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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030423842017519
25 / ოქტომბერი / 2019 წ.

№ 04-1638/ო

შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფ ესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
გამოვლენის მიზნით, თვისებრივი კვლევის განსახორციელებელი ღონისძიებების
თაობაზე
,,დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის № 665 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი
№ 1-ის მეორე მუხლის „ზ“ პუნქტის და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-14/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების“
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 მეთოდოლოგია (დანართი N1);
ბ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის პროცესში
გამოსაყენებელი
დამსაქმებლებთან სიღრმისეული
ინტერვიუს
საორიენტაციო კითხვარი (დანართი N2);
გ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის პროცესში მონაწილე ტერიტორიული ერთეულების სია და ამ პროცესში ჩართული
დასაქმებულების რაოდენობა (დანართიN 3);
დ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის პროცესში ჩართული სოციალური აგენტების შრომის ანაზღაურების წესი (დანართი N4);
ე) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივ კვლევაში მონაწილე ტერიტორიული ერთეულების შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგების წესი/
პროცედურები (დანართი N5);
ვ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით
ჩატარებული თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი დამსაქმებლებთან სიღრმისეული
ინტერვიუების საორიენტაციო კითხვარების შედეგების რუკა (დანართი N6).
2. შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოსავლენად,
სიღრმისეული 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 „გ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული N3 დანართით გათვალისწინებული
ტერიტორიების მიხედვით, სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის, სოციალური
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10/25/2019
მომსახურების

სამხარეო ცენტრების, შესაბამისი რაიონული (საქალაქო) განყოფილებებისა
სოციალური მომსახურების ცენტრების (შემდგომში - ტერიტორიული ერთეულები) უფროსებს:

და/ან

ა.ა) ამ ბრძანების ამოქმედებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში, ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით
განსაზღვრონ 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 კონტროლი
დამტკიცებული მოვალეობების შესრულებას;

შესაბამისი

დასაქმებულების

მიერ ამ

ბრძანებით

ა.დ) უზრუნველყონ ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული ანგარიშგების წესისა და
პროცედურების დაცვით (დანართი N5), 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 „გ“ ქვეპუნქტით
დამტკიცებული დანართით (დანართი N3) 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 კომპანიების შესახებ;
ბ.ვ) შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით,
თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი დამსაქმებლებთან სიღრმისეული ინტერვიუების
საორიენტაციო კითხვარების შედეგების რუკა მიაწოდოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 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 „დ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული წესის შესაბამისად (დანართი N4);
გ) სააგენტოს ეკონომიკურ დეპარტამენტს (ლ. მამულაშვილი), უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების
პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა და ამ პუნქტის „ბ.ზ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, შესაბამისი ბრძანებით
განსაზღვრული, კვლევაში მონაწილე სოციალური აგენტების შრომის ანაზღაურების გაცემა;
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 დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის
უფროსს, მარინა ბეზარაშვილს.
5. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარჩვევების გამოვლენის მიზნით, თვისებრივი კვარტალური კვლევების განხორციელებისათვის საჭირო
ღონისძიებების თაობაზე" სააგენტოს დირექტორის 2018 წლის 6 ნოემბრის №04-685/ო ბრძანება.
6. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/39bdca2f-661f-4d0e-9e78-3dd70d68d32c.html
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დანართი N1
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის
მიზნით თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგია

შრომის ბაზრის შესწავლა დასაქმებისა და ეკონომიკური განვითრების

მნიშვნელოვანი

წინაპირობაა, ვინაიდან სამუშაო ძალის პროფესიული სწავლების დაგეგმვა, ზრდასრულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება და პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელება
უნდა

მოხდეს

შრომის

ბაზრის

შესწავლის

საფუძველზე

მიღებულ

ინფორმაციაზე

დაყრდნობით.
შრომის ბაზრის მოთხოვნის კვლევის მეთოდოლოგია ეფუძნება ევროპულ გამოცდილებაზე
დაყრდნობით

შემუშავებული

კვლევის

ისეთ

მიდგომას,

რომლის

განხორციელებაც

დამოუკიდებლად შეუძლია სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
კვლევის მთავარი მიზანი და ამოცანები:
წინადებარე კვლევის მიზანს წარმოადგენს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების,
საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენა.
კვლევის ამოცანაა შემდეგი ძირითადი საკითხების შესწავლა:
 კონკრეტულ რეგიონში წამყვანი ეკონომიკური სექტორის იდენტიფიცირება;


მოსალოდნელი ცვლილებები და დამსაქმებლების მხრიდან დაგეგმილი აქტივობები
ამ სექტორებში;

 სამუშაო ძალაზე პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევებისადმი დამსაქმებელთა
მოთხოვნა;
 იმ პროფესიების დადგენა, რომლებზეც მიმდინარე პერიოდში მოთხოვნა არ არის
დაკმაყოფილებული ან/და უახლოს პერსპექტივაში მოსალოდნელია მოთხოვნის
ზრდა.
კვლევა მოიცავს საქართველოს ყველა რეგიონს და შედგება ორი ძირითადი ეტაპისაგან:
1. სამაგიდო კვლევა;
2. ინტერვიუები დამსაქმებლებთან.
კვლევა ტარდება შერეული მეთოდით და ქვემოთ მიმოხილულია კვლევის თითოეული
ეტაპის თავისებურება და განსახორციელებელი აქტივობები.

ეტაპი 1: სამაგიდო კვლევა
პირველი ეტაპის მთავარი ამოცანაა კონკრეტული რეგიონების ზოგადი სოციალურეკონომიკური მიმოხილვის მომზადება. კერძოდ, ინფორმაციის მოძიება შემდეგ საკითხებზე:
შესასწავლი საკითხი
წამყვანი ეკონომიკური სექტორები
რეგიონში

შრომის ბაზრის სტატისიკა: დასაქმების,
უმუშევრობის, აქტიურობის მაჩვენებლები.
დასაქმების მაჩვენებელი ასაკობრივ
ჭრილში
დაგეგმილი/მოსალოდნელი ეკონომიკური
ინვესტიციები/ცვლილებები

შესაძლო წყაროები
საქსტატის ვებ-გვერდი
რეგიონის მუნიციპალიტეტების ვებგვერდები
ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდი/ანგარიშები
საქსტატი (www.geostat.ge)
ევროპის საგანმანათლებლო ფონდის
ანგარიშები საქართველოს შესახებ
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდი/ანგარიშები
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებგვერდი/ანგარიშები

სამაგიდო კვლევის შედეგად მოხდება კონკრეტულ რეგიონში არსებული მნიშვნელოვანი
ეკონომიკურ სექტორების იდენტიფიცირება.

რაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს

საშუალებას მისცემს ფოკუსირება სწორედ ამ სექტორზე მოხდინოს. ამის შემდგომ სოციალური
მომსახურების

სააგენტო

შეარჩევს

იმ

კომპანიებს,

სადაც

ჩატარდება

ინტერვიუები

დამსაქმებლებთან (ინტერვიუს კითხვარი - იხილეთ დანართი 2).

ეტაპი 2: ინტერვიუების ჩატარება კომპანიებში


კვლევაში მონაწილე თანამშრომლებს ინტერვიუების დაწყებამდე ჩაუტარდებათ
ტრენინგი კვლევის მიზნისა და მეთოდის შესახებ;



თითოეულ რეგიონში სოციალური აგენტის მიერ ჩატარდება სიღმისეული ინტერვიუ
საწარმოს/ორგანიზაციის

ხელმძღვანელთან

(ადამიანური

რესურსების

მართვის

მენეჯერთან ან სხვა კომპეტენტურ პირებთან);


დიდი ქალაქების შემთხვევაში (თბილისი, ბათუმი) მნიშვნელოვანი სექტორი
შეიძლება იყოს რამდენიმე და დამსაქმებელთა რაოდენობა საკმაოდ ბევრი (ამ
შემთხვევაში მოხდება შემთხვევითი შერჩევის მეთოდის გამოყენება).

კვლევის ეტაპების შეჯამება

1

ეტაპი:

დამუშავებული

საინფორმაციო

წყაროების

საფუძველზე

ჩამოყალიბდება

კონკრეტული რეგიონის ზოგადი ეკონომიკური პროფილი;

2 ეტაპი: კომპანიებში ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად მიღებული მონაცემების
დამუშავება მოხდება, როგორც რაოდენობრივი, ასევე, თვისებრივი მეთოდის გამოყენებით.
ინტერვიუებიდან მიღებული მონაცემები აისახება „შედეგების რუკაში“ (დანართი 6) და
იგზავნება

საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში.

დევნილთა,

შრომის,

დანართი N2
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
გამოვლენის მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი
დამსაქმებლებთან სიღრმისეული 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

2. გქონიათ თუ არა პრობლემა რომელიმე ვაკანტური ადგილის შევსებისას? (დადებითი
პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტებინეთ რომელ პოზიციაზე ქონდათ პრობლემა და
როგორი სახის?)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ბოლო 6 თვის განმავლობაში თუ აგიყვანიათ ახალი თანამშრომლები?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტებინეთ
პოზიციის
დასახელება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

რა სახის განათლება
მოითხოვებოდა

რა უნარები
მოითხოვებოდა

4. მომდევნო 6 თვის განმავლობაში თუ გეგმავთ ახალი თანამშრომლების აყვანას? კი -არადადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტებინეთ
პოზიციის
დასახელება

ვაკანტური
ადგილების
რაოდენობა

რა სახის განათლება
მოითხოვება

რა უნარები
მოითხოვება

5. პირადად თქვენს გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ხომ არ გაქვთ ან/და გქონდათ თუ არა
პროფესიულ სასწავლებლებთან ურთერთობის გამოცდილება და რა ტიპის
(დაასახელოს სასწავლებელიც)? (მიმართავს კადრების მოთხოვნით, სტუდენტებს

სთავაზობთ პრაქტიკას/სტაჟირებას, პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგების
გადამზადებაში მონაწილეობას ღებულობენ საკუთარი თანამშრომლები და ა.შ.)
თუ არ თანამშრომლობთ, რატომ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. კადრის შერჩევისას რა გზებს იყენებთ/გამოიყენებთ? (თუ ვერ აკონკრეტებს, მიეცით
ორიენტაცია - ნაცნობები, ახლობლები, რომლებსაც უფრო მეტად ენდობით, კერძო
დასაქმების სააგენტო - jobs.ge; HR.com.ge. myjobs.ge და დასაქმების სახელმწიფო
სამსახური (worknet.gov.ge www.hr.gov.ge), კოლეჯები, უმაღლესი სასწავლებლები, თუ
პროფესიონალი რეკრუიტერების დაქირავებას/მოწვევას ამჯობინებთ?);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. რას ანიჭებთ უპირატესობას, შერჩეული აპლიკანტის თანამშრომლად აყვანის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? (თუ ვერ აკონკრეტებს, მიეცით ორიენტაცია ახლობლებისა და ნაცნობების რჩევებს, ფორმალურ განათლებას/კვალიფიკაციას,

(დიპლომს), გამოცდილებას, ასაკს, სქესს, სხვა პირებისა და ორგანიზაციების

რეკომენდაციებს);
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

როგორ ფიქრობთ, დამატებითი პროფესიული გადამზადება/ტრენინგები, რამდენად
დაეხმარება სამუშაოს მაძიებლებს სამსახურის პოვნაში? (კონკრეტულად აღწეროს ძლიერი
და სუსტი მხარეები და მისი დამოკიდებულების მიზეზები);
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ხომ არ არის რაიმე დამატებითი საკითხი/ინფორმაცია რაც აღნიშნულ თემატიკასთან
დაკავშირებით გსურთ გაგვიზიაროთ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ხომ არ გექნებათ სურვილი, რომ ითანამშრომლოთ სააგენტოს დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტთან კადრების შერჩევის მიზნით?
1. კი
2. არა

ინტერვიუერის სახელი და გვარი: ---------------------------------ინტერვიუს ჩატარების თარიღი: ____________________________

გადაუხადეთ მადლობა თანამშრომლობისათვის და დაასრულეთ ინტერვიუ!

დანართი N3
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
გამოვლენის მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში მონაწილე ტერიტორიული
ერთეულების სია და ამ პროცესში ჩართული ინტერვიუერების რაოდენობა

N

რეგიონი

რაიონი

ინტერვიუერები

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

აჭარა
გურია
იმერეთი
კახეთი
მცხეთა–მთიანეთი
რაჭა–ლეჩხუმ ქვემო სვანეთი
სამეგრელო–ზემო სვანეთი
სამცხე-ჯავახეთი
ქვემო ქართლი
შიდა ქართლი

ბათუმი
ოზურგეთი
ქუთაისი
თელავი
მცხეთა
ამბროლაური
ზუგდიდი
ახალციხე
რუსთავი
გორი
გლდანი-ნაძალადევი

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

დიდუბე-ჩუღურეთი

1

ვაკე-საბურთალო

1

ისანი-სამგორი

1

ძველი თბილისი

1

11

თბილისი

სულ

15

დანართი N4
შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის
მიზნით, თვისებრივი კვლევის პროცესში ჩართული სოციალური აგენტების დამატებითი შრომის
ანაზღაურების წესი
1.

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 პროფესიებისა და საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
გამოვლენის მიზნით თვისებრივი კვლევის პროცესში გამოსაყენებელი დამსაქმებელთან
სიღრმისეულ ინტერვიუს შევსებული კითხვარი (ბრძანების დანართი N2);
ბ) ინტერვიუს აუდიოჩანაწერი;
გ) ინტერვიუების ჩატარების შესახებ ანგარიში (ბრძანების დანართი N5-ის შესაბამისად).
დ) ამ პუნქტის ა), ბ), და გ) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტების (მასალა)
შესწავლა/შეფასების 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 N5
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 სიღრმისეულ
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 დამსაქმებლებთან სიღრმისეული
ინტერვიუს შევსებული კითხვარი (დანართი N2);
2. სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების 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 სიღრმისეული ინტერვიუს შევსებული კითხვარი (დანართი N2).
4. სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში, იხსნება ცალკე საქაღალდე (ე.წ. ბაინდერი) - „თვისებრივი
კვლევა - წელი“, რომელშიც ინახება აუდიო ჩანაწერების ტრანსკრიპტები და შევსებული
კითხვარები.
5. დეპარტამენტი ახორციელებს სოციალური აგენტების მიერ ჩატარებული საველე სამუშაოების
პროცესის მონიტორინგს და აღრიცხვას.

სულ დასაქმებულთა
რაოდენობა

გათავისუფლებული
თანამშრომლების
რაოდენობა ბოლო 6 თვეში

დაქირავებული
თანამშრომლების
რაოდენობა ბოლო 6 თვეში

მათ შორის ქალი

დროებითი
თანამშრომლები

მათ შორის ქალი

მუდმივი თანამშრომლები

ეკონომიკური საქმიანობა

ორგანიზაციის დასახელება

რაიონი

რეგიონი

N
დასაქმებულთა რაოდენობა

ვაკანსიის რაოდენობა

Q 2.1

გქონიათ თუ არა პრობლემა
ვაკანსიის შევსებისას

Q
1

Q 4.4 მოთხოვნილი უნარები

Q 4.3 მოთხოვნილი განათლება

Q 4.2 ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

Q 4.1 პოზიციის დასახელება

Q4
მომდევნო 6 თვის
განმავლობაში თუ გეგმავთ ახალი
თანამშრომლების აყვანას?

Q 1.4 მოთხოვნილი უნარები

Q 3.3 მოთხოვნილი განათლება

Q 3.2 ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

Q 3.1 პოზიციის დასახელება

Q
4

Q
3

Q3
ბოლო 6 თვის განმავლობაში
თუ აგიყვანიათ ახალი თანამშრომლები?

Q2

Q 1.5 პოზიციის ტიპი

Q 1.4 მოთხოვნილი უნარები

Q 1.3 მოთხოვნილი განათლება

Q 1.2 ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

Q 1.1 პოზიციის დასახელება

Q1

ორგანიზაციის დასახელება

რეგიონი

N

Q 5.1.1

იყენებთ/გამოიყენებთ?

Q5

კადრის შერჩევისას რა გზებს

მიზეზი, რატომ არ თანამშრომლობს (უარყოფითი პასუხის
შემთხვევაში)

სასწავლებლის დასახელება

რა ტიპის ურთიერთობა აქვს ან/და ქონდა (დადებითი
პასუხის შემთხვევაში)

უარყოფითი მხარეები

დადებითი მხარეები
Q8

ხომ არ გექნებათ სურვილი, ითანამშრომლოთ
სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტთან კადრების შერჩევის მიზნით?

ხომ არ არის რაიმე დამატებითი
საკითხი/ინფორმაცია რაც აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებით გსურთ გაგვიზიაროთ?

Q 10

Q9

Q 8.2

Q 8.1

Q8
როგორ ფიქრობთ, დამატებითი
პროფესიული გადამზადება/ტრენინგები, რამდენად დაეხმარება სამუშაოს მაძიებლებს სამსახურის
პოვნაში?

Q7
რას ანიჭებთ უპირატესობას,
შერჩეული აპლიკანტის თანამშრომლად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში?

Q6

Q 5.2

Q 5.1

Q5
თქვენს გამოცდილებაზე
დაყრდნობით, ხომ არ გაქვთ ან/და გქონდათ თუ არა პროფესიულ სასწავლებლებთან ურთერთობის
გამოცდილება?

ორგანიზაციის დასახელება

რეგიონი

N

0

0

0

სულ
ჯამი

საჯარო

კერძო
საწარმოს ტიპი

გამოკითხული
საწარმოების/ორგანიზაციების
რაოდენობა

რაიონი

რეგიონი

#

