utopia: Community Action and Social Media (Working Paper 140). Third sector Research Centre, 
Birmingham.
McCabe. A., Buckingham, H., Miller, S. and Musabyimana, M. (2016) Belief in Social Action: Exploring faith groups’ responses to local needs 
(Working Paper 137) Third Sector Research centre, Birmingham.
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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 მაკკეიბის ბოლო პუბლიკაციებია:
მაკკეიბი, ა. და ფილიმორი, ჯ. (რედ.) (2017), სათემო ჯგუფები კონტექსტში, ადგილობრივი აქტივობები და ქმედებები, პოლიტიკის პრესა, 
ბრისტოლი.
მაკკეიბი, ა., უილსონი, მ. და მაკმილანი, რ. (2017), ადრეული წლების მიღმა, დიდი ლოკალიზაციის მრავალმხრივი მულტიმედია შეფასება. 
ლოკალური ნდობა, ლონდონის/მესამე სექტორის კვლევითი ცენტრი, ბირმინგემი.
მაკკეიბი, ა. და ჰარისი, კ. (2017) პრობლემა უტოპიაში: თემის მოქმედება და სოციალური მედია (სამუშაო დოკუმენტი140). მესამე სექტორის 
კვლევითი ცენტრი, ბირმინგემი.
მაკკეიბი, ა., ბუკინგჰემი, ჰ., მილერი, ს. და მუსაბემიანა, მ. (2016), რწმენა სოციალურ მოქმედებაში: რელიგიური ჯგუფების პასუხების შესწავლა 
ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ (სამუშაო დოკუმენტი 137) მესამე სექტორის კვლევითი ცენტრი, ბირმინგემი.

ანგუს მაკკეიბი  

ბირმინგემის უნივერსიტეტი
დიდი ბრიტანეთი
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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.
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ქრის ბათერსი არის ნორვეგიის მოქალაქე. იგი ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ლიტერატურაში (შტელენბოს უნივერსიტეტი), მაგისტრის 
ხარისხს არქიტექტურაში (მონპელიეს უნივერსიტეტი) და დიპლომს 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 
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
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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).
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ელენ კოენს აქვს ბიზნესისა და მდგრადი განვითარების მართვის 30-წლიანი გამოცდილება, აქედან რვა წლის მანძილზე იგი იყო 
ევროპაში Procter and Gamble-ის მოწოდების ქსელის აღმასრულებელი მენეჯერი და რვა 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, რომელზეც 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-ეული).

 ელენ კოენი   

საკონსულტაციო კომპანია „BEYONDBUSINESS“
ისრაელი 
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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.
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ჰანს ვისმეთი დაიბადა 1950 წელს. ამჟამად 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 აკადემია
გერმანია
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Loïc studied International Business Management at UCL in Belgium and at the WU in Austria.

Before moving towards strategy and organizational consultancy, he started his career in marketing and nance in the telecom sector. His strong 
desire to combine his passion for social and environmental impact with his business background led him to becoming Director of 
Sustainability/CSR for the major Belgian telecom operator. In this role, Loic managed to embed CSR as a strategic priority for the company, 
launched various social and environmental initiatives delivering both business growth and societal impact, and won several awards and 
recognitions. Loic also served as advisor for the Belgian CSR network and was member of CSR Europe.

As his passion for social entrepreneurship and social innovation grew stronger, Loic co-created an accelerator for social enterprises embedded 
in a larger support ecosystem, called Oksigen. In parallel to his managerial role within Oksigen, Loïc coached and advised numerous social 
enterprises willing to sustain their activities and grow their impact. Since two years, Loïc mainly works for Ashoka (the largest global network 
supporting social entrepreneurs), supporting the transfer of proven social innovations into new geographies through the Impact Transfer 
Initiative.

As a freelance consultant and trainer, Loic is also involved in several social innovation and sustainability projects and serves as a private expert 
in the Social Entrepreneurship Expert Group of the European Commission since 2015 (called GECES).

Loic co-founded several social enterprises and remains active as Board Member.
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ლოიქ ქუთსემს განათლება მიღებული აქვს ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტსა (ბელგია) და ვენის ეკონომიკისა და ბიზნესის 
უნივერსიტეტში (ავსტრია) საერთაშორისო ბიზნესის მართვის განხრით.

ლოიქმა პროფესიული კარიერა დაიწყო ტელეკომუნიკაციების სექტორში, მარკეტინგის და ფინანსების განხრით, თუმცა მალევე, 
მიღებული ბიზნეს განათლებისა და სოციალური და გარემოსდაცვითი ზეგავლენის მიმართ ინტერესის ურთიერთშეთავსების ძლიერი 
სურვილის გამო, მსხვილი ბელგიური სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მდგრადი განვითარების/კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის (CSR) დირექტორად განაგრძო მუშაობა. ამ თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში ლოიქმა კორპორაციული 
სოციალური პასუხისმგებლობა კომპანიის ერთ-ერთ სტრატეგიულ პრიორიტეტად აქცია, განახორციელა ბიზნესის ზრდასა და 
საზოგადოების კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სხვადასხვა სოციალური და გარემოსდაცვითი ინიციატივა და მრავალი ჯილდო და 
აღიარება მოიპოვა. იმავდროულად ლოიქი იყო ბელგიური CSR-ქსელის მრჩეველი და CSR Europe-ის წევრი.

სოციალური მეწარმეობითა და ინოვაციებით დაინტერესების შემდეგ ლოიქ ქუთსემმა მონაწილეობა მიიღო სოციალურ საწარმოთა 
აქსელერატორის დაფუძნებაში, რომელიც წარმოადგენდა „ოქსიგენის“ (Oksigen) სახელით ცნობილი, სოცმეწარმეობის მხარდამჭერი 
მსხვილი ეკოსისტემის ნაწილს. „ოქსიგენის“ მართვის პარალელურად ლოიქი ქოუჩინგსა და კონსულტაციებს უწევდა პასუხისმგებელი 
საქმიანობის წარმოებითა და ზეგავლენის გაძლიერებით დაინტერესებულ უამრავ სოციალურ საწარმოს. ბოლო ორი წელია ლოიქ 
ქუთსემი ძირითადად სოცმეწარმეთა მხარდამჭერ, უმსხვილეს გლობალურ ქსელ Ashoka-ში მუშაობს და Impact Transfer-ის ინიციატივის 
ფარგლებში ხელს უწყობს აპრობირებული სოციალური ინოვაციების ახალ რეგიონებში გადაცემას/გავრცელებას.

როგორც დამოუკიდებელი კონსულტანტი და ტრენერი, ლოიქი ასევე ჩართულია სოციალურ ინოვაციებსა და ბუნების დაცვაზე 
ორიენტირებულ რამდენიმე პროექტში, 2015 წლიდან არის ევროკომისიის სოცმეწარმეობის ექსპერტთა ჯგუფის (GECES) კერძო 
ექსპერტი.

ლოიქ ქუთსემი არის რამდენიმე სოციალური საწარმოს თანადამფუძნებელი და გამგეობის აქტიური წევრი.

ლოიქ ვან ქუთსემი   

სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერი გლობალური ქსელი „აშოკა“
ავსტრია
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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 com-munity, 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. 

 
 MARIANNE BOGLE

  
  CSR SWEDEN

SWEDEN   
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მარიანა ბოგლი დაიბადა 1966 წელს სტოკჰოლმში, შვედეთში. მას მიღებული აქვს ხარისხი ეკონომიკაში, მარკეტინგსა და 
მეწარმეობაში, სხვადასხვა უნივერსიტეტში. 

1998 წელს მარიანამ 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 მარიანა არის CSR-შვედეთის აღმასრულებელი დირექტორი. CSR-შვედეთი, რომელიც არის CSR-ევროპის 
ნაციონალური პარტნიორი, ამჟამად აერთიანებს შვედეთში 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 ქსელი „CSR SWEDEN“
შვედეთი 
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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    

  
  PONTIS FOUNDATION

SLOVAKIA 
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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-ისა 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
სლოვაკეთი  
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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     
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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 ძლიერი ტექნიკურ ცოდნას, რათა კლიენტებს დაეხმაროს პრაქტიკული 
გადაწყვეტილებების 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 კუნძულებზე, ბულგარეთი, 
სენეგალი, ლიბერია, ელ-სალვადორი, ასევე ჩრდილოეთი ამერიკა. იგი ამჟამად მუშაობს პროექტის მენეჯერად კორპორაციაში 
„Kessler Consulting". 

პიტერ ენჯელი       

კორპორაცია „KESSLER CONSULTING”
ამერიკის შეერთებული შტატები   
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Rachel has led the CSR and sustainable leadership in business agenda since 2001. She has worked strategically and operationally across 
Corporate, Government & NGO. 

As an independent CSR and Leadership consultant, she committed to creating a sustainable and fullling future for all, through strategic 
advisory, 1-2-1 and team coaching. Her professional interests include increasing sustained positive impact through effective partnership 
working. Often acting as translator and facilitator between multiple organisations to re-align and re-design partnership working. 

Previous Projects include: food waste at Sainsburys, clothes recycling and repurposing with Oxfam, digital nancial inclusion with 3 major High 
street banks in the UK, women and Micronance in India & Ghana, pivot of a high investment partnership between corporate & NGO to increase 
community impact, investment Advisory to leading charitable foundations.
 
She is also a Gold Standard Coach and leadership facilitator. Working primarily to increase the presence and impact of Women in the 
workplace. Rachel is based between London and Indonesia and delivers work across 5 continents. 

 
 RACHEL ALLAN      

  
  CSR AND SUSTAINABLE LEADERSHIP SPECIALIST

 UK
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რეიჩელ ალენი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და პასუხისმგებელი ლიდერობის საკითხებზე 2001 წლიდან 
მუშაობს; მას აქვს სტრატეგიული და ოპერაციული მუშაობის გამოცდილება კერძო, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. 

როგორც CSR-ისა და ლიდერობის საკითხების დამოუკიდებელი კონსულტანტი, სტრატეგიული კონსულტირებისა და აგრეთვე 
ინდივიდუალური და გუნდური ქოუჩინგის მეშვეობით რეიჩელი ცდილობს ხელი შეუწყოს ყველასათვის მდგრადი და წარმატებული 
მომავლის უზრუნველყოფას. მისი პროფესიული ინტერესების ერთ-ერთი მთავარი სფეროა დადებითი სოციალური ზეგავლენის 
გაძლიერება ეფექტური პარტნიორული ურთიერთობების მეშვეობით; ის ხშირად ასრულებს თარჯიმნის და შუამავლის როლს, რათა 
ოპტიმალურად დაგეგმოს და გამართოს ერთდროულად რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორული თანამშრომლობა. 

რეიჩელის მიერ განხორციელებულ პროექტებია: კვებითი ნარჩენები სეინსბერიში, ტანსაცმლის გადამუშავება და მეორეული 
გამოყენება Oxfam-თან, ციფრული ფინანსური ინკლუზია - დიდი ბრიტანეთის სამ უმსხვილეს ბანკთან, ქალები და მიკროფინანსირება 
ინდოეთსა და განაში, კორპორაციების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საინვესტიციო პარტნიორობა თემზე ზეგავლენის 
გაძლიერების მიზნით, წამყვანი საქველმოქმედო ფონდების საინვესტიციო კონსულტირება. 

რეიჩელ ალანი აგრეთვე არის ოქროს სტანდარტის ქოუჩი და ლიდერობის ფასილიტატორი და უმთავრესად მუშაობს საქმიან გარემოში 
ქალთა როლისა და გავლენის გაძლიერებაზე. 

რეიჩელი ლონდონსა და ინდონეზიაშია დაფუძნებული, თუმცა მისი საქმიანობა კი ხუთივე კონტინენტს მოიცავს. 

რეიჩელ ალანი       

CSR-სა და პასუხისმგებელი ლიდერობის სპეციალისტი
დიდი ბრიტანეთი  
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 Sandy Halliday is a chartered engineer and highly respected author and communicator with extensive experience of inter-disciplinary working. She has 
been working as a researcher in built environment issues and sustainability adviser to private, public and third sector organisations since 1986. She 
established Gaia Research, in 1995 to develop sustainable solutions for the built environment. The practice portfolio at any one time embraces 
research, design, evaluation, dissemination, training and capacity building. 

Her research embraces day lighting, school design, low allergy housing, indoor air quality for people with dementia, dynamic insulation, animal 
architecture, solar air conditioning and more (Please, see the Publications). 

Much of Sandy's work involves providing real time advice at all stages from setting policy guidelines to brief development, specication, tendering, 
management and handover to post-occupancy evaluation. She has documented this in process guidance including The Environmental Code of 
Practice for Buildings and their Service (1994), The Green Guide to the Architect's Job Book (2000, 2007) and the Sustainability Guide to the RIBA Plan 
of Work (2016). Her practical experience extends from bespoke houses to multi-unit housing development, visitor and sports centres, schools and 
universities. She has assisted numerous clients to procure healthy, resource efcient, new and regenerated buildings and places to enrich tenant and 
visitor experience, support communities and enhance biodiversity whilst demonstrating best value. As Professor of Engineering Design for Sustainable 
Development at The University of Strathclyde she developed a training programme in Sustainable Design for students and professionals. This was 
consolidated as the highly acclaimed Sustainable Construction, now in its 2nd Edition with 96 best practice case studies. Sandy's Blog contains updates 
on recent activities. 

In 2018, Sandy's ability to bridge the gaps between architecture and engineering in brieng, process issues, passive design and building physics was 
recognised with an Honorary Fellowship of the Royal Incorporation of Architects in Scotland for services to sustainability and the built environment. 

 
 SANDY HALLIDAY        

  
GAIA RESEARCH CENTER

SCOTLAND, UK 
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სენდი ჰალიდეი არის ინტერდისციპლინარული მუშაობის დიდი გამოცდილების მქონე სერტიფიცირებული ინჟინერი და მრავალი 
საყურადღებო პუბლიკაციის ავტორი. 1986 წლიდან შეისწავლის ანთროპოგენური გარემოს საკითხებს; გარდა ამისა, კერძო, სახელმწიფო და 
მესამე სექტორის ორგანიზაციებს კონსულტაციებს უწევს მდგრადი განვითარების საკითხებში. 1995 წელს სენდი ჰალიდეიმ დააფუძნა 
ორგანიზაცია Gaia Research, რომლის მთავარი მიზანია ანთროპოგენურ გარემოსთან დაკავშირებული მდგრადი გადაწყვეტილებების 
შემუშავება. სენდის საქმიანობა მოიცავს როგორც სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოს, ისე პროექტირებას, შეფასებას, სწავლებას და 
შესაძლებლობების გაძლიერებას. 

სენდი ჰალიდეის შესწავლის საგანია დღის განათება, სკოლების პროექტირება, საცხოვრებელ გარემოში ალერგიის დაბალი დონის 
უზრუნველყოფა, დახურული სივრცის ჰაერის ხარისხის მნიშვნელობა დემენციით დაავადებული ადამიანებისთვის, დინამიკური იზოლაცია, 
ჰაერის კონდიცირება მზის ენერგიის მეშვეობით და სხვა (გთხოვთ, იხილოთ მისი პუბლიკაციები). 

სენდი ჰალიდეიმ პრაქტიკული საქმიანობით მიღებული გამოცდილება რამდენიმე სახელმძღვანელოს სახით გამოაქვეყნა: შენობა-
ნაგებობების და მათი მომსახურების გარემოსდაცვითი კოდექსი (1994), არქიტექტორის ცნობარის თანმხლები მწვანე სახელმძღვანელო (2000, 
2007) და ბრიტანელ არქიტექტორთა სამეფო ინსტიტუტის (RIBA) სამუშაო გეგმის გარემოსდაცვითი სახელმძღვანელო (2016). მისი 
გამოცდილება ვრცელდება როგორც ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლებზე, ასევე მრავალბინიან კორპუსებზე, ტურისტულ და სპორტულ 
ცენტრებზე, სკოლებსა და უნივერსიტეტებზე. 

სტრათკლაიდის უნივერსიტეტში, როგორც მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული საინჟინრო პროექტირების პროფესორის თანამდებო-
ბაზე, მან შეიმუშავა მდგრადი პროექტირების სასწავლო კურსი სტუდენტებისა და დარგის სპეციალისტებისთვის; ეს კურსი შემდგომში 
საფუძვლად დაედო „მდგრადი მშენებლობის" საყოველთაოდ აღიარებულ სახელმძღვანელოს, რომელშიც თავმოყრილია საუკეთესო 
პრაქტიკის 96 სასწავლო მაგალითი. ინფორმაციას ბოლო მოვლენებისა და აქტივობების შესახებ სენდი ჰალიდეი რეგულარულად აქვეყნებს 
ბლოგში. 

2018 წელს, მდგრადობის და ანთროპოგენური გარემოს შესწავლის საკითხებში შეტანილი წვლილის გამო, სენდი ჰალიდეის მიენიჭა 
შოტლანდიის არქიტექტორთა სამეფო საზოგადოების საპატიო სტიპენდიატის წოდება. 

სენდი ჰალიდეი       

კვლევითი ცენტრი - GAIA
შოტლანდია, დიდი ბრიტანეთი
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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        

    
 EXPERT IN RESPONSIBLE MARKETING AND SUSTAINABLE COMMUNICATION

DENMARK

Social Links 

Wheregoodgrows.com 
Goodvertisingagency.com 
Goodvertising.info 
Thomaskolster.com 
@thomaskolster 
@dogoodvertising 
@wheregoodgrows 
http://dk.linkedin.com/in/thomaskolster 

Jury President
 
Creative Circle Impact & Effectiveness Award 
The Cristal Goodvertising Grandprix 
White Square 
Creative Circle 

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 
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 თომას კოლსტერი არის მდგრადი კომუნიკაციებისა და არაკომერციული მარკეტინგის წამყვანი საერთაშორისო ექსპერტი. იგი არის 
კომუნიკაციის, როგორც სასიკეთო ძალის შესახებ დღემდე დაწერილი ყველაზე ყოვლისმომცველი წიგნის - „Goodvertising"-ის („შემოქმედებითი 
რეკლამა") ავტორი. 

თომას კოლსტერი, როგორც Goodvertising-ის სააგენტოს დირექტორი და მთავარი შემოქმედი, ეხმარება კომპანიებს, არაკომერციულ 
ორგანიზაციებსა და სააგენტოებს, რომ გააცნობიერონ ახალი რეალობა. 

2017 წელს თომასმა დააარსა მდგრადი განვითარების სფეროში განხორციელებული საუკეთესო ინიციატივების გაზიარების მსოფლიოში 
პირველი პლატფორმა – „Where Good Grows" (სადაც იზრდება სიკეთე). 

თომას კოლსტერი ხშირად არის მიწვეული სხვადასხვა კონფერენციაზე, როგორც მთავარი მომხსენებელი (SXSW, D&AD White Pencil და 
Sustainable Brands); ჟურნალ Guardian-ში მას მიჰყავს საავტორო რუბრიკა; არის ავტორი სხვადასხვა პუბლიკაციისა, ჟიურის მუდმივი წევრი 
ისეთ ცნობილ საერთაშორისო კონკურსებში, როგორებიცაა: D&AD, Creative Circle Award, EthicMark Award და Creative Conscious Award. 

Hufngton Post-მა თომას კოლსტერს ახლახან უწოდა „შთამაგონებელი ლიდერი". კოლსტერი არის ორი არაკომერციული ორგანიზაციის 
საბჭოს წევრი და დანიის ყველაზე დიდ გაზეთთან ერთად კონფერენციის - Sustainable Bottom Line (მდგრადი შედეგი) – დამფუძნებელი. 

თომას კოლსტერი       

ექსპერტი პასუხისმგებელი მარკეტინგისა და მდგრადი კომუნიკაციის სფეროში
დანია
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PARTNERS

კონკურსის პარტნიორები

კონკურსის სპონსორები

SPONSORS

MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLEMINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLEMINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF GEORGIADEVELOPMENT OF GEORGIADEVELOPMENT OF GEORGIA

saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi 
ganviTarebis saministroganviTarebis saministroganviTarebis saministro
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კონკურსის მედიაპარტნიორები

MEDIA PARTNERS

BP I
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