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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030419442338317
01 / ნოემბერი / 2017 წ.

№ 04-801/ო

შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
გამოვლენის მიზნით, თვისებრივი კვლევის განსახორციელებელი ღონისძიებების
თაობაზე
„საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის ბაზრის
ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2015-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს N199-ე დადგენილების, საქართველოს 2017 წლის 23 მარტის N137
დადგენილებით დამტკიცებული „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის“ მეორე
მუხლის „ზ“ პუნქტის, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27
ივნისის N190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების
სააგენტოს დებულების“ მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ4“ ქვეპუნქტის და მე-4 მუხლის საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1.

შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის უზრუნველსაყოფად, დამტკიცდეს:

ა) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის განხორციელების მეთოდური სახელმძღვანელო (დანართი N1);
ბ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი ექსპერტული ინტერვიუს კითხვარი (დანართი N2);
გ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი დამსაქმებლებთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს საორიენტაციო
კითხვარი (დანართი N3);
დ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის პროცესში მონაწილე ტერიტორიული ერთეულების სია და ამ პროცესში ჩართული
დასაქმებულების რაოდენობა (დანართი N4);
ე) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის პროცესში ჩართული სოციალური აგენტების შრომის ანაზღაურების წესი (დანართი N5);
ვ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივ კვლევაში მონაწილე ტერიტორიული ერთეულების შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგების
წესი/პროცედურები (დანართი N6).

11/2/2017, 2:10 PM

2 of 3

http://172.17.8.32/nomfileserver/GetFile?file_id=2149276873045346...

2. შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოსავლენად,
ჩაღრმავებული ინტერვიუების გზით, თვისებრივი კვლევის განხორციელება დაევალოთ სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტოში (შემდგომში - „სააგენტო“) შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ დასაქმებულებს.
3. დაევალოთ:
ა) ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული N4 დანართით გათვალისწინებული
ტერიტორიების მიხედვით, სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის, სოციალური მომსახურების
სამხარეო ცენტრების, შესაბამისი რაიონული (საქალაქო) განყოფილებებისა და/ან სოციალური მომსახურების
ცენტრების (შემდგომში - ტერიტორიული ერთეულები) უფროსებს:
ა.ა) ამ ბრძანების ამოქმედებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში, სააგენტოს დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტში წარმოადგინონ მათ დაქვემდებარებაში მყოფი იმ დასაქმებულების კანდიდატურები, რომლებიც
მონაწილეობას მიიღებენ ამ ბრძანებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებაში;
ა.ბ) გააცნონ წინამდებარე ბრძანება (თანდართულ დანართებთან ერთად) ტერიტორიულ ერთეულებში
დასაქმების კომპონენტზე პასუხისმგებელ და ამ პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად წარდგენილ დასაქმებულებს;
ა.გ) გაუწიონ ზედამხედველობა და
დამტკიცებული მოვალეობების შესრულებას;

კონტროლი

შესაბამისი

დასაქმებულების

მიერ

ამ

ბრძანებით

ა.დ) უზრუნველყონ ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული ანგარიშგების წესისა და
პროცედურების დაცვით (დანართი N6), შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტისთვის მიწოდება;
ა.ე) გაითვალისწინონ და იხელმძღვანელონ დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტიდან მიღებული
მითითებებით.
ბ) სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტს (შემდგომში - დეპარტამენტი):
ბ.ა) ამ პუნქტის „ა.ა.“ ქვეპუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი კანდიდატურების გათვალისწინებით,
უზრუნველყოს სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანება)
მომზადება, წინამდებარე ბრძანებით გათვალისწინებულ ღონისძიებებში მონაწილე დასაქმებულების განსაზღვრის
თაობაზე;
ბ.ბ) საერთო ზედამხედველობა და მონიტორინგი გაუწიოს ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით
დამტკიცებული დანართით (დანართი N4) გათვალისწინებულ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში წინამდებარე
ბრძანებით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში, მისცეს
სათანადო მითითებები (ზეპირად ან წერილობითი ფორმით);
ბ.გ) კვლევის პროცესის ხარისხიანად განხორციელების მიზნით, უზრუნველყოს კვლევის განხორციელებაზე
წარდგენილი დასაქმებულების სწავლება/მომზადება;
ბ.დ) განსაზღვროს და სააგენტოს დირექტორს წარუდგინოს მიმდინარე წლისათვის თვისებრივი კვლევის
განხორციელების სავარაუდო პერიოდი, ბრძანების ამოქმედებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში;
ბ.ე) კვლევის საველე სამუშაოების დაწყებამდე, განსაზღვროს და ტერიტორიულ ერთეულებს წარუდგინოს
ინფორმაცია კვლევაში მონაწილე აქტორების და კომპანიების შესახებ;
ბ.ვ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის ანგარიში მიაწოდოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტს, დოკუმენტბრუნვის ერთიანი ელექტრონული
სისტემის მეშვეობით;
ბ.ზ) უზრუნველყოს კვლევის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესახებ საბოლოო ანგარიშის
მიწოდება სააგენტოს ეკონომიკური დეპარტამენტისათვის, წინამდებარე ბრძანების პირველი პუნქტის „ე“
ქვეპუნქტით დამტკიცებული წესის შესაბამისად (დანართი N5);
გ) სააგენტოს ეკონომიკურ დეპარტამენტს- (ლ. მამულაშვილი), უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების
პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტისა და ამ პუნქტის „ბ.ზ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, შესაბამისი ბრძანებით
განსაზღვრული, კვლევაში მონაწილე სოციალური აგენტების შრომის ანაზღაურების გაცემა;
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დ) სააგენტოს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს- (გ. გოგოლაძე), უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანებისა
და მისი დანართების დაგზავნა სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებისთვის;
ე) სააგენტოს დირექტორის აპარატს- (ნ. ჩანადირი), უზრუნველყოს, საჯარო გაცნობის მიზნით, წინამდებარე
ბრძანებისა და მისი დანართების განთავსება სააგენტოს ვებ გვერდზე – www.ssa.gov.ge;
4. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სააგენტოს დირექტორის მოადგილე – კობა
სონღულაშვილს.
5. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და
უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით, თვისებრივი კვარტალური კვლევების განხორციელებისათვის საჭირო
ღონისძიებების თაობაზე" სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 30 ნოემბრის N04-430/ო ბრძანება.
6. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორი, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის მოადგილე

ზაზა სოფრომაძე

11/2/2017, 2:10 PM

დანართი N1
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის
მიზნით თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგიური ჩარჩო

შრომის ბაზრის მოთხოვნის კვლევის მეთოდოლოგია ეფუძნება ევროპულ გამოცდილებას და
წარმოადგენს

მცდელობას

განხორციელებასაც

შემუშავდეს

მომავალში

კვლევის

დამოუკიდებლად

ისეთი

შეძლებს

მიდგომა,
სააგენტოს

რომლის
დასაქმების

დეპარტამენტი.
კვლევის მთავარი მიზნები შეიძლება შემდეგნაირად განვსაზღვროთ:
 შრომის ბაზრის ძირითადი ტრენდების განსაზღვრა რეგიონულ დონეზე. კერძოდ, ამ
რეგიონში წამყვენი ეკონომიკური სექტორის იდენტიფიცირება და რა ტიპის
ცვლილებები არის მოსალოდნელი ამ სექტორში ან დამსაქმებლების მხრიდან თუ
არის რამე აქტივობები დაგეგმილი;
 განისაზღვროს თუ როგორი მოთხოვნაა კვალიფიკაციაზე, კომპეტენციებზე და
უნარებზე

კონკრეტული

თანამდებობების

და

დამსაქმებლების

მოთხოვნების

გათვალისწინებით.
კვლევა მოიცავს საქართველოს ყველა რეგიონს და შედგება სამი ძირითადი ეტაპისაგან: 1.
სამაგიდო კვლევა, 2. ექსპერტული ინტერვიუები რეგიონალურ აქტორებთან და 3.
ინტერვიუები დამსაქმებლებთან. ამათგან, პირველი ორის დროს გამოიყენება თვისებრივი
მეთოდები, ხოლო ბოლო ეტაპზე რაოდენობრივი მეთოდი (ე.წ. „ვაკანსიების მონიტორინგის“
მეთოდი).
ქვემოთ
მიმოხილულია
თითოეული
ეტაპის
თავისებურება
და
განსახორციელებელი აქტივობები.

ეტაპი 1: სამაგიდო კვლევა - მოსამზადებელი სამუშაო
პირველ ეტაპი შედგება მოსამზადებელი სამუშაოსაგან, რომელსაც ახორციელებს კვლევაში
ჩართული

ანალიტიკოსი/ანალიტიკოსები.

აღნიშნული

ეტაპის

მთავარი

ამოცანაა

კონკრეტული რეგიონების ზოგადი სოციალურ-ეკონომიკური მიმოხილვის მომზადება.
კერძოდ, ანალიტიკოსმა სამაგიდო კვლევის საშუალებით უნდა მოიძიოს ინფორმაცია შემდეგ
საკითხებზე:
შესასწავლი საკითხი
წამყვანი ეკონომიკური სექტორები
რეგიონში

წყაროები
საქსტატის ვებ-გვერდი
რეგიონის მუნიციპალიტეტების ვებგვერდები

ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდი/ანგარიშები
საქსტატი (www.geostat.ge)
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი
(http://caucasusbarometer.org/en/
ევროპის საგანმანათლებლო ფონდის
ანგარიშები საქართველოს შესახებ
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდი/ანგარიშები
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებგვერდი/ანგარიშები

შრომის ბაზრის სტატისიკა: დასაქმების,
უმუშევრობის, აქტიურობის მაჩვენებლები.
დასაქმების მაჩვენებელი ასაკობრივ
ჭრილში, ახალგაზრდობის უმუშევრობის
მაჩვენებელი, NEET ინდიკატორი

დაგეგმილი/მოსალოდნელი ეკონომიკური
ინვესტიციები/ცვლილებები

აღნიშნული

საკითხები

წარმოადგენს

აუცილებელ

მინიმუმს.

კვლევის

პროცესში,

ანალიტიკოსი შეიძლება წააწყდეს გაცილებით მეტ ინფორმაციას, იმის მიხედვით თუ რა
სახის კვლევები ჩატარებულა ამა თუ იმ რეგიონში. მაგალითად, სასურველია შრომის ბაზრის
სტატისტიკის სექციაში იყოს მეტი ინფორმაცია შრომის ბაზრის ძირითადი ინდიკატორების
შესახებ
(http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang-en/index.htm). ასევე სასურველია ანალიტიკოსები გაეცნონ ევროკომისიის, მსოფლიო ბანკის,
გაეროს განვითარების პროგრამის, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზების

მიერ

ჩატარებულ

კვლევებს/მიმოხილვას,

საიდანაც

შესაძლებელია

დამატებითი ინფორმაციის მოძიება სასურველი რეგიონის შესახებ.
ეტაპი 2: ექსპერტული ინტერვიუების ჩატარება1
ამ ეტაპზე სოციალური მომსახურების სააგენტო განსაზღვრავს თითო კოორდინატორს
რეგიონში,

რომელიც

ადგილობრივი

წარმართავს

კოორდინატორი.

კვლევის

განხორციელების

კოორდინატორები

პროცესს

მჭიდროდ

და

იქნება

თანამშრომლობენ

ანალიტიკოსებთან, რომლებიც აცნობენ მათ პირველი ეტაპის შედეგებს. ანალიტიკოსები და
შესაბამისი

რეგიონის

კოორდინატორი

ერთობლივად

ინფორმატორებს/ექსპერტებს

რეგიონში,

ჩასატარებლად.

ინტერვიუების

აღნიშნული

რომელთაც
მთავარი

არჩევენ

მნიშვნელოვან

დაუკავშირდებიან
მიზანი

რეგიონში

ინტერვიუს
ძირითადი

ეკონომიკური ტენდენციების განსაზღვრაა.
ქვემოთ ჩამოთვლილია იმ პიროვნებების სავარაუდო სია, რომლებიც უნდა მოვიცვათ მეორე
ეტაპზე: (თუმცა სია შეიძლება კიდევ გაფართოვდეს კოორდინატორის შეხედულებისამებრ)

1

აღნიშნულ ეტაპზე სასურველია ფოკუს ჯგუფების ჩატარება რეგიონში არსებულ ექსპერტებთან.
თუმდა იმდენად რამდენადაც ფოკუს ჯგუფების ორგანიზება მეტ დროსა და ძალისხმევას მოითხოვს
მოცემულ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ინტერვიუების ჩატარებით შემოვიფარგლოთ.



გუბერნატორის ადმინისტრაცია

- რეგიონული პროექტების კოორდინირების

სამსახურის წარმომადგენელი


ადგილობრივი
წარმომადგენლები



რეგიონში

მუნიციპალიტეტების

წარმოდგენილი

სოციალური

ეკონომიკური

დეპარტამენტის

პარტნიორების

წარმომადგენლები

(პროფესიული კავშირები, დასაქმების სააგენტოები, სხვ.)


რეგიონში წარმოდგენილი ეკონომიკური ასოციაციების ან გაერთიანებების, ასევე
სავაჭრო პალატის წარმომადგენლები



ადგილობრივი პროფსასწავლებლები



რეგიონში

არსებული

საერთაშორისო

ან

ადგილობრივი

არასამთავრობო

ორგანიზაციები


რეგიონში

არსებული

მულტინაციონალური

კომპანიები

(ასეთების

არსებობის

შემთხვევაში)


ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრითბილისის შემთხვევაში სავაჭრო პალატა და
დარგობრივი ასოციაციები

აღნიშნული ეტაპი მოიცავს მაქსიმუმ 6-7 (თბილისის და დიდი ქალაქების შემთხვევაში
შეიძება მეტიც) ინტერვიუს ჩატარებას თითოეულ რეგიონში (ინტერვიუს ჩარჩო - იხილეთ
დანართი1). ამ ინტერვიუების მიზანს წარმოადგენს:


იმ ინფორმაციის ვალიდაცია, რაც ანალიტიკოსებმა პირველ ეტაპზე მოიძიეს;



ახალი

ინფორმაციის

მიღება,

ეკონომიკურად

დინამიურად

განვითარებად

სექტორებზე და რაც მნიშვნელოვანია მოხდეს იდენტიფიცირება იმისა, თუ რა
განვითარების სტრატეგიები იგეგმება ახლო მომავალში რეგიონში და რა სახის
ინვესტიციებია მოსალოდნელი;


თითოეულ სექტორში მსხვილი დამსაქმებლების იდენტიფიცირება, რომელთა
გამოკითხვაც მოხდება შემდეგ ეტაპზე;



ძირითადი ინფორმატორები, რომლებიც წარმოადგენენ მცირე ჯგუფს, შემდგომში
შეიძლება ჩართულნი იყვნენ რეგიონში დასაქმების საბჭოს შექმნის პროცესში,
რომელიც შემდგომ ხელს შეუწყობს განსაზღვროს კვლევის მეთოდოლოგიის
მიმართულება

და

მოახდინოს

მისი,

საჭიროების

შემთხვევაში

კორექტირება/ჩასწორება.
ადგილობრივი კოორდინატორები გაივლიან სპეციალურ გადამზადების კურსს თვისებრივი
ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკებში, რომელიც ორგანიზებული იქნება EUVEGE პროექტის
მხარდაჭერით. ინტერვიუების შემდგომ მიღებული მონაცემების დამუშავება მოხდება
სააგენტოსა და EUVEGE პროექტის მიერ. დამუშავებული მასალა შემდგომში გამოყენებული
იქნება კვლევის შემდგომ ეტაპზე, რათა შერჩეულ იქნას ორგანიზაციები, რომლებშიც
ინტერვიუები ჩატარდება.

ეტაპი 3. ინტერვიუების ჩატარება კომპანიებში
მეორე ეტაპზე ჩატარებული ინეტრვიუების შედეგად მიღებული ინფორმაცია სოციალური
მომსახურების სააგენტოს საშუალებას მისცემს განსაზღვროს ძირითადი ტრენდები შრომის
ბაზარზე რეგიონულ დონეზე. ასევე იდენტიფიცირება მოახდინოს რეგიონში არსებული
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სექტორისა, რაც საშუალებას მისცემს ფოკუსირება სწორედ ამ
სექტორზე მოხდინონ. ამის შემდგომ სოციალური მომსახურების სააგენტო მოახდენს იმ
კომპანიების შერჩევას, სადაც ჩატარდება ინტერვიუები დამსაქმებლებთან (ინტერვიუს
კითხვარი - იხილეთ დანართი 2).
დამსაქმებლებთან ინტერვიუ ეფუძნება ევროკავშირის ქვეყნებში დასაქმების საჯარო
სამსახურების

მიერ

აპრობირებულ

„ვაკანსიების

მონიტორინგის“

მეთოდოლოგიას.

აღნიშნული მეთოდოლოგიის მიხედვით დასაქმების სამსახურის თითოეული ოფისი თავისი
ადმინისტრაციის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე უკავშირდება ყველა დამსაქმებელს კვარტალში
ერთხელ და აგროვებს ინფორმაციას ვაკანსიების შესახებ. დიდ ქალაქებში დასაქმების
სამსახურის ოფისებს დამსაქმებლები განაწილებული ყავთ კვარტლების მიხედვით და ისინი
რეგულარულად უკავშირდებიან თავიანთ კვარტალში რეგისტრირებულ დამსაქმებლებს.
საქართველოს კონტექსტში საჭირო იქნება მიდგომების გარკვეული რევიზია. კერძოდ,
კვლევის მესამე ეტაპზე დამსაქმებელთა შერჩევა არ ხორციელდება რაოდენობრივი
კვლევისათვის დამახასიათებელი პრინციპით. შერჩევის ძირითადი პრინციპები იქნება
შემდეგი:
-

თითოეულ

რეგიონში

ხდება

ყველაზე

მნიშვნელოვანი

სექტორის/ების

იდენტიფიცირება.
-

აღნიშნულ სექტორებში ხდება მსხვილი დამსაქმებლების იდენტიფიცირება და
ინტერვიუ ტარდება ყველა მათგანთან. მსხვილი დამსაქმებელი მოცემული კვლევის
ფარგლებში განიხილება (საქსტატის მეთოდოლოგიის შესაბამისად) დამსაქმებელი,
რომელსაც ყავს 100-ზე მეტი თანამშრომელი და ბრუნვა შეადგენს წელიწადში 1.5მლნ.
ლარს.

-

დიდი ქალაქების შემთხვევაში (თბილისი, ბათუმი) მნიშვნელოვანი სექტორი
შეიძლება იყოს რამდენიმე და მსხვილ დამსაქმებელთა რაოდენობა საკმაოდ ბევრი
(რაც მოითხოვს შერჩევის რაოდენობრივი მეთოდის გამოყენებას). აღნიშნულ
შემთხვევაში სააგენტოს ანალიტიკოსები უნდა შეჯერდნენ მხოლოდ ერთ სექტორზე,
რათა კონკრეტული კვლევის ფარგლებში შესაძლებელი გახდეს კვლევის ჩატარება. ამ
ერთი სექტორის შერჩევა უნდა ეფუძნებოდეს მეორე ეტაპზე ჩატარებულ თვისებრივ
ინტერვიუების შედეგებს.

კვლევის მეორე ეტაპი მოიცავს მეტი ინტერვიუერების ჩართულობას. შესაბამისად, მოცემულ
ეტაპზე, კვლევაში ერთვება დამატებითი 2 პირი (დიდი ქალაქების შემთხვევაში
შესაძლებელია მეტიც), რომლებიც კომპანიების ინტერვიუირებაში დაეხმარებიან

კოორდინატორს. აღნიშნული პირები ჩართული იქნებიან მოსამზადებელ ტრენინგში (იხ.
ეტაპი 2).
კვლევის ანგარიშის მომზადება
კვლევის თითოეული ეტაპის დასრულებისთანავე საჭიროა მიღებული შედეგების ანალიზი,
იმდენად

რამდენადაც

თითოეული

ეტაპი

წარმოადგენს

შემდეგი

ეტაპისათვის

მოსამზადებელ საფეხურს.

1 ეტაპი: მოძიებული ლიტერატურის საფუძველზე ანალიტიკოსები აყალიბებენ რეგიონის
ზოგად ეკონომიკურ პროფილს (1-2 გვერდი)

2 ეტაპი: ექსპერტული ინტერვიუების ჩატარების შემდეგ კოორდინატორები წერენ
ინტერვიუს ტრანსკრიპტს (ტრენინგის ფარგლებში ისინი გაივლიან შესაბამის მომზადებას)
და უგზავნიან მათ ანალიტიკოსებს. ანალიტიკოსები, აღნიშნული ტექსტების ანალიზის
საფუძველზე ქმნიან რეგიონის უფრო სრულყოფილ ეკონომიკურ პროფილს (5-10 გვერდი).

3 ეტაპი: კომპანიებში ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად მიღებული მონაცემების
ანალიზი მოხდება, როგორც როგორც რაოდენობრივი ასევე თვისებრივი მეთოდების
გამოყენებით.
საბოლოო

ჯამში,

სამივე

ეტაპზე

მიღებული

ანალიტიკოსები წერენ კვლევის საბოლოო ანაგარიშს.

მონაცემების

აგრეგირების

შედეგად

დანართი N2
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის
მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი ექსპერტული ინტერვიუს კითხვარი

ინტერვიურებისთვის: წარადგინეთ თავი და თქვენი სააგანტო. ამის შემდგომ განმარტეთ
კვლევის ჩატარების მიზანი და კვლევის შედეგად მიღებული შედეგების მნიშვნელობა. ასევე
ხაზი

გაუსვით

თუ

რა

დადებითი

შედეგი

შეიძლება

გამოიღოს

ამ

კვლევამ

რესპონდენტისათვის.

1. ზოგადად რომ აიღოთ, თქვენი რეგიონი რა ეკონომიკური რესურსით გამოირჩევა
(მაგ. ბუნებრივი რესურსი, ტურიზმის განვითარების პოტენციალი, გეოგრაფიული
მდებარეობა თუ სხვ.)? არის თუ არა ეს ეკონომიკური რესურსი სათანადოდ
გამოყენებული?
2. თუ შესაძლებელია განსაზღვრეთ რომელი ეკონომიკური სექტორია წამყვანი
თქვენს რეგიონში (შემდეგ რაიონში და ქალაქში)? თქვენი აზრით, რომელ
სექტორში არიან ყველაზე მეტად ადგილობრივი მაცხოვრებლები დასაქმებული
(შეგიძლიათ ჩაეკითხოთ ცალკ-ცალკე საჯარო, კერძო და არასამთავრობო
სექტორზე)? რომელ ინდუსტრიულ სექტორში არიან ყველაზე მეტი
დასაქმებულები? თქვენი აზრით, რა პოზიციებს იკავებენ ძირითადად
დასაქმებულები?
3. ხომ არ იცით როგორია თავად დასაქმების პრაქტიკა ამ ინდუსტრიულ სექტორებში
(ხდება თუ არა ვაკანსიის გამოცხადება, სად ხდება, თუ პირადი კავშირებით ხდება
საჭირო კადრისპოვნა)? რა კვალიფიკაციას აქცევენ ყურადღებას დასაქმებისას?
(მოგვიანებით ჩაეკითხეთ სექტორების მიხედვით, ან იმ სექტორზე, რომელშიც
რესპონდენტი კომპეტენტურია)
4. არის თუ არა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოსალოდნელი აღნიშნულ სექტორებში
უახლოეს მომავალში? თუ დიახ, რა მიმართულებით? (ზრდა, კლება, სექტორის
გაფართოება, სხვ.)
5. თუ შესაძლებელია დამისახელეთ ყველაზე დიდი დამსაქმებლები რეგიონში? ასევე
განსაზღვრეთ, კერძოდ რომელ სფეროს მოიცავს მათი ბიზნესი?
6. უახლოეს მომავალში სახელმწიფოს მხრიდან თუ იგეგმება რამე ინვესტიციების
ჩადება რეგიონში? კერძოდ რომელ სფეროში? როგორ ფიქრობთ ამ პროექტის
განხორციელებისას შესაძლებელი იქნება კვალიფიციური კადრების მოძიება
ადგილობრივ დონეზე? ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, სახლემწიფოს გარდა სხვა
ეკონომიკური აქტორის მიერ რეგიონში/რაიონში/ქალაქში ინვესტირების შესახებ?

7. თანამშრომლობთ საერთაშორისო ან დონორ ორგანიზაციებთან (მსოფლიო ბანკი,
აზიის განვითარების ბანკი, ევროკავშირი)? ამ ეტაპზე თუ ახორციელებთ საერთო
პროექტებს ან ხომ არ იგეგმება უახლოეს მომავალში ახალი საერთო პროექტის
დაწყება? დადებითი პასუხის შემთხვევაში - გთხოვთ განსაზღვროთ რა სახის
სამუშაო ძალის ჩართულობას მოითხოვს ეს პროექტი?
8. თუ გაქვთ ინფორმაცია რა პროექტები იქნა განხორციელებული მუნიციპალური
განვითარების სააგენტოს მიერ?
9. წარმოადგენს თუ არა სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი
მომზადება/გადამზადება მნიშვნელოვანი განხილვის საგანს რეგიონში? რომელი
სააგანტოები არიან ამ პროცესში უშუალოდ ჩართულნი? რა მიმართულებით
ხორციელდება სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის ამაღლება? თქვენი აზრით რა
კომპეტენციები აკლია თქვენს რაიონში/რეგიონში დასაქმებულებს? რაურჩევდით
ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს?
10. თქვენ როგორც გარკვეულ პოზიციაზე მომუშავე პირი, რას იტყოდით ზოგადად
დასქმებულებზე ან ზოგადად სამუშაო ძალაზე, რამდენად კვალიფიციურნი არიან
ისინი? რა კომპეტენციების გაძლიერებას ისურვებდით? აქვს თუ არა განსხვავება
ადამიანს განათლება მიღებული აქვს რეგიონში თუ დედაქალაქში, ან დიდ
ქალაქებში?
11. ხომ არ გვირჩევთ სხვა ექსპერტს, რომელსაც შეუძლია ინფორმაცია მოგვაწოდოს
აღნიშნულ საკითხებზე?
12. ხომ არ არის რაიმე დამატებითი საკითხი/ინფორმაცია რაც აღნიშნულ
თემატიკასთან დაკავშირებით გსურთ გაგვიზიაროთ?

დანართი N3
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
გამოვლენის მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი
დამსაქმებლებთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს საორიენტაციო კითხვარი

ინტერვიუმდე საჭიროა კომპანიის შესახებ შემდეგი ძირითადი ინფორმაციის
მოპოვება. თუ ვერ ხერხდება მაშინ, აღნიშნული ინფორმაცია უნდა შევავსოთ
უშუალოდ ინტერვიუს დროს.
ორგანიზაციის დასახელება: ___________________
მისამართი: __________________________________
საფოსტო კოდი: ______________________________
საკონტაქტო პირი: ____________________________
ეკონომიკური აქტივობის სფერო: _______________
ტელეფონი: __________________________________
საწარმოს ტიპი: _______________________________

კერძო: ___ საჯარო: __ სხვა: ____

1. დასაქმებულთა რაოდენობა
არსებული
რაოდენობა
მუდმივი თანამშრომლები
მათ შორის ქალი
დროებითი თანამშრომლები
მათ შორის ქალი
დაქირავებული თანამშრომლების რაოდენობა ბოლო 6 თვის
განმავლობაში

გათავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა ბოლო 6
თვის განმავლობაში
ჯამი
კითხვარი
რესპონდენტის სახელი და გვარი: _________________________
რესპონდენტის თანამდებობა: __________________
საწარმოს სახელწოდება: _______________________
ტელეფონი: __________________________________
საწარმოს ტიპი: _______________________________

კერძო: ___ საჯარო: __ სხვა: ____

1. რამდენი ვაკანსია გაქვთ ამჟამად კომპანიაში?
ვაკანსიების არსებობის შემთხვევაში, მიუთითეთ თითოეული პოზიცია და შესაბამისი
ინფორმაცია
პოზიციის
დასახელება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

რა სახის
განათლება
მოითხოვება?

რა უნარები
მოითხოვება?

მუდმივია
პოზიცია თუ
დროებითი?

ხელფასი?

2. გქონიათ თუ არა პრობლემა რომელიმე ვაკანტური ადგილის შევსებისას? (დადებითი
პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტებინეთ რომელ პოზიციაზე ქონდათ პრობლემა და
როგორი სახის?)
3. ბოლო 3 თვის განმავლობაში თუ აგიყვანიათ ახალი თანამშრომლები?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტებინეთ
პოზიციის
დასახელება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

რა სახის
განათლება
მოითხოვებოდა?

რა უნარები
მოითხოვებოდა?

ხელფასი?

4. მომდევნო ერთი 6 თვის განმავლობაში თუ გეგმავთ ახალი თანამშრომლების აყვანას?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტებინეთ
პოზიციის
დასახელება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

რა სახის
განათლება
მოითხოვება?

რა უნარები
მოითხოვება?

სავარაუდო
ხელფასი?

გადაუხადეთ მადლობა თანამშრომლობისათვის და დაასრულეთ ინტერვიუ!

დანართი N4
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
გამოვლენის მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში მონაწილე ტერიტორიული
ერთეულების სია და ამ პროცესში ჩართული თანამშრომლების რაოდენობა

N

რეგიონი

რაიონი

კოორდინატორები

ინტერვიუერები

სულ

1

აჭარა

ბათუმი

1

1

2

2

გურია

ოზურგეთი

1

1

2

3

იმერეთი

ქუთაისი

1

1

2

4

კახეთი

თელავი

1

1

2

5

მცხეთა–მთიანეთი

მცხეთა

1

1

2

6

რაჭა–ლეჩხუმ ქვემო სვანეთი

ამბროლაური

1

1

2

7

სამეგრელო–ზემო სვანეთი

ზუგდიდი

1

1

2

8

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

1

1

2

9

ქვემო ქართლი

რუსთავი

1

1

2

10

შიდა ქართლი

გორი

1

1

2

გლდანი-ნაძალადევი

1

1

დიდუბე-ჩუღურეთი

1

1

1

2

1

1

1

1

2

12

15

27

11

თბილისი

ვაკე-საბურთალო

1

ისანი-სამგორი
ძველი თბილისი
სულ

დანართი N5
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის
მიზნით, თვისებრივი კვლევის პროცესში ჩართული სოციალური აგენტების დამატებითი შრომის
ანაზღაურების წესი
1. თვისებრივი კვლევის ჩატარებაში მონაწილე სოციალური აგენტის შრომის ანაზღაურება, შედგება
შესრულებული სამუშაო ერთეულების ღირებულებისაგან და განისაზღვრება თითოეულ
ერთულზე 25 (ოცდახუთი) ლარით.
2.

სოციალური აგენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს ერთეულს ერთობლივად წარმოადგენს:
ა) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის
მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში ექსპერტული ინტერვიუს ტრანსკრიპტი (დანართი N2)
ა.ა) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიებისა და საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
გამოვლენის მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი დამსაქმებელთან
ჩაღრმავებული ინტერვიუს შევსებული კითხვარი (ბრძანების დანართი N3);
ბ) ინტერვიუს აუდიოჩანაწერი;
გ) ინტერვიუების ჩატარების შესახებ ანგარიში (ბრძანების დანართი N6-ის შესაბამისად).
დ) შესწავლა/შეფასებისა და მონიტორინგის შედეგები;

2.1 გაწეული შრომის აღრიცხვა ხდება ზემოთაღნიშნული სრულყოფილად/სათანადოდ
გაფორმებული დოკუმენტებისა და მასალების წარდგენის საფუძველზე (შესასრულებელი სამუშაოს
ერთეული):
3.

სოციალურ აგენტს შესრულებული სამუშაო არ აუნაზღაურდება, თუ:
ა) არ არის წარმოდგენილი ამ წესის მე-2 პუნქტის ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საჭირო
დოკუმენტები (მასალა);
ბ) წარმოდგენილი დოკუმენტი (მასალა) არ არის სრულყოფილად/სათანადოდ გაფორმებული
და/ან შეუძლებელია მასში ასახული მონაცემების (ინფორმაციის) გარჩევა (წაკითხვა, მოსმენა);
გ) ამ წესის მე-2 პუნქტის ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტ(ებ)ის (მასალა)
შესწავლის/შეფასების დროს, დეპარტამენტის მიერ (ინტერვიუს ხარისხისა და კვლევის მიზნებთან
შესაბამისობის დადგენისას) მოხდება მისი გაუქმება;
დ) ამ წესის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მონიტორინგის შედეგად
დადგინდება, რომ აგენტის მიერ დამსაქმებელთან ვიზიტი არ განხორციელებულა;

3.1.
სოციალური აგენტის მიერ განხორციელებული ვიზიტისას, რესპოდენტის მიერ „უარი
ინტერვიუზე“, არ ანაზღაურდება;
4.

სოციალური აგენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს ერთეულების - ინტერვიუების ხარისხს კვლევის მიზნებთან შესაბამისობას ადგენს, რაოდენობას აღრიცხავს და მონიტორინგს
ახორციელებს დეპარტამენტი.

5.

კვლევის საველე სამუშაოების დასრულების შემდგომ, დეპარტამენტი კრებს სააგენტოს
ტერიტორიული ერთეულებიდან მოწოდებულ ანგარიშებს, ინტერვიუების ტრანსკრიპტებს,
შევსებულ კითხვარებს და აუდიომასალებს.

6.

შესწავლა/შეფასებისა და მონიტორინგის შემდეგ, ანაზღაურდება მხოლოდ „სრულყოფილად
წარმოდგენილი შესასრულებელი სამუშაო ერთეული“.

7.

შეკრებილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით დეპარტამენტი ადგენს/ავსებს კვლევაში მონაწილე
სოციალური აგენტების მიერ გაწეული შრომის ანაზღაურების რეესტრს და დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, უგზავნის სააგენტოს ეკონომიკურ დეპარტამენტს
შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების მიზნით.

8.

სოციალური აგენტების მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების რეესტრი უნდა მოიცავდეს
შემდეგ ველებს: სახელი და გვარი, ტერიტორიული ერთეულის დასახელება, ჩატარებული
ასანაზღაურებელი ინტერვიუების რაოდენობა, ერთი ინტერვიუს ღირებულება და საბოლოო
ასანაზღაურებელი თანხა.
ნიმუში

N

9.

სახელი, გვარი

ტერიტორიული
ერთეულის
დასახელება

ინტერვიუების
რაოდენობა

ერთი
ინტერვიუს
ღირებულება

სულ
ასანაზღაურებელი
თანხა

სოციალური აგენტის შრომის ანაზღაურების მიზნებისათვის, შესრულებული სამუშაოს
ერთეულები აღირიცხება და ეკონომიკურ დეპარტამენტს მიეწოდება არაუგვიანეს კვლევის
განხორციელების კალენდარული თვის 20 რიცხვამდე.

10. სააგენტოს ეკონომიკური დეპარტამენტი შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების რეესტრის

მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში ახდენს სოციალური აგენტების შრომის
ანაზღაურებას.

დანართი N6
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიებისა და საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის
მიზნით თვისებრივ კვლევაში მონაწილე, ტერიტორიული ერთეულების სამუშაოს ანგარიშგების
წესი/პროცედურები
კვლევის პროცესის ხარისხის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საველე
სამუშაოებს, ინტერვიუერების მიერ ხარისხიანად წარმოებულ პირისპირ ჩაღრმავებულ
ინტერვიუებს. საველე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესის მონიტორინგი და მისი ხარისხის
შეფასება თავის მხრივ დამოკიდებულია შესრულებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაციის დროულ
მოწოდებაზე. აღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე:
1. სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების თვისებრივ კვლევაში მონაწილე დასაქმებულები
საველე სამუშაოს შესრულებიდან ორი სამუშაო დღის ვადაში ამუშავებენ და დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონული სისტემის საშუალებით, ტერიტორიული ერთეულის უფროსის ხელმოწერით
წარადგენენ შესრულებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაციას დეპარტამენტში. ინფორმაციას თან
უნდა ახლდეს:
ა) კვლევაში მონაწილე დასაქმებულის ხელმოწერითა და სააგენტოს ბეჭდით დამოწმებული
დასკანერებული ანგარიშის ფორმა, რომელშიც აისახება შემდეგი მონაცემები:








N რეგიონი

რეგიონი/მუნიციპალიტეტი;
ინტერვიუს ჩატარების თარიღი;
ორგანიზაციის დასახელება;
ორგანიზაციიდან რესპოდენტის სახელი და გვარი;
რესპოდენტის საკონტაქტო ტელეფონი;
ინტერვიუერის სახელი და გვარი;
შენიშვნა

მუნიციპა
ლიტეტი

ინტერვიუს
ჩატარების
თარიღი

ორგანიზაციის
დასახელება

რესპოდენტის
სახელი და
გვარი

რესპოდენტის
საკონტაქტო
ტელეფონი

ინტერვიუე
რის
სახელი და
გვარი

შენიშვნა

1
2
3
4
5
მიუხედავად წინასწარი შეთანხმებისა, იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი უარს განაცხადებს
ინტერვიუზე, ანგარიშის ფორმაში ივსება ყველა ველი, ხოლო ველში - „შენიშვნა“, მიეთითება
„უარი“.
ბ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის
მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი ექსპერტული ინტერვიუს (დანართი N2)
ტრანსკრიპტი;

გ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის
მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი დამსაქმებლებთან ჩაღრმავებული
ინტერვიუს შევსებული კითხვარი (დანართი N3);
2. სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების თვისებრივ კვლევაში მონაწილე დასაქმებულები
საველე სამუშაოს შესრულებიდან ორი სამუშაო დღის ვადაში ჩატარებული ინტერვიუების აუდიო
ჩანაწერებს განათავსებენ შიდა კორპორაციულ ქსელში ე.წ „შეირინგი-ს“ შესაბამის საქაღალდეში დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი/თვისებრივი კვლევა. თითოეული აუდიო ფაილი
აუცილებლად უნდა იყოს დასათაურებული - ეთითება ორგანიზაციის დასახელება და ინტერვიუს
ჩატარების თარიღი.
3. საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში
ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტს მოეწოდება აუდიო ჩანაწერების ორიგინალები
ჩაწერილი CD დისკზე და ინტერვიუერის მიერ ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული
დამსაქმებლებთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს შევსებული კითხვარი (დანართი N3).
4. სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში, იხსნება ცალკე საქაღალდე (ე.წ. ბაინდერი)
სახელმწოდებით - „თვისებრივი კვლევა - წელი“, რომელშიც ინახება აუდიო ჩანაწერების
ტრანსკრიპტები და შევსებული კითხვარები.
5. დეპარტამენტი წარმოდგენილი ანგარიშების საფუძველზე ახორციელებს ჩატარებული საველე
სამუშაოების მონიტორინგს.
6. თვისებრივი კვლევის შესახებ ანგარიშს დეპარტამენტი წარუდგენს საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს.

