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პროფესიული გადამზადებისა და შრომის ბაზრის
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების
პროგრამის დეპარტამენტი
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ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში
ნინო ჩხეიძის 38
თბილისი, 0102, საქართველო
ელ.მისამართი: Delegation-Georgia@eeas.europa.eu
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პუბლიკაცია მომზადდა ევროკავშირის მხარდაჭერით.
თუმცა მოცემული აზრები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს
აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება, რადგან ის
არ გამოხატავს ევროკავშირის შეხედულებებს.

რა არის დაძმობილების პროექტი?
დაძმობილების პროექტები ეხმარება ბენეფიციარ ქვეყნებს
დაუახლოვდნენ და მოახდინონ ევროკავშირის ქვეყნებში
არსებულ საუკეთესო პრაქტიკისა და სტანდარტების
ადაპტირება, რაც განხორციელდება ტექნიკური
გამოცდილების პირდაპირი გაზიარებით ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების საჯარო მოხელეებსა და ბენეფიციარი
ქვეყნის კოლეგებს შორის.

დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის
შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში

დაძმობილების პროექტები კონკრეტული, გარანტირებული
შედეგის მისაღწევად არის მოწოდებული. მხარეები
წინასწარ თანხმდებიან დეტალურ სამუშაო გეგმაზე, რათა
მიღწეულ იქნას ევროკავშირის კანონმდებლობით
გათვალისწინებული და პრიორიტეტულ სფეროებთან
დაკავშირებული მიზნები, რაც თავისმხრივ
პარტნიორობასათან მიერთების ხელშეკრულებაშია
გათვალისწინებული.
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ:
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/

რა არის ევროკავშირი?
ევროკავშირი შედგება 28 წევრი ქვეყნისგან, რომელთაც
გადაწყვიტეს თანდათანობით, ერთმანეთს დაუკავშირონ
მათი ნოუ-ჰაუ, რესურსები და ბედი. ამ ქვეყნებმა ერთად,
50-წლიანი გაფართოების განმავლობაში, შექმნეს
სტაბილურობის ზონა, დემოკრატია და მდგრადი
განვითარება და ამავდროულად შეინარჩუნეს
კულტურული თავისებურებები, ტოლერანტობა და
ინდივიდუალური თავისუფლება.
ევროკავშირი მზად არის გაუზიაროს საკუთარი მიღწევები
და ღირებულებები იმ ქვეყნებს და ერებს, რომლებიც მის
ზონაში არ შედიან.

არსებული სიღატაკის მაჩვენებლის შემცირება და
სოციალური ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში,
რომელიც ხელს შეუწყობს დასაქმების სტიმულირებას
და ასევე შესაბამისობაში მოიყვანს შრომის ბაზრის
მოთხოვნებთან პროფესიული განათლებისა და
გადამზადების მიერ შემოთავაზებულ უნარებსა და
კვალიფიკაციას.

დაძმობილების პროექტს ახორციელებს დასაქმების
კუთხით მომუშავე სლოვაკეთის, უნგრეთისა და ჩეხეთის
ხელისუფლების წარმომადგენლები და რეგიონალური
განვითარების სააგენტო შენეც-პეზინოკ, ბრატისლავა.
პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

პროექტი დაფინანსებულია
ევროკავშირის მიერ

პროექტის მიზანი
პროექტის მიზანია საქართველოს დასაქმების
ხელშეწყობის მომსახურების ინსტიტუციური და
ადამიანური რესურსების შესაძლებლობათა გაძლიერება,
რათა სამუშაოს მაძიებელთ მიეწოდოს კარგად
ორგანიზებული, მაღალი ხარისხის, გენდერულად
დაბალანსებული და ფინანსურად ეფექტური დასაქმების
სერვისები.
პროექტის ამოცანაა გააძლიეროს დასაქმების ხელშეწყობის
სამსახური და ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე, სხვა
შესაბამისი სტრუქტურები/თანამშრომლები, რათა მოხდეს
ზემოთ ნახსენები მომსახურების ეფექტური მიწოდება
სამუშაოს მაძიებლებისთვის. აღნიშნულით ქვეყანა
შეძლებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის
წამოჭრილი ვალდებულებების შესრულებას. პროექტი
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
სტრატეგიის ''საქართველო 2020'' პრიორიტეტებთან,
მიზნებთან და სამართლებრივ აქტებთან სრულ
თანხვედრაშია.

პროექტის შინაარსი
დაძმობილების პროექტი პირდაპირ მხარს უჭერს
სექტორული რეფორმის კონტრაქტის -დასაქმება და
პროფესიული განათლება და გადამზადება - 1
კომპონენტს. აღნიშნული მიმართულია მდგრადი და
ინკლუზიური სოციაურ-ეკონომიკური განვითრების
სტიმულირებისკენ ტრენინგიდან დასაქმებამდე.

რა მიიღწევა პროექტის შედეგად?
საქართველოს კანონმდებლობის გადახედვა თანაბარი
შესაძლებლობების შესახებ და მასთან
დაკავშირებული დასაქმება EU აკისთან, რაც
ასახულია ასოცირების ხელშეკრულების დანართი
XXX-ში - „დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და
თანაბარი უფლებები“
დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის სტრუქტურა
და ფუნქციები შესწორებულია, რათა მოხდეს მათი
როლის გაფართოება შრომის ბაზრის მართვის
პროცესში, სამსახურის მაძიებელთათვის
შემოთავაზებული მომსახურებათა სპექტრი და
ხარისხი პილოტირებული/გაუმჯობესებულია, და
ამასთან შიდა მენეჯმენტი და ადმინისტრაციული
პროცესები ნათლად კოდიფიცირებულია;
მასშტაბური შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის
სისტემა დაფუძნებულია და სრულად მოქმედია
(WorkNet-ის საინფორმაციო სისტემა)
ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე
ტექნიკა წარმოდგენილია და თანამშრომლებს
შეძენილი აქვთ საჭირო უნარები და გამოცდილება,
რათა მიაწოდონ სამსახურის მაძიებელთ მაღალი
ხარისხის მომსახურებანი და ასევე შიდა
გადამზადების პლატფორმა დაარსებულია და
ფიუნქციონირებს;
დასაქმების ხელშეწობის სამსახურს შეძენილი აქვს
ყველა ინსტრუმენტი და მასალა, რათა დაამყაროს
ეფექტური კომუნიკაცია კლიენტებთან და
პოტენციურ კლიენტებთან;
ორი ფართომაშტაბიანი ღონისძება ორგანიზებულია,
რომლის საშუალებითაც პროექტის შედეგები
წარმოჩენილია და გავრცელებულია.

პროექტის ხანგრძლივობა და ღირებულება
პროექტის ხანგრძლივობაა 18 თვე და გასტანს 2015 წლის
აგვისტოდან 2017 წლის იანვრამდე. პროექტი
დაფინანსებულია ევროკვშირის მიერ და მისი მთლიანი
ღირებულება შეადგენს 1 100 000 ევროს.

პროექტს ახორციელებს:
სლოვაკეთის რესპუბლიკის შრომის, სოციალური დაცვისა
და ოჯახის სამინისტრო
სპიტალსკა 4, 6, 8
816 43 ბრატისლავა, სლოვაკეთი
E-mail: branislav.ondrus@employment.gov.sk
სლოვაკეთის რესპუბლიკის შრომის, სოციალური დაცვისა
და ოჯახის ცენტრალური ოფისი
სპიტალსკა 8
812 67, ბრატისლავა, სლოვაკეთი
E-mail: marian.valentovic@upsvr.gov.sk
ეკონომიკის ეროვნული სამინისტრო, პროფესიული
მომზადებისა და შრომის ბაზრის სახელმწიფო სამდივნო
2-4 ჟოზეფ ნადორტერ, 1051 ბუდაპეშტი
უნგრეთი
E-mail: bors.tibor.borbely-pecze@ngm.gov.hu
ჩეხეთის რესპუბლიკის შრომის ოფისი
დობროვსკეტო 1278/25,
170 00 პრაღა 7, ჩეხეთის რესპუბლიკა
E-mail: posta@uradprace.cz
შემდეგ სააგენტოსთან თანამშრომლობით:
რეგიონალური განვითარების სააგენტო სენეკ პეზინოკ
კუსუცკა14, 901 03 სენეკ
სათაო ოფისი: პრაღა27, 811 04, ბრატისლავა, სლოვაკეთი
E-mail: info@rrasenec-pezinok.sk

