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ტერმინები1
1. კარიერული კონსულტირება/დაგეგმვა - მომსახურება, რომელიც მომხმარებელზეა
ორიენტირებული და გათვლილია გრძელვადიანი კარიერული მიზნების მისაღწევად.
აღნიშნული სერვისი განკუთვნილია უმუშევრებისა და სამუშაოსმაძიებელთათვის,
ასევე შესაძლოა შეთავაზებულ იქნას სტუდენტებისათვის და უკვე დასაქმებული
პირებისათვის, ან ინდივიდებისათვის, რომელთაც სურთ შრომის ბაზარზე დაბრუნება (EC DG EMPL, P2P Analytical Paper, Borbely-Pecze-Watts, 2011);
2. კარიერული მართვის უნარები (CMS) - კომპეტენციათა ერთობლიობა, რომელიც
ინდივიდებს (ან ჯგუფს) სთავაზობს თვითსწავლების და დასაქმებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციის შეგროვების, ანალიზის, სინთეზისა და ორგანიზების სტრუქტურიზებულ გზებს (European Lifelong Guidance Policy Network, Glossary, 2014);
3. დამსაქმებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ან/და პირთა გაერთიანება,
რომელიც სამუშაოს მაძიებელს სთავაზობს ვაკანსიას და რომლისთვისაც შრომითი
ხელშეკრულების საფუძველზე სრულდება გარკვეული სამუშაო;
4. დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური - (ქართულ რეალობაში იგულისხმება) სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი, მაგრამ
სახელწოდება შეეცვლება და გახდება დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა დეპარტამენტი;
5. დასაქმების სახელმწიფო სამსახური (PES) - დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის
მთავარი მოვალეობაა ხელი შეუწყოს სამსახურის არმქონე პიროვნების ან სხვა
მაძიებლის შრომის ბაზარზე ინტეგრირებას. (Eurostat, 2013);
6. რეგისტრირებული უმუშევარი / სამუშაოს მაძიებელი – რეგისტრირებულ უმუშევართა რეესტრი არის დასაქმების სახელმწიფო სამსახურების მონაცემთა ბაზა. შესაბამისად, ის არის ეროვნული პროდუქტი და დამოკიდებულია ქვეყნის სპეციფიკასა
და ტრადიციებზე. (Eurostat, 2006) ქართულ რეალობაში ფიზიკური პირი (საქართველოს
მოქალაქე, მოქალაქეობის არმქონე პირი, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის
მქონე პირი, საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი საფუძვლით მყოფი უცხო
ქვეყნის მოქალაქე, (რომელთაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მიერ მინიჭებული აქვთ თერთმეტნიშნა საიდენტიფიკაციო კოდი), რომელიც ეძებს
სამუშაოს და რეგისტრირებულია შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში
– www.worknet.gov.ge; (საშუამავლო მომსახურების განხორციელების წესი, დანართი
1) დარეგისტრირებული უმუშევარი სამუშაოს მაძიებელი და დარეგისტრირებული
დასაქმებული სამუშაოს მაძიებელის ცნებები პორტალზე არ არის გამიჯნული.
7. სამუშაოს მაძიებელი, რომელიც დასაქმებულია და მაინც რეგისტრირებულია ადამიანი, რომელიც მოცემულ მომენტში დასაქმებულია და ეძებს სხვა სამსახურს
და არ არის უმუშევართა რეესტრში;
8. კონსულტირება რეაბილიტაციის მიზნით - აღნიშნული ორიენტირებულია განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანების ან შშმპ-ის დახმარების აღმოჩენაზე,
რათა მათ შეძლონ დასაქმება. რეაბილიტაციის მიზნით კონსულტირება, შეასაძლოა
ჩაითვალოს კარიერული კონსულტირების ერთ-ერთ სახეობად (EC DG EMPL, P2P Analytical Paper, Borbely-Pecze-Watts, 2011);

1

terminTa mocemul ganmartebaSi Cven viyenebT Eurostat - is terminologias (Sromis bazris politikis statistika - meTodologia 2013), magram
vadarebT mas saqarTvelos situacias da vaxorcielebT mis Sesabamis adaptirebas.
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9. პროფილის შექმნა - მომხმარებლის მონაცემების სავალდებულო ნაკრები, რომელიც
იძლევა სისტემის სერვისების სრულად გამოყენების საშუალებას. ეს არის ხელსაწყო,
რომლის საშუალებითაც სამუშაოს მაძიებლებს აკუთვნებს მომხმარებლების კონკრეტულ ჯგუფს (მომხმარებლის სეგმენტაცია - კატეგორიზაცია);
10. სამუშაოს მაძიებელი - მოწყვლადი ჯგუფიდან - არის რეგისტრირებული მაძიებელი, რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილი კატეგორიებიდან მიეკუთვნება რომელიმეს:
• ახალგაზრდები 25 წელზე ქვემოთ;
• 50 წელს გადაცილებული ადამიანები;
• ადამიანები, რომლებიც დარეგისტრირებულები არიან სამუშაოს მაძიებლების
ბაზაში 12 (უწყვეტი) თვის განმავლობაში (ხანგრძლივი უმუშევრობა);
• დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნებული მშობლები;
• მარტოხელა მშობელი;
• შშმ სამუშაოს მაძიებლები;
• სხვა დანარჩენი, მაგალითად დევნილები (საქართველოს კანონმდებლობით მათ
აქვთ განსაკუთრებული სტატუსი);
• საზოგადოებისთვის პრიორიტეტულად მიჩნეული ჯგუფი ან სტატუსის მქონე
სხვა ჯგუფი, რომელიც ზემოაღნიშნულ ჩამონათვალში მითითებული არაა.
11. დასაქმების კონსულტირება - მომსახურება, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს შრომის ბაზარზე ინტეგრირებისათვის შექმნილი სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობა (EC DG EMPL, P2P Analytical Paper, Borbely-Pecze-Watts, 2011);
12. ინდივიდუალური მომსახურებები და მათი მართვა -ინდივიდულიზირებული
დახმარება(მაგალითად პროფ. კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისები,
სამუშაოს მოძებნის სერვისები) და შემდგომი ნაბიჯები მათი გრძელვადიანი დასაქმების
მიზნით;
13. უწყვეტი განათლება (სწავლა სიცოცხლის მანძილზე) - უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული დაგეგმვის სერვისი მოიცავს ისეთ აქტივობებს, როგორიცაა საკუთარი
შესაძლებლობების, კომპეტენციების და ინტერესების განსაზღვრა ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე. აღნიშნული ხელს შეუწყობს სწორად დაგეგმონ ცხოვრებისეული ეტაპები და კარიერა, ასევე სამომავლო განვითარებისათვის გაიღრმავონ კომპეტენცია
და უნარები (საბჭოსა და წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლების შეხვედრის რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ჩატარდა ევროპაში სიცოცხლის მანძილზე სწავლის
პოლიტიკების, სისტემებისა და პრაქტიკის გაძლიერევის საბჭოს ფარგლებში, 8448/04
EDUC);
14. უმუშევარი (სამუშაო ძალის კვლევა) - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის
სტანდარტის მიხედვით, რომელიც დამტკიცებულ იქნა საეთაშორისო სტატისტიკოსთა რიგით 13 და 14 კონფერენციაზე, უმუშევარი ადამიანი არის 15 დან 74 წლამდე
პიროვნება, რომელიც:
(ა) შესწავლის პერიოდისათვის არიან უმუშევრები – არ იღებენ ხელფას სან/და
არარიან თვითდასაქმებულები;
(ბ) არმუშაობდა (ერთი საათითაცკი) გამოკითხვის მომენტის წინა 7 დღის
განმავლობაში, ეძებდა სამუშაოს ბოლო 4 კვირაში და მზად იყო მუშაობის
დასაწყებად მომავალი 2 კვირის განმავლობაში;
(გ) საქართველოში ამ საკითხებზე პასუხისმგებელი უწყებაა საქსტატი, თუმცა
ჯერჯერობით სამუშაო ძალის კვლევა კვლავ არ ხდება სრული მაშტაბით.
საქსტატი უმუშევრობის სტატისტიკის დასადგენად იყენებს შინამეურნეობის
კვლევას.
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15. სერვისები (მომსახურებები) - ეხება შრომის ბაზარზე ისეთ ინტერვენციებს, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს პირისათვის სამუშაო ადგილის პოვნაში ხელშეწყობა. მასში მონაწილეობა, როგორც წესი, არ იწვევს შრომის ბაზრის მდგომარეობის
ცვლილებას (Eurostat, 2013);
16. ზომები - ეხება შრომის ბაზარზე ისეთ ინტერვენციებს, რომლთა მთავარი ამოცანა
ბევრად მეტია, ვიდრე მხოლოდ სამუშაოს პოვნაში ხელშეწყობა. მასში მონაწილეობა
იწვევს შრომის ბაზრის მდგომარეობის ცვლილებას. აქტივობა, ვითარების შეუცვლელად, შრომის ბაზარზე, შესაძლოა მიჩნეულ იქნას ზომად თუკი ის აკმაყოფილებს
შემდეგ კრიტერიუმებს: აქტივობა არ ეხება სამუშაოს მოძიების ტექნიკასდა მისი
მთავარი მიზანია პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება, ან დასაქმებისთვის
აუცილებელი რაიმე სახის ხელშეწყობა. დღესდღეობით, საქართველოს სხვადასხვა
საჯარო უწყებები ახორციელებენ ამ მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობებს, თუმცა ამ ეტაპისათვის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების ხელშეწყობის
სამსახური ამ საკითხებზე ძალიან მცირე ინფორმაციას ფლობს;
17. ვაუჩერი - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ
დაწესებულებაში წარსადგენი დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება
პროფესიული მომზადების/გადამზადების კურსის დაფინანსება;
18. სამუშაოს მაძიებელთა საგზური – სპეციალური ფორმის დოკუმენტი, რომელსაც
ავსებს დეპარტამენტის ან სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის თანამშრომელი და
გადასცემს სამუშაოს მაძიებელს დამსაქმებელთან წარსადგენად;
19. ვაკანსიის ფორმა - სპეციალური ფორმის დოკუმენტი, რომელსაც ავსებს დამსაქმებელი კონკრეტული ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, სამუშაოს მაძიებლის შემდგომი შესაძლო დასაქმების მიზნით;
20. ვაკანსიების აღრიცხვის რეესტრი – დამსაქმებელის მიერ მოწოდებული ყველა
ვაკანსიის აღრიცხვის ფორმა, რომელსაც აწარმოებს დეპარტამენტი მთელი საქართველოს მასშტაბით;
21. აღრიცხვის რეესტრი - სპეციალური ფორმა, რომლის საშუალებითაც აღირიცხება
სამუშაოს მაძიებლები, მათზე გაცემული საგზურების რაოდენობა და დამსაქმებლის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
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1. მომსახურების ახალი მოდელის სახელმძღვანელო
- შესავალი
დასაბუთება - საერთაშორისო სტანდარტები
დასაქმების სახელმწიფო სისტემა სათავეს იღებს დაახლოებით მეცხრამეტე საუკუნის
დასასრულიდან, ინდუსტრიალიზებულ ქვეყნებში. ეს გახლდათ რეაქციაც და შედეგიც,
რომელსაც ზეგავლენა უნდა მოეხდინა უმუშევრობასა და სოციალურ/ეკონომიკურ
მდგომარეობაზე. ადრეულ ეტაპზე არსებული შრომის ბირჟები ძირითადად დაკავებულნი იყვნენ სამსახურების ბროკერული საქმიანობით, ანუ სამუშაოს მაძიებელთა
მიერ სამსახურის მოპოვების და დამსაქმებელთა მიერ ვაკანსიების შევსების პროცესის
მოწყობით, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ასევე ჩაერთო უმუშევრობის დაზღვევის ახალ
სისტემებში (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია 20012).
მეორე მსოფლიო ომის დასასრულიდან, დასაქმების სახელმწიფო სამსახურები
აქტიურ როლს თამაშობენ სახელმწიფო დასაქმების პოლიტიკების განხორციელების
პროცესში, შრომის ბაზრის პოლიტიკის აქტიური ზომების ჩათვლით. 1960-იან წლებში,
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ასევე განიხილა და შეათანხმა კონვენცია (C122),
სახელმწიფო დასაქმების პოლიტიკის შესახებ, რომელშიც განსაზღვრულია შემდეგი:
1. ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების სტიმულირების, ცხოვრების დონის
ამაღლების, შრომითი ძალის მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა და უმუშევრობისა
და არასაკმარისი დასაქმების დაძლევის მიზნით, თითოეული წევრი გააცხადებს და
მიჰყვება, მთავარი მიზნის სახით, აქტიურ პოლიტიკას, რომელიც შემუშავებულია
სრული, პროდუქტიული და თავისუფლად არჩეული დასაქმების ხელშეწყობისათვის.
2. აღნიშნული პოლიტიკა მიმართული იქნება შემდეგის უზრუნველსაყოფად:
(ა) იარსებებს სამუშაო ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც მზადაა სამუშაოდ და ეძებს
სამსახურს;
(ბ) ამგვარი სამუშაო იქნება რაც შეიძლება პროდუქტიული;
(გ) იარსებებს დასაქმების არჩევის თავისუფლება და ყველაზე სრული შესაძლებლობა
შრომის ბაზრის თითოეული მონაწილისათვის, რომ მიაღწიოს კვალიფიკაციას
და გამოიყენოს საკუთარი უნარჩვევები ისეთ სამსახურში, რომლისთვისაც იგი
კარგად შესაფერისია, განურჩევლად რასის, კანის ფერის, სქესის, რელიგიის,
პოლიტიკური შეხედულებების, ეროვნების თუ სოციალური წარმოშობისა.
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტები3 ასევე აღწერენ დასაქმების
პოლიტიკის სფეროში არსებული სახელმწიფო ინსტიტუციების სტრუქტურას. აღნიშნულ სტრუქტურებს ჩვეულებრივ გააჩნიათ ორი მთავარი შტო, ერთი - შრომის ბაზრის
ინსპექტირებისა და უსაფრთხოებისათვის, ხოლო მეორე წარმოადგენს დასაქმების
სახელმწიფო სისტემას. ეს სტრუქტურები აღწერილია კანონებით და შემდგომ მოხდა
მათი განვითარება, ქვეყნების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული სტრუქტურების მიხედვით.

2
3

Sromis saerTaSoriso organizacia (2001) fan Tui, elen henseni, devid praisi: «saxelmwifo dasaqmebis samsaxuri cvalebadi Sromis bazris
pirobebSi» http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_8_engl.pdf
Sromis saerTaSoriso organizaciis mxardaWera Sromis bazarze dasaqmebis momsaxurebebis rolisadmi, 2009 sajaro
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სათავო ოფისი

{

შრომის კანონმდებლობა, პოლიტიკა და ადმინისტრირება
•

შრომის კანონმდებლობა

•

შრომის ბაზრის სტატისტიკა/ანალიზი

•

პოლიტიკის ანალიზი და დაგეგმვა

•

სამინისტროს ადმინისტრირება (ადამიანური რესურსები,
საინფორმაციო ტექნოლოგიები,ფინანსებ და ა. შ.)

ეროვნული,
რეგიონული,
ადგილობრივი
დონეები

{

დასაქმების მომსახურება
• შრომის ბირჟა
• შრომის ბაზრის ინფორმაცია
• შრომის ბაზრის ადაპტირების პროგრამები
• უმუშევრობის დაზღვევის
ადმინისტრირება

შრომის ინსპექცია/
ინდუსტრიული
ურთიერთობები
• პროფესიული უსაფრთხოება
და ჯანმრთელობა
• ხელფასები და სამუშაო
საათები
• სამუშაო პირობები

უფრო ადრეულ პერიოდში, 1950-იან წლებში, დასაქმების სახელმწიფო სამსახურების როლის განხილვა ასევე მოხდა საერთაშორისო დონეზე და კიდევ ერთმა კონვენციამ
აღწერა დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის ძირითადი თვისებები (ILO C 884).
მუხლი 6:
დასაქმების სამსახური ორგანიზებული იქნება იმგვარად, რომ უზრუნველყოს ეფექტური სამსახურში აყვანა და დასაქმება და ამ მიზნისათვის:
• (ა) დაეხმარება შრომის ბაზრის მონაწილეებს, რომ მოიძიონ შესაფერისი სამუშაო
და დაეხმარება დამსაქმებლებს, რომ მოიძიონ შესაფერისი კადრები. ასევე, კიდევ
უფრო კონკრეტულად, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წესების შესაბამისად:
• (i) დაარეგისტრირებს კანდიდატებს დასაქმების მიზნით, გაითვალისწინებს
მათ პროფესიულ კვალიფიკაციას, გამოცდილებასა და სურვილებს, ჩაუტარებს
მათ გასაუბრებებს დასაქმების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში შეაფასებს
მათ ფიზიკურ და პროფესიულ შესაძლებლობებს და სათანადო შემთხვევებში
დაეხმარება მათ პროფესიული კონსულტირებისა თუ მომზადება-გადამზადების მოპოვების პროცესში;
• (ii) მოიპოვებს ზუსტ ინფორმაციას დამსაქმებლებისაგან, მათ მიერ სამსახურისათვის შეტყობინებული ვაკანსიების შესახებ და იმ მოთხოვნების შესახებ,
რომლებიც უნდა დააკმაყოფილონ იმ თანამშრომლებმა, რომლებსაც ისინი ეძებენ;
• (iii) დასაქმების ხელმისაწვდომ კანდიდატებთან გადამისამართება, რომლებსაც
გააჩნიათ შესაფერისი უნარჩვევები და ფიზიკური შესაძლებლობები;
• (iv) კანდიდატებისა და ვაკანსიების გადამისამართება დასაქმების ერთი
ოფისიდან მეორეში, ისეთ შემთხვევევში, როდესაც არ არის შესაძლებელი
კანდიდატების შესაფერისად დასაქმება ან ვაკანსიების შესაფერისად შევსება
თავდაპირველი ოფისის მიერ, ან როდესაც ამგვარი ქმედების საფუძველს იძლევა
სხვა გარემოებები.
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ევროკავშირი
ერთიანი ევროპული აღწერილობის შესაბამისად, სახელმწიფო დასაქმების სამსახურები შეგვიძლია აღვწეროთ როგორც შემდეგი ძირითადი თვისებების მქონე:5
• ინფორმაცია: დასაქმების სახელმწიფო სამსახური სთავაზობს უნიკალურ და
ჩვეულებრივ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებულ მომსახურებას, როგორც
შრომის ბაზართან დაკავშირებული ინფორმაციის მიმწოდებელი. ინფორმაცია,
რომელსაც ის აწვდის, მოიცავს ვრცელ მონაცემებს ვაკანსიებთან და პოტენციურ
კანდიდატებთან დაკავშირებით. ისინი ეხმარებიან ადამიანებს ახალი კარიერის
არჩევის პროცესში და მათ, ვისაც სურს, რომ განახორციელოს საკუთარი
კარიერული პერსპექტივის რეფოკუსირება. ისინი უზრუნველყოფენ ინფორმაციას მომზადება-გადამზადების შესაძლებლობების შესახებ;
• სამსახურთან დაკავშირებული ბროკერული საქმიანობა (საშუამავლო):
ბროკერული მომსახურება წარმოადგენს დასაქმების ყველა სახელმწიფო
სამსახურის საქმიანობის ბირთვს. დროთა განმავლობაში, აღნიშნული
მომსახურებები განვითარდა სხვადასხვა კონკრეტული ფორმით, რაც
აკმაყოფილებს სამუშაოს მაძიებელთადა ვაკანსიების მქონე დამსაქმებელთა
დიფერენცირებულ საჭიროებებს. ეს ფორმები მოიცავს როგორც ვაკანსიების
სრულიად გახსნილ პრეზენტაციას, ასევე მაძიებლებსა და დამსაქმებლებს შორის
უფრო შერჩევით საშუამავლო მომსახურებას; როგორც სწრაფ „მეთჩინგის“
პროცედურებს, ასევე ინტენსიურ დახმარებას სამუშაოს ძიების პროცესში;
• ბაზრის ცვლილება: დასაქმების სახელმწიფო სამსახურების მკაფიო ნიშანთვისებაა მათი ჩართულობის დოზა შრომის ბაზრის პოლიტიკის განხორციელებაში,
რაც ეხმარება მათ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის არსებული შეუსაბამობების
ცვლილებაში.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, დასაქმების სახელმწიფო სამსახურები წარმოადგენენ
სტრატეგიულ პარტნიორებს, წევრი სახელმწიფოების დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის და ასევე მთლიანად ევროკავშირის მასშტაბით ისეთი ინიციატივების განხორციელების პროცესში, როგორიცაა „Youth Guarantee“.
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების დასაქმების სახელმწიფო სამსახურების
ქსელმა შექმნა ოფიციალური ქსელი6 2014 წელს. დასაქმების სახელმწიფო სამსახურების ევროპული ქსელი შეიქმნა საბჭოსა და ევროპის პარლამენტის7 გადაწყვეტილების
საფუძველზე, რომ მომხდარიყო დასაქმების სახელმწიფო სამსახურების ეფექტური
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ქსელი მოიცავს ევროკავშირის 28-ვე ქვეყანას,
ნორვეგიას, ისლანდიასა და ევროკომისიას. მას გააჩნია საკუთარი ცოდნის ცენტრი8
და კარგად შექმნილი პროფესიული ქსელები, ცოდნის განვითარებისა და გაზიარების
მიზნით.

5
6
7
8

saxelmwifo dasaqmebis samsaxurebis modernizeba dasaqmebis evropuli strategiis mxardaWeris mizniT COM(1998)641, briuseli, 13.11.1998
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=105
evropis parlamentisa da sabWos 2014 wlis 15 maisis gadawyvetileba #573/2014/EU dasaqmebis saxelmwifo samsaxurebis (PES) gaZlierebuli
TanamSromlobis Sesaxeb
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1163&langId=en
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საქართველო
საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის
88-ე (2002 წელს) და 122-ე (1993 წელს) კონვენციების რატიფიცირება და ორივე
მათგანი ძალაშია. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური შეთანხმების
საფუძველზე, ხელი მოეწერა ასოცირების ხელშეკრულებას9 (სრულად შევიდა ძალაში
2016 წლის 1 ივლისს), რომელიც მოიცავს თავს (#14) დასაქმების, სოციალური დაცვისა
და თანაბარი შესაძლებლობების შესახებ. მუხლი 349, ნაწილი გ) აღწერს ეროვნული
დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის შექმნის პროცესს.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა, 2014 წლის 29 დეკემბერს მოაწერა ხელი ბრძანებას დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურების განვითარების
შესახებ, რომელიც მოიცავდა დეტალურ გეგმას 2015-2018 წლებისათვის. ბრძანებაში
ასევე გაცხადებული იყო მოცემული დაძმობილების პროექტის როლი, როგორც ერთი
მცირე მხარდაჭერის მექანიზმი, საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის
შექმნისა და შესაძლებლობების განვითარების პროცესში.
დაძმობილების პროექტმა სათაურით „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში“ დაიწყო მუშაობა 2015 წლის აგვისტოში,
საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს იურიდიული სტრუქტურის
ფარგლებში. პროექტის მუშაობის პირველი რამდენიმე თვის განმავლობაში მიღებული
იქნა საერთო გადაწყვეტილება - ფუნქციონალური მიმოხილვის ანგარიშის საფუძველზე - რომ საქართველოს დასაქმების ახალი სახელმწიფო სამსახური შემუშავდებოდა
როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ახალი დანაყოფი.

2. საქართველოს დასაქმების ახალი კანონის მოკლე
სქრუქტურის სამუშაო ვერსია
დასაქმების შესახებ კანონში წარდგენილი იქნება ქვეყნის დასაქმების პოლიტიკის
განხორციელების იურიდიული და ინსტიტუციონალური ჩარჩოები. კანონის მიზანია
სახელმწიფო დასაქმების პოლიტიკის დარეგულირება, რომელიც ფოკუსირებულია
სრული დასაქმების მიღწევასა და უმუშევრობისაგან დაცვაზე.
1. დასაქმების კანონში მოცემული იქნება დასაქმების პოლიტიკის ძირითადი განმარტებები:
- დასაქმების პოლიტიკაში ჩართული მთავარი განმარტებებისა და მხარეების განსაზღვრა, როგორიცაა:
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-

დამსაქმებელი

-

დასაქმებული

-

თვითდასაქმებული პირი

-

უმუშევარი პირი

-

სამუშაოს მაძიებელი

-

მოწყვლადი სამუშაოს მაძიებელი

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2369_en.htm

12 dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris modernizebis saxelmZRvanelo

-

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები

-

პარტნიორობა

-

და ა. შ.

2. დასაქმების კანონში განსაზღვრული იქნება დასაქმების პოლიტიკის ინსტიტუციონალური ჩარჩო:
ა) განისაზღვრება ყველა შესაბამისი სახელმწიფო და კერძო ინსტიტუციები, რომლებიც მუშაობენ დასაქმების პოლიტიკაზე (მისია, ხედვა, როლი, სფერო, კომპეტენციები,
ამოცანები, ლიცენზირება, უფლებები და ვალდებულებები)
ბ) სსიპ დასაქმების ხელშეწყობისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამომავლო სტრუქტურამ უნდა ასახოს შემდეგი კომპეტენციები, ამოცანები და საქმიანობები,
რაც დაკავშირებულია შემდეგთან:
-

დასაქმების პასიური პოლიტიკა,

-

მუშაობა უმუშევარ ადამიანებთან და სამუშაოს მაძიებლებთან,

-

მუშაობა დამსაქმებლებთან,

-

შრომის ბაზრის აქტიური ზომების დაგეგმვა, განხორციელება და მონიტორინგი,

-

შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემა.

3. დასაქმების კანონში განსაზღვრული იქნება დასაქმების სამსახურების ფუნქციები,
სფერო და ამოცანები, ინსტიტუციებისა და ზომების სისტემის სახით, რათა მხარდაჭერა
და დახმარება გაეწიოთ შრომის ბაზრის მხარეებს შემდეგში:
-

სამსახურის ძიება

-

სამსახურის შეცვლა

-

დასაქმება

-

შრომის ბაზრის აქტიური ზომების განხორციელება, სადაც საგანგებო ყურადღება
ექცევათ მოწყვლად სამუშაოს მაძიებლებს
და ა. შ.

-

დასაქმების კანონი უნდა განსაზღვრავდეს დასაქმების აქტიური პოლიტიკის სფეროს, როგორც იმ პროგრამების შეჯამებას, რომლებიც ფოკუსირებულია უმუშევარი
ადამიანებისათვის შრომის ბაზრისა და ვაკანსიების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაზე და შრომის ბაზრის ეფექტურ ფუნქციონირებაზე, როგორიცაა:
- საშუამავლო მომსახურება სამუშაოს მაძიებლებისა და იმ პირებისათვის, რომლებიც
დაინტერესებულნი არიან დასაქმებასთან დაკავშირებული ინფორმაციითა და
საკონსულტაციო მომსახურებით, ასევე დასაქმების შემდგომი მომსახურების
მიწოდება;
- დასაქმების მიზნით, ვაკანსიებთან, მუშაობით დაინტერესებულ ადამიანებთან,
სამუშაოს მაძიებლებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებთან და უცხო ქვეყნის
მოქალაქეებთან დაკავშირებული ჩანაწერების წარმოება;
- კონსულტირების გაწევა, ინფორმაციის მიწოდება და სხვა მომსახურების გაწევა
დასაქმების სფეროში, ფიზიკური პირებისა და დამსაქმებლებისათვის;
- ტრენინგის, გადამზადებისა და შრომის ბაზრისათვის მომზადების პროგრამები,
პროფესიასთან დაკავშირებული კონსულტირება;
- სუბსიდირებული დასაქმების პროგრამები: დაფინანსება დამსაქმებლებისათვის,
რათა დაასაქმონ უმუშევარი ადამიანები; ბიზნეს სტარტაპების დაფინანსება,
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა საჯარო თუ კერძო სექტორებში (სათემო,
საზოგადოებრივი სამუშაოები);
dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris modernizebis saxelmZRvanelo 13

- პროგრამები შეზღუდული
ხელშეწყობის მიზნით;

შესაძლებლობების

მქონე

პირების

დასაქმების

- პროგრამები ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით;
- შრომითი ძალის გეოგრაფიული და პროფესიული მობილურობის ხელშეწყობა.
დასაქმების კანონი უნდა განსაზღვრავდეს დასაქმების პასიურ პოლიტიკას,
როგორც იმ პროგრამების შეჯამებას, რომლებიც მიმართულია უმუშევარი ადამიანების
შემოსავლების შენარჩუნებაზე. კანონი უნდა განსაზღვრავდეს შრომის ბაზრის პასიური
პოლიტიკის ზომებს, როგორიცაა:
-

უმუშევრობის შემწეობა,

-

ზოგადი დახმარება მატერიალურად გაჭირვებული ადამიანებისათვის,

-

და ა. შ.

4. დასაქმების კანონი დასაქმების უფლების განხორციელებისას უნდა განსაზღვრავდეს თანასწორობასა და ანტიდის კრიმინაციას.
5. დასაქმების კანონი უნდა განსაზღვრავდეს პროცესის კონტროლისა და სანქციების
პრინციპებს, აღნიშნული კანონის დარღვევის შემთხვევებში.

3. მომსახურების ახალი მოდელის აღწერილობა,
ინსტიტუციონალური რეფორმის გეგმის საფუძველზე
მომსახურების ახალი მოდელი
მომსახურების ახალ მოდელზე დაფუძნებული ინსტიტუციონალური რეფორმის
გეგმის მიზანია, რომ დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები გახდეს უფრო მომხმარებლებზე ორიენტირებული და დაახლოებული ევროკავშირის საუკეთესო გამოცდილებასთან. მომსახურების ახალი მოდელის შემუშავებისას გათვალისწინებული იქნა
საქართველოში დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურების განვითარების არსებული
დონე, პილოტური პროექტის მიმდინარეობის ექვსი თვის განმავლობაში მიღებული
გამოცდილება და სოციალური მომსახურების სააგენტოს/დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტის შესაძლებლობები ინსტიტუციონალური რეფორმის განხორციელების
კუთხით.
შემოთავაზებული ახალი მოდელი არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს/
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ინსტიტუციონალური რეფორმის გეგმის
განუყოფელი ნაწილი.
ინსტიტუციონალური რეფორმის გეგმის შემუშავების პროცესში, სოციალური
მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლებთან შეთანხმებით (სააგენტოს საგანგებო
ჯგუფი და მხარდამჭერი გუნდი), განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შემდეგ
გამოწვევებს:
•

ერთგვაროვანი და ხარისხიანი მომსახურებების შემუშავება, რომელთა მიწოდებაც
უნდა მოხდეს სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მიერ (სამუშაოს
მაძიებლებისა და დამსაქმებლებისათვის);

•

თითოეულ მომსახურებასთან დაკავშირებული სტანდარტიზებული სამუშაო
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მეთოდების შემუშავება და დანერგვა;
•

თვითმომსახურების ინსტრუმენტების მეტი გამოყენებით მომსახურებებისათვის
ღია სივრცის შემდგომი განვითარება (WorkNet-ის ჩათვლით);

•

შრომის ბაზართან დაკავშირებული სანდო ინფორმაცია სამუშაოს მაძიებლებისა
და დამსაქმებლებისათვის (ყოველდღიური თანამშრომლობა დამსაქმებლებთან დიალოგი ბიზნეს სექტორთან, ვინაიდან ისინი ქმნიან ახალ სამუშაო ადგილებს);

•

სააგენტოს/დეპარტამენტის როლი შრომის ბაზრის პოლიტიკის აქტიურ ზომებთან
დაკავშირებით;

•

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის განვითარება დასაქმების პოლიტიკის
კუთხით არსებულ სხვა მნიშვნელოვან ინსტიტუციებთან;

•

გარე და შიდა კომუნიკაციისა და ცნობადობის ამაღლების ყოვლისმომცველი
სტრატეგიის შემუშავება და მისი დანერგვის მხარდაჭერა.

სამუშაოს მაძიებლებისათვის განკუთვნილი მომსახურება
ყველა უმუშევარ ადამიანს არ ესაჭიროება ერთნაირი დონისა და მოცულობის
მხარდაჭერა სააგენტოსგან/დეპარტამენტისაგან იმისათვის, რომ გახდნენ უფრო
კონკურენტუნარიანები შრომის ბაზარზე. ამავე დროს, სააგენტოს/დეპარტამენტსაც არ
გააჩნია აღნიშნულის ერთნაირად მიწოდების შესაძლებლობა. აქედან გამომდინარე,
მომსახურების ახალი მოდელის ფარგლებში შეთავაზებულია დარეგისტრირებული
უმუშევარი ადამიანების სეგმენტაცია, რაც ხდება კლიენტების მიერ მათი რეგისტრაციის
ეტაპზე ან გასაუბრებისა და პროფილირების დროს მიწოდებული ინფორმაციისა და
დოკუმენტაციის საფუძველზე.
მომსახურების ახალი მოდელი ითვალისწინებს კლიენტთა - სამუშაოს მაძიებელთა
სეგმენტაციას მათი დასაქმების შესაძლებლობის მიხედვით, შემდეგ ოთხ ძირითად
ჯგუფად:
ჯგუფი 1

პირველი ჯგუფი მოიცავს სამუშაოს იმ მაძიებლებს, რომლებიც არიან
უკვე დასაქმებულნი, მაგრამ ეძებენ ახალ სამსახურს.

ჯგუფი 2

ეს ჯგუფი მოიცავს უმუშევარ სამუშაოს მაძიებლებს, რომლებსაც გააჩნიათ შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი ცოდნა, პროფესია და უნარჩვევები.

ჯგუფი 3

ეს ჯგუფი აერთიანებს უმუშევარ სამუშაოს მაძიებლებს, რომლებსაც
გააჩნიათ გარკვეული კომპეტენციები და მუშაობის შესაძლებლობა,
მაგრამ ესაჭიროებათ დამატებითი უნარჩვევები, გადამზადება ან
სამუშაო გამოცდილება, რათა გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები
შრომის ბაზარზე.
ამ ჯგუფში შედიან უმუშევარი სამუშაოს მაძიებლები, რომლებსაც
სურთ დასაქმება, მაგრამ ისინი აწყდებიან სხვადასხვა ბარიერებს
(შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, დიდი ხნის მანძილზე
დაუსაქმებელი და არასაკმარისი განათლების მქონე პირები და ა. შ.) და
სჭირდებათ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, საგანგებო კონსულტირების
ან/და შრომის ბაზრის პოლიტიკის აქტიური ზომების სახით, იმისათვის,
რომ დასაქმდნენ. ამ ჯგუფს ასევე ეწოდება მოწყვლადი ან „რთულად
დასაქმებადი“ უმუშევარი ადამიანების ჯგუფი.

ჯგუფი 4
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მომსახურების ახალი მოდელი ითვალისწინებს, რომ დასაქმების ხელშეწყობის
მომსახურებათა უმეტესობა, კონკრეტულად კი დასაქმების კონსულტირება და
შრომის ბაზრის პოლიტიკის აქტიური ზომები განკუთვნილია მე-3 და მე-4 ჯგუფებში
გაერთიანებული უმუშევარი სამუშაოს მაძიებლებისათვის.
ახალი სერვის მოდელის (NSM) ინტერვენციის ლოგიკა
(სამუშაოს მაძიებლები)
WorkNet-ში
რეგისტრაცია
/თვითდეკლარირება/

უმუშევარი სამუშაოს მაძიებელი
პროფილირების გასაუბრება / სეგმენტაცია
II ჯგუფი

III ჯგუფი

IV ჯგუფი

დასაქმების
საშუამავლო
მომსახურება

დასაქმების
საშუამავლო
მომსახურება

კონსულტირების
მომსახურება

I ჯგუფი
დასაქმებული სამუშაოს
მაძიებლები

ინფორმაცია
ვაკანსიების შესახებ

კონსულტირების კონსულტირების
ინდივიდუალური
მომსახურება
მომსახურება
ინფორმაცია
ვაკანსიების
შესახებ

თვითმომსახურების
ზონები

სამოქმედო გეგმა

ინდივიდუალური
სამოქმედო გეგმა

დასაქმების
საშუამავლო
მომსახურება

ALMP ზომები

თვითმომსახურების
ზონები

დასაქმების საშუამავლო
მომსახურება

მომსახურების ახალი მოდელი ფოკუსირებულია საშუამავლო და საბოლოო დასაქმების მომსახურებებზე, რათა დაეხმაროს უმუშევარ ადამიანებს დასაქმებაში.
აღნიშნული გულისხმობს უმუშევარი ადამიანების შესახებ ცოდნისა და ინფორმაციის
ფლობას, რათა შეგვეძლოს იმ ადეკვატური კანდიდატების იდენტიფიცირება და შერჩევა,
რომლებიც აკმაყოფილებენ დამსაქმებლებისა და კონკრეტული ვაკანსიების მოთხოვნებს. მომსახურების ახალი მოდელის ფარგლებში შეთავაზებულია სტანდარტიზებული
მიდგომისა და მეთოდების გამოყენება უმუშევარ ადამიანთა შერჩევის და საქართველოს
მასშტაბით მათი დამსაქმებლებთან გადამისამართების პროცესში.
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დამსაქმებლებისათვის განკუთვნილი მომსახურება
ვინაიადან WorkNet-ზე დარეგისტრირება არ არის სავალდებულო, დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის მიერ უნდა იქნეს შემუშავებული ისეთი მექანიზმები, რაც
მომხმარებელს გაუჩენს დარეგისტრირების სურვილს და მოტივაციას. აღნიშნულის
მისაღწევად ყველაზე მარტივ გზას წარმოადგენსდიდი რაოდენობით ვაკანსიის
შეთავაზება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის
ყველაზე დიდი გამოწვევა იქნებაWorkNet-ზე ვაკანსიების განთავსება. მიზნის მისაღწევად ძალიან მნიშვნელოვანია დამსაქმებლების ჩართვა და მათთან მჭიდრო
ურთიერთობის დამყარება, რაც განაპირობებს, საქართველოში დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის განვითარებას.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სოციალური მომსახურების
სააგენტოს დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურმა ყველა დონეზე უნდა გააღრმავოს და
განავითაროს ურთიერთობები დამსაქმებლებთან, რათა მოიძიოს ბევრი ვაკანსია, ახალი
დამსაქმებელი, მიაწოდოს მათ ხარისხიანი სერვისები, მიაწოდოს ცნობები სხვადასხვა
კომპანიებს ქვეყნის მასშტაბით არსებული შრომის ბაზრის აქტიური პროგრამების
შესახებ, დაეხმაროს მუშახელის მოძებნასა და აყვანაში, დატრენინგებაში და შესთავაზოს
საშუამავლო მომსახურებები.

შრომის ბაზრის აქტიური ზომები
სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის
ფუნქციაა, განახორციელოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი შრომის ბაზრის აქტიური ზომები. მიუხედავად იმისა, რომ
არსებულ ვითარებაში ALMM არის მოკრძალებული, მომავალში ეს შეიძლება შეიცვალოს, რათა შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ზომებმა ხელი შეუწყოს დასაქმების
ზრდას საქართველოში. ამიტომ SSA/ESS-მაყველა დონეზე უნდა გააძლიეროს საკუთარი
როლი ამ მიმართულებით.
ზოგადად ALMPM ამოცანები შესაძლებელია და იყოს შემდეგ კატეგორიებად:
•
•
•

დიზაინი
დაგეგმვა
განხორციელება შემდეგი ამოცანების ჩათვლით:
• სტანდარტების/მოთხოვნების განსაზღვრა შრომის ბაზრის პოლიტიკის სხვადასხვა ტიპის აქტიური ზომების პროვაიდერებისათვის;
• პროვაიდერების შერჩევა - ტენდერები. ეს გულისხმობს სატენდერო პროცედურების განსაზღვრას და სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავებას, ასევე
განაცხადების შეფასებას და პროვაიდერების შერჩევას;
• საკონტრაქტო პროცედურები - ეს გულისხმობს ერთგვაროვან კონტრაქტებსა
და პროცესის საინფორმაციო ტექნოლოგიურ მხარდაჭერას;
• ფინანსები/ანგარიშსწორება პროვაიდერებთან და ასევე პროცესში ჩართულ
უმუშევარ სამუშაოს მაძიებლებთან;
• ინფორმაციის მომზადება შრომის ბაზრის პოლიტიკის აქტიური ზომების
შესახებ;
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•
•

ტიკის აქტიურ ზომებში ჩასართავად გადამისამართების პროცესი უნდა იყოს
ერთგვაროვანი, ემყარებოდეს შემუშავებულ ინდივიდუალურ სამოქმედო
გეგმას და მას უნდა ახორციელებდნენ ადგილობრივი ცენტრები, დასაქმების
პროგრამების დეპარტამენტის მიერ მიცემული ინსტრუქციების შესაბამისად;
• კონტრაქტების გაფორმება იმ უმუშევარ პირებთან, რომლებიც ჩართულნი
არიან შრომის ბაზრის პოლიტიკის აქტიურ ზომებში.
მონიტორინგი, შეფასება და ანგარიშგება
ინფორმაციის შეგროვება სხვა სამინისტროების მიერ განხორციელებული შრომის
ბაზრის პოლიტიკის აქტიური ზომების შესახებ.

პარტნიორობის დამყარება და თანამშრომლობა სხვა აქტორებთან
პარტნიორობების დამყარება დასაქმების მიზნით შესაძლოა არ წარმოადგენდეს
სააგენტოს/დეპარტამენტის პრიორიტეტულ ამოცანას ამ ეტაპზე, მისი რესურსების
ნაკლებობის და სამუშაოს მაძიებლებისა (განსაკუთრებით უმუშევარი მაძიებლებისათვის) და დამსაქმებლებისათვის განკუთვნილი მისი მომსახურებების გაუმჯობესების
პროცესში მეტი ძალისხმევის ინვესტირების საჭიროების პრიორიტეტულობის გამო.
თუმცა, აღნიშნული შესაძლოა დარჩეს გამოწვევად სამომავლო პერიოდისათვის და ამ
კუთხით სააგენტოს აუცილებლად დასჭირდება დამატებითი ტექნიკური მხარდაჭერა,
ყოვლის მომცველი და ეფექტური პარტნიორობის მიდგომის შემუშავების პროცესში
ყველა დონეზე, რისი შედეგიც იქნება უმუშევრობის შემცირება და დასაქმების მაჩვენებლის გაზრდა.
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტმა უნდა დაამყაროს კარგი თანამშრომლობა
ეროვნულ დონეზედა გაცვალოს ინფორმაცია საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასთან.

დაგეგმვა, მონიტორინგი და ანგარიშგება
დაგეგმვისა და მონიტორინგის ფუნქციები მინიჭებული აქვს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტს. შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაციის და შემდეგი კალენდარული
წლის ეკონომიკური პროგნოზის საფუძველზე, დეპარტამენტი პასუხისმგებელია იმ
მიზნების დასახვაზე, რომლებსაც უნდა მიაღწიონ რეგიონალურმა და ადგილობრივმა
ცენტრებმა. ეს ეროვნული დონის მიზნები შემდეგ იყოფა რეგიონალურ მიზნებად.
რეგიონალური ცენტრები ანგარიშვალდებულნი არიან ცენტრალური ოფისის წინაშე.
რეგიონალური ოფისები ასევე პასუხისმგებელნი არიან მათ იურისდიქციაში არსებული
ადგილობრივი ცენტრების მიერ მიზნების მიღწევის პროცესზე.
მიზნების შეთავაზება ხდება სამუშაოს შესრულების ინდიკატორების
სახით,
რისი საშუალებითაც ხორციელდება მომსახურების ახალი მოდელის ფარგლებში
საქართველოში დასაქმების მომსახურების მიწოდების პროცესზე თვალყურის მიდევნება.
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4. სამუშაოს მაძიებლებთან მუშაობა
სოციალური მომსახურების სააგენტოს/დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტის მომსახურება სამუშაოს მაძიებლებისათვის
სოციალური მომსახურების სააგენტო/დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი,
კონკრეტულად კი რაიონულ ცენტრებში მომუშავე დასაქმების კონსულტანტები, უწევენ სამუშაოს მაძიებლებს შემდეგ მომსახურებას:
•
•
•
•

•
•

WorkNet-ზე რეგისტრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
WorkNet-ისა და ვაკანსიების შესახებ ინფორაციის მიწოდება;
სააგენტოს/დეპარტამენტის მომსახურებებისა და შრომის ბაზრის აქტიური
ზომების შესახებ ინფორმირება;
საშუამავლო მომსახურება და იმ უმუშევარი მაძიებლების გადამისამართება
დამსაქმებლებთან, რომლებიც აკმაყოფილებენ კონკრეტული ვაკანსიის მოთხოვნებს;
დასაქმების კონსულტირება;
უმუშევარი ადამიანების შრომის ბაზრის აქტიურ ზომებში ჩასართველად
გადამისამართება, განსაზღვრული კრიტერიუმებისა და შემუშავებული ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შესაბამისად;

მომსახურების რუკა უმუშევარი და დასაქმებული სამუშაოს მაძიებლებისათვის,
მომსახურების ახალი მოდელის მიხედვით:
დასაქმებული

უმუშევარი სამუშაოს მაძიებლები

სამუშაოს მაძიებლები
• რეგისტრაცია (WorkNet-ში)

ჯგუფი 1

ჯგუფი 2

ჯგუფი 3

ჯგუფი 4

მოთხოვნის

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

შემთხვევაში
• პროფილირება
• ინფორმირება
• WorkNet-თან მუშაობის

x

შესახებ
• სააგენტოს მომსახურების/
შრომის ბაზრის აქტიური
ზომების შესახებ
• უფლებებისა და
მოვალეობების შესახებ
• შესაფერისი ვაკანსიების

x

შესახებ
• დასაქმების საშუამავლო
მომსახურება
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• დაკავშირება (მეთჩინგი)

მოთხოვნის

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

შემთხვევაში
• კლიენტის

x

გადამისამართება
თვითმომსახურებაზე და
ონლაინ ინსტრუმენტებზე
• კლიენტების მოწვევა
შერჩევის პროცედურაზე გასაუბრებები
• დასაქმების კონსულტირება

მოთხოვნის
შემთხვევაში

• ინდივიდუალური
კონსულტირება
• ჯგუფური

x

კონსულტირება ტრენინგი სამუშაოს
ძიების უნარჩვევების
შესახებ
• ინდივიდუალური
სამოქმედო გეგმა
• გადამისამართება შრომის
ბაზრის აქტიურ ზომებში
ჩართვის მიზნით

სააგენტოს/დეპარტამენტის მომსახურების გაწევისას, პრიორიტეტი ენიჭებათ უმუშევარ ადამიანებს. უმუშევართათვის გაწეული მომსახურების ტიპი და მოცულობა
დამოკიდებულია უმუშევარი ადამიანის დასაქმების შესაძლებლობის დონესა და
იდენტიფიცირებულ საჭიროებებზე და ასევე სააგენტოს/დეპარტამენტის ხელმისაწვდომ რესურსზე (ამ ამოცანებისათვის განსაზღვრული თანამშრომლები, შრომის ბაზრის
აქტიური ზომები, სპეციალიზებული საკონსულტაციო მომსახურების შესაძლებლობა
და ა. შ.).
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მომსახურების ახალი მოდელის მიხედვით უმუშევართათვის დასაქმების
მომსახურების მიწოდების პროცესი
WORKNET-ზე დარეგისტრირებული უმუშევარი
ადამიანები
მომსახურებით დაინტერესება
მოწვევა

SMS

პირველი ინდივიდუალური
გასაუბრება
1.
2.

ჯგუფური საინფორმაციო
სესია
შეთავაზებული
სერვისები

ხელის მოწერა დასაქმების მომსახურების
• ინფორმაცია ვაკანსიის
მიღების თანხმობაზე.
შესახებ
უმუშევარი ადამიანის შესახებ
• ინფორმაცია სამუშაოს
დამატებითი ინფორმაციის მოგროვება და
მოძიების შესახებ
მისი დასაქმების შესაძლებლობის შეფასება • საშუამავლო მომსახურება
და დამსაქმებელთან
გაგზავნა

ჯგუფი 2:
„ადვილად დასაქმებადი“ ადამიანები

შეთანხმება
შეთანხმებული პერიოდს
განმავლობაში აქტიურად
იქნება დაკავებული სამუშაოს
მოძიებით;
სასურველი ვაკანსიის
არსებობის შემთხვევაში
ESS გაუწევს საშუამავლო
მომსახურებას
თუკი კვლავ არ მოხდა
დასაქმება, მაშინ ჩართავს
დასაქმების კონსულტირების
სერვისში

ჯგუფი 3:
„დასაქმებადი“,თუმცა საჭიროებს
დამატებით დახმარებას

შეთავაზებული
სერვისები
• ინფორმაცია ვაკანსიის

თანამშრომლობის საფუძველზე შემუშავდება ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა

შესახებ
• ინფორმაცია სამუშაოს
მოძიების შესახებ

პერიოდული დასაქმების
კონსულტირების სერვისი

• საშუამავლო მომსახურება და
დამსაქმებელთან გაგზავნა

ALMMs-ში ჩართვა

• დასაქმების კონსულტირება
ALMMs-ში ჩართვის
შემდგომ:სამუშაოს მოძიება
და საშუამავლო მომსახურება
(ჯგუფი 2)

ჯგუფი 4:
„რთულად დასაქმებადი“ადამიანები
რომელთაც სჭირდებათ
განსაკუთრებული დახმარება

შეთავაზებული
სერვისები
• დასაქმების საკითხებზე

თანამშრომლობის საფუძველზე შემუშავდება ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა

კონსულტირება
• SSA-ის სპეციალიზირებული
სერვისების შესახებ

პერიოდული დასაქმების
კონსულტირების სერვისი

ინფორმაციის მიწოდება
• საშუამავლო მომსახურება

ALMMs-ში ჩართვა
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დასაქმების კონსულტირება
დასაქმების კონსულტირების მთავარი მიზანია მომხმარებელთათვის დახმარების
გაწევა, რათა მათ გაზარდონ საკუთარი დასაქმების შესაძლებლობა და ხელი შეუწყონ
პიროვნულ განვითარებას, რაც საშუალებას მისცემს, რომ დაუბრუნდნენ შრომის ბაზარს
რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში და დაეხმარება მათ შრომის ბაზარსა და საზოგადოებაში
უკეთ ორიენტირების პროცესში.
მიუხედავად ამისა, სააგენტო/დეპარტამენტი უწევს დასაქმების კონსულტირების
მომსახურებას სამუშაოს მხოლოდ იმ მაძიებლებს, რომლებმაც მოაწერეს ხელი თანხმობას
დასაქმების მომსახურების გაწევის თაობაზე.
დასაქმების კონსულტირება არის პროცესი, რომელიც მოიცავს შემდეგს:
•

პირველადი გასაუბრება და ინფორმაციის შეგროვება სამუშაოს მაძიებლის შესახებ;

•

კლიენტის დასაქმების მიზნ(ებ)ის გადამოწმება/დასახვა;

•

კლიენტის დასაქმების შესაძლებლობის შეფასება;

•

დასაქმების მომსახურების განსაზღვრა,
ხელმისაწვდომი რესურსების მიხედვით;

•

ინფორმირება და რჩევის მიცემა სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებით;

•

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დასრულება;

•

თვალყურის მიდევნება კლიენტის პროგრესისათვის;

•

შეთანხმებული აქტივობების გადახედვა.

კლიენტის

საჭიროებებისა

და

დასაქმების კონსულტირება ჩვეულებრივ ხორციელდება დასაქმების კონსულტანტსა
და კლიენტს შორის პერიოდული პირისპირ შეხვედრების ფორმით. ჩატარებული
შეხვედრების რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტული კლიენტის საჭიროებებზე და
შრომის ბაზარზე არსებულ სიტუაციაზე.

საშუამავლო მომსახურება
დასაქმების კონსულტანტთა ძირითადი პასუხისმგებლობაა შესაფერისი ვაკანსიების
მოძიება და ვაკანსიების დაკავშირება შესაფერის მაძიებლებთან. დასაქმების
კონსულტანტები მუშაობენ მხოლოდ იმ კლიენტებთან, რომლებიც დაინტერესებულნი
არიან სააგენტოს მიერ მიწოდებული საშუამავლო მომსახურებით.
საშუამავლო მომსახურება მიეკუთვნება დასაქმების ძირითად და მთავარ
მომსახურებებს. შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურებების სრულად მიწოდება ხდება
ყველა რეგიონალურ და რაიონულ ცენტრში, დასაქმების კონსულტანტთა მიერ.
საშუამავლო მომსახურების მიწოდება შესაძლებელია როგორც
(i) დასაქმების ინდივიდუალური მომსახურების, ასევე (ii) გასაუბრებების დროს
გაწეული საშუამავლო მომსახურების და (iii) დასაქმების ფორუმების მომსახურების
სახით.
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ინდივიდუალური საშუამავლო მომსახურება
ინდივიდუალური საშუამავლო მომსახურება მიეწოდებათ სამუშაოს იმ მაძიებლებს,
რომლებიც არიან უმუშევრები (ძირითადად მათ, ვინც “ადვილად დასაქმებადია” (მე-2
ჯგუფი); რომლებსაც დარეგისტრირებული აქვთ საკუთარი პროფილები WorkNet-ში და
გახსნილი აქვთ პირადი საქმეები (ქაღალდზე) დასაქმების კონსულტანტებთან.
შესაფერისი სამსახურის შეთავაზება სრულად უნდა შეესაბამებოდეს სამუშაოს
მაძიებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობას; იგი უნდა ემთხვეოდეს მის კვალიფიკაციასა
და პროფესიულ უნარჩვევებს, ან წინა დასაქმების ხელშეკრულებების პერიოდების
დროს უკვე მიღწეულ პროფესიულ გამოცდილებასა და მის ინტერესებს.
დასაქმების კონსულტანტი უწევს რეკომენდაციას შესაფერისი სამსახურის
შეთავაზების მქონე დამსაქმებელს, სამუშაოს მაძიებელთან დაკავშირებით, გასაუბრებაზე საგზურის გაცემის გზით. დასაქმების კონსულტანტი გასცემს აღნიშნული ფორმის
ორ ასლს, რომელთაგანაც ერთი გადაეცემა სამუშაოს მაძიებელს, დამსაქმებლისთვის
წარსადგენად, ხოლო მეორე ინახება სამუშაოს მაძიებლის პირად საქმეში (სტატისტიკური
მიზნებისათვის და როგორც საშუამავლო მომსახურების გაწევის მტკიცებულება).

5. დამსაქმებლებისათვის განკუთვნილი
მომსახურება
დასაქმების აგენტთა ყოველდღიური ამოცანები

დამსაქმებლებისათვის მომსახურების გაწევაზე პასუხისმგებელ თანამშრომელთა
ყოველდღიური მუშაობა შედგება ახალი დამსაქმებლების ძიების პროცესისგან.
აღნიშნულიდან გამომდინარე,
• ყოველდღიურად, სამუშაო დროის მინიმუმ 30 წუთი უნდა დაეთმოს ადგილობრივ
და რეგიონალურ შრომის ბაზრებზე არსებული სიტუაციის მონახაზის გაკეთებას,
ახლადგამოცხადებული ადგილობრივი ვაკანსიების მოძიებას (მაგ.WorkNet-ში,
იმ დამსაქმებლებისათვის, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან ჩართულნი სააგენტოს
მიერ გაწეული მომსახურების პროცესში, განცხადებები ადგილობრივ გაზეთებში
და ა. შ.).
სხვა ყოველდღიური ამოცანები მოიცავს შემდეგს:
• დამსაქმებლებთან დაკავშირება ელფოსტით ან ტელეფონით;
•

პირადი ვიზიტები დამსაქმებლებთან;

•

წინასწარი შერჩევის მომსახურების ორგანიზება:

•

წინასწარი შერჩევის მომსახურების მიზანია შესაფერისი კანდიდატების
საკმარისად ფართო არჩევანის მომზადება, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან
დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებული სამუშაო ვაკანსიით და აკმაყოფილებენ მის
მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.
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•

მასობრივი გასაუბრებები მათთვის

•

მასობრივი გასაუბრება არის ღონისძიება, რომლის ორგანიზებაც ხდება ან
რეგიონალური/ადგილობრივი ცენტრის ან დამსაქმებლის ტერიტორიაზე
(დამსაქმებლის სურვილისამებრ), სადაც ხდება ყველა შესაფერისი კანდიდატის
მიწვევა, კონკრეტულ დღეს და საათზე, რათა ისინი შეხვდნენ დამსაქმებელს (ამ
დამსაქმებელზე პასუხისმგებელი თანამშრომლის მხარდაჭერის პირობებში).
აღნიშნულ ღონისძიებაზე, დამსაქმებელი სათითაოდ გაესაუბრება ყველა მიწვეულ
კანდიდატს, რათა შეარჩიოს ის კანდიდატი, რომელიც შესაფერისი იქნება მისი
ვაკანსიის შესავსებად.

•

დამსაქმებლებთან თანამშრომლობის ანალიზი;

•

დამსაქმებელთა საჭიროებების მართვა;

•

შეხვედრების/ერთობლივი სესიებისა და დასაქმების ფორუმების მომზადება და
ორგანიზება.

დასაქმების აგენტთა დროდადრო განსახორციელებლი ამოცანები
დამსაქმებლებთან მუშაობის აქტივობები იგეგმება ყოველწლიურად და ყოველთვიურად. ყოველწლიურ და ყოველთვიურ გეგმებში უნდა შევიდეს შემდეგი აქტივობები:
•

სამუშაო შეხვედრები დამსაქმებლებთან

ამ ჯგუფური აქტივობის მიზანია სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმ მომსახურებების წარდგენა, რომლებიც მიმართულია დამსაქმებლებზე, ასევე ადგილობრივ შრომის ბაზარზე მიმდინარე განვითარების წარდგენა, განსაკუთრებით კი
ცოცხალი დისკუსიის სტიმულირება დამსაქმებლებთან, მათი იმ საჭიროებების შესახებ,
რომლებიც შესაძლოა დაკმაყოფილდეს სააგენტოს მომსახურებების მეშვეობით, ასევე
მოლოდინებისა და არსებული მომსახურების ნაკლოვანებების შესახებ.
•

საინფორმაციო სესიები

საინფორმაციო სესიები შემუშავებულია როგორც ჯგუფური აქტივობები, რომელთა
მიზანია ინფორმაციის მიწოდება დამსაქმებლებისათვის, გარკვეული თემის შესახებ,
რომელიც საინტერესოა ან შეიძლება იყოს საინტერესო მათთვის. საინფორმაციო სესიები
განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როდესაც დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტს
სურს შეატყობინოს დამსაქმებლებს ახალი მომსახურებების ან შრომის ბაზრის აქტიური
ზომების შესახებ.
•

დასაქმების ფორუმები

დასაქმების ფორუმის მიზანია სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების ერთად
შეკრება, მაძიებლების დაკავშირება ვაკანსიებთან, რეგიონალური შრომის ბაზრის
გამჭვირვალობის გაზრდა, მათი დასაქმების შანსების გაზრდა და დახმარება
სტუდენტებისათვის, შრომის ბაზარზე ორიენტირების საქმეში.
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დაგეგმვა და ანგარიშგება დამსაქმებლებისათვის განკუთვნილ
აქტივობებთან დაკავშირებით
დამსაქმებლებისათვის ორგანიზებული აქტივობების ყოველწლიურ და ყოველთვიურ
გეგმებში/ანგარიშებში შეტანილი იქნება შემდეგი ინფორმაცია:
1.
2.
3.
4.
5.

რამდენი სატელეფონო ზარი განხორციელდა დამსაქმებლებთან;
რამდენი ვიზიტი განხორციელდა დამსაქმებლებთან;
რამდენი სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება განხორციელდა დამსაქმებლებთან;
რამდენი საინფორმაციო სესიის ორგანიზება განხორციელდა;
დასაქმების რამდენი ფორუმის ორგანიზება განხორციელდა სააგენტოს/
დეპარტამენტის მიერ;
6. სხვა პარტნიორების მიერ ორგანიზებულ რამდენ დასაქმების ფორუმში მიიღო
მონაწილეობა სააგენტომ/დეპარტამენტმა.
ანგარიშგება WorkNet-იდან აღებული ვაკანსიების რაოდენობისა და სტრუქტურის
შესახებ ყოველთვიურად და ყოველწლიურად დამუშავდება DESS-ის მეშვეობით,
ცენტრალურ ოფისში.
დასაქმების აგენტების მუშაობა ვაკანსიებთან
თუ

ვინ

რა

თუ ვაკანსია გამოცხადებულია
ისეთი დამსაქმებლის მიერ,
რომელთანაც თანამშრომლობა
ჯერ არ დამყარებულა (მიუხედავად WorkNet-ში მომსახურების მიმართ დაინტერესების
გამოხატვისა)

დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც პასუხისმგებელნი
არიან ამ კომპანიაზე/დამსაქმებელზე, ვაკანსიაში მოცემული
სამსახურის ადგილის მიხედვით

დაკავშირება დამსაქმებელთან,
ან მასთან ვიზიტზე შეთანხმების,
ან ვაკანსიის სტატუსის
შემოწმების მიზნით

თუ ვაკანსია გამოცხადებულია
ისეთი დამსაქმებლის მიერ,
რომელთანაც დამყარებულია
თანამშრომლობა და დამსაქმებელს ჯერ არ გამოუხატავს
ინტერესი დასაქმების საშუამავლო მომსახურების მიმართ,
ამ კონკრეტულ ვაკანსიასთან
დაკავშირებით

დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც პასუხისმგებელნი
არიან ამ კომპანიაზე/დამსაქმებელზე, ვაკანსიაში მოცემული
სამსახურის ადგილის მიხედვით

ტელეფონით დაკავშირება
დამსაქმებელთან, ვაკანსიის
გასვლამდე ბოლო დღეს და იმის
გადამოწმება, ხომ არ სჭირდება
დამსაქმებელს დამატებითი
მხარდაჭერა
• ან ვაკანსიაზე განაცხადის
შეტანის ვადის გაგრძელების
თვალსაზრისით (მაგ.
როდესაც განაცხადი არ
შეიტანა არავინ ან შეიტანა
მსურველთა მცირე რაოდენობამ)
• ან თუ იგი დაინტერესებულია დასაქმების საშუამავლო
მომსახურებით და შესაბამისად მაძიებელთა წინასწარი
შერჩევით და მასთან ადეკვატური კანდიდატების
გადამისამართებით.
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თუ ვაკანსია გამოცხადებულია
ისეთი დამსაქმებლის მიერ,
რომელთანაც დამყარებულია
თანამშრომლობა, დამსაქმებელი
უკვე დაუკავშირდა
დეპარტამენტს და გამოხატა
ინტერესი დასაქმების
საშუამავლო მომსახურების
მიმართ, ამ კონკრეტულ
ვაკანსიასთან დაკავშირებით

თანამშრომლები, რომლებიც
პასუხისმგებელნი არიან ამ
კონკრეტულ დამსაქმებლებზე,
რეგიონალურ ან ადგილობრივ
ცენტრში

დასაქმების საშუამავლო
მომსახურების პროცედურის
დაწყება, როგორც ეს აღწერილია
სამუშაოს მაძიებელთა
მომსახურების მეთოდოლოგიურ
სახელმძღვანელოში

თუ ვაკანსიები შევსებულია, რაც
მიშნავს, რომ დამსაქმებელმა
იპოვა შესაფერისი კანდიდატი

ასეთ შემთხვევაში, უნდა მოხდეს სააგენტოს/დეპარტამენტის
თანამშრომელთა ინფორმირება WorkNet-ის ვაკანსიის შევსების
შესახებ. დამსაქმებელი ვალდებულია, რომ აცნობოს სააგენტოს
ვაკანსიის შევსების შესახებ, ელფოსტის მეშვეობით, დასაქმების
მომსახურების თაობაზე ხელმოწერილი თანხმობის საფუძველზე
(იხ. დანართი 2).
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დამსაქმებელთა მოძიება

დამსაქმებელთათვის განკუთვნილი ვაკანსიებთან დაკავშირებული მომსახურების
მიწოდების ინტერვენციის ლოგიკა

WorkNet-ში
დარეგისტრირებული
დამსაქმებლები

აქტიური ურთიერთობა დამსაქმებლებთან


დამსაქმებელი

ში,

(რომლებმაც ითხოვეს სააგენტოს
მხარდაჭერა)

თუმცა

რეგისტრირებულიაWorkNetარ

მოუთხოვია

სააგენტოს

მხარდაჭერა


ინტერნეტი/ გაზეთები და ა.შ.

უკუკავშირი



ჩაბარდეს: დამსაქმებელთა მხრიდან მომსახურების მიღებაზე თანხმობის ფორმა



WorkNet-ის ანგარიშის რეგისტრაცია (თუ ჯერ არ დარეგისტრირებულა)



ვაკანსი(ებ)ის რეგისტრაცია; თუ ჯერ არ დარეგისტრირებულა

ვაკანსიაზე მუშაობა


ვაკანსიის განახლება/ცვლილება



ახალი ვაკანსიის ატვირთვადამსაქმებლის ნაცვლად



ვაკანსი(ებ)ის დარეგისტრირება; თუ ჯერ არ არის დარეგისტრირებული

ინდივიდუალურ

დამსაქმებელთა მხრიდან

გასაუბრებაზე

მასობრივი

მოთხოვნილი წინასწარი შერჩევის

გასაუბრება

გაგზავნა

მომსახურების ორგანიზება

ინდივიდუალური

მასობრივი

გასაუბრება

გასაუბრება

ვაკანსიის შევსება/ მეჩინგი

მეჩინგი

შერჩევის მომსახურება

ვაკანსიაზე მუშაობა

მოპოვება

ვიზიტი დამსაქმებელთან

ვაკანსიის შევსება/ მეჩინგი

უკუკავშირი სააგენტოს
უკუკავშირი სააგენტოს



დამსაქმებელთა მხრიდან მიღებული
ელ. ფოსტის საფუძველზე

სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ
მასობრივი ინტერვიუს შესახებ
მომზადებული ანგარიშის
საფუძველზე
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6. სოციალური მომსახურების სააგენტოს საინფორმაციო ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება - WorkNet-იდან შრომის ბაზრის
ინფორმაციის მართვის სისტემამდე
თითოეული ეფექტური და გამართულად მომუშავე დასაქმების მომსახურების
სააგენტოს ხერხემალი არის კარგი საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემა - შრომის
ბაზრის ინფორმაციისა მართვის სისტემა, რომელიც ორიენტირებულია როგორც
კლიენტების (სამუშაოს მაძიებლების), ასევე backend მომხმარებლების საჭიროებებზე.
შესაძლებელია სამუშაოს მაძიებელთა და დეპარტამენტის თანამშრომელთა ბევრი
ყოველდღიური აქტივობის ავტომატიზაცია ან უფრო ეფექტურად წარმართვა და სისტემას შეუძლია წვლილის შეტანა დასაქმები პროცესში ბევრი სხვა გზით, ვიდრე უბრალოდ
იყოს „ვაკანსიების დამაკავშირებელი მანქანა“. სხვა სამთავრობო საინფორმაციო ტექნოლოგიურ სისტემებთან ინტეგრირების გზით, იგი შეიძლება იყოს შრომის ბაზრის
შესახებ ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყარო და ამავე დროს მას შეუძლია მოიცვას
არა მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი დღის წესრიგები - სამუშაოს მაძიებლებიდამსაქმებლები-ვაკანსიები, არამედ ასევე დაგვეხმაროს დეპარტამენტის პროცესებისა
და ყოველდღიური შიდა მუშაობის ორგანიზებაში.
2016 წლის მდგომარეობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მთავარი
საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემა არის WorkNet, მისი frontend და backend
მხარეებით. პროექტის დაწყებიდან, WorkNet-ის სისტემაში, რომელსაც ამუშავებს
სააგენტო, მოხდა მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებების შეტანა. WorkNet-ის მთავარი
განახლება მოხდა 2016 წელს და მას დაემატა ახალი ფუნქციები, განსაკუთრებით
დამსაქმებლებისათვის და მათ მიერ მიწოდებული ვაკანსიებისათვის.
თუმცა, ჯერ კიდევ არსებობს დიდი „თეთრი ლაქა“ რომელიც უნდა შეივსოს
იმისათვის, რომ WorkNet გამოირჩეოდეს ქართულ დასაქმების პორტალებს შორის
და კიდევ უფრო დიდი „თეთრი ლაქა“ რომელიც უნდა შეივსოს დღის წესრიგებისა
და დეპარტამენტის და მისი მუშაობის ორგანიზების თვალსაზრისით. ამ თავში ჩვენ
ვცდილობთ, რომ დავნერგოთ შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემის
კონცეფციები, სლოვაკეთის, ჩეხეთისა და უნგრეთის პრაქტიკისა და წარმატების
ისტორიების საფუძველზე.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით ხელმისაწვდომია ასევე სხვა
დოკუმენტები საინფორმაციო ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შესახებ, რომლებიც
მოიცავენ WorkNet-ის სისტემის მიმოხილვას, შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის
სისტემის კონცეფციის დოკუმენტის სრულ ვერსიას, აღნიშნული სისტემის სამომავლო
შესყიდვის/შემუშავების ტექნიკურ დავალებას და WorkNet-ის სისტემიდან ანგარიშგების
საფუძვლებს.
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LMIMS და მისი სარგებელი
შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემა დასაქმების სერვისების მიწოდებისათვის ისეთივე ძირითადი ინსტრუმენტია საქართველოშიც, როგორც სხვა
ქვეყნებშიც. თავისი არსით სისტემა გათვლილია არა მხოლოდ გარე სამიზნე ჯგუფზე
და მომხმარებელზე, არამედ მთელი დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის მართვის
სრულ ავტომატიზირებაზე.
კარგად აწყობილი ESS-ის LMIMS მიზანია გაერთიანებული, ცენტრალიზებული
სისტემის შექმნა რაიონულ, სამხარეო და ცენტრალურ დონეზე, რომელიც ხელმისაწვდომს გახდის:
•

შესაბამის ინფორმაციას შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესახებ;

•

სანდო და ზუსტ მონაცემებს;

•

სათანადო ინფორმაციას სამიზნე ჯგუფებზე (სამუშაოს მაძიებლები, დამსაქმებლები,
ტრენინგ პროვაიდერები, სააგენტოები და სხვა);

•

ერთმანეთთან დააკავშირებს ცენტრალურ, რაიონულ და სამხარეო ოფისებს და
ხელმისაწვდომს გახდის ინფორმაციას, ადგილმდებარეობის მიუხედავად;

•

სტანდარტულ პროცესებს, მეთოდოლოგიას, აქტივობებსა და დოკუმენტებს;

•

ცენტრალურ მონაცემთა საცავს ანგარიშგებისათვის და სტატისტიკისათვის;

•

გამოიყენებს მრავალარხიანობის პრინციპს რათა გაიმარტივოს საქმე და აღარ
დასჭირდეს ზედმეტი ფურცლებითა და ექსელის ცხრილებით საქმის გართულება;

•

ESS ყოველდღიური საქმიანობის ავტომატურ მართვას;

•

ეროვნულ ელექტრონული
დაახლოებას;

•

საკანონმდებლო ცვლილებების მხარდაჭერას (ALMP და სხვა).

მართვის

სტრატეგიასთან

და

სტანდარებთან

ამ დოკუმენტის მომდევნო თავებში ავტორები აფასებენ WorkNet-ში არსებულ
ვითარებას (2016 წლის მარტის მდგომარეობით) და წარმოადგენენ შრომის ბაზრის
საინფორმაციო მართვის სისტემის კონცეფციას, რომელიც სრულად მოიცავს ყველა
ზემოთ მოხსენიებულ ასპექტებს.

მითითებები EU -სშრომის ბაზრის სისტემებიდან
შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემები ევროპის ქვეყნებში განსხვავდება
ფუნქციების მიხედვით (დამოკიდებულია ინსტიტუციის ისტორიაზე, დღის წესრიგსა
და პროცესებზე), თუმცა ყოველ მათგანს აერთიანებს ერთი მიზანი, გასწიონ დასაქმების
სერვისები, დააკავშირონ დამსაქმებლები სამუშაოს მაძიებელთან, განახორციელონ
სტანდარტული მართვის პრინციპი (იხ. სურათი)
LMIMS მეტწილად შედგება ფრონტისაგან, რომელიც არის „კლიენტზე მორგებული“
(დამსაქმებლები, თანამშრომლები, სამუშაოს მაძიებლები, უმუშევრები, ტრენერები და
სააგენტოები) და ხელს უწყობს შუამავლობას ონლაინ მრავალარხიანობის გამოყენებით,
რათა უზრუნვლყოფილ იქნას დაკავშირება ყველა პოტენციურ კლიენტთან. ბექი კი
ამარტივებს და ავტომატიზირებულს ხდის დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის
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სტანდარტულ დღის წესრიგსა და პროცედურებს, ამასთანავე შესაძლებელს ხდის
მიწოდებული სერვისის აღრიცხვას და ხარისხის კონტროლს.
ამასთან ერთად, ანგარიშგებისა და ბიზნეს ანალიტიკის ხელსაწყოების საშუალებით
მოხდება მასშტაბური ანგარიშების მიწოდება შრომის ბაზრისა და ორგანიზაციული
მართვის საკითხებზე.
მრავალ ქვეყანაში, ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე LMIMS-ის დანერგვისას ხდება კომპრომისზე წასვლა. ფრონტი და ბექის დაკავშირება სისტემაში ხდება
მონაცენთა გაცვლის მიზნით (ETL – ექსტრაქტირება, ტრანსფორმირება, ჩამოტვირთვა),
ზოგჯერ მოწყობა/არქიტექტურა არის შეუსაბამო, იქიდან გამომდინარე რომ ხანგრძლივი დროა განხორციელების დასაწყისისათვის პირველი მოდულის შექმნიდან ბოლო
მოდულის გაშვებამდე.
ეს შესაძლოა განიხილებოდეს როგორც შესაძლებლობა საქართველოსათვის შექმნას/
შეისყიდოს საუკეთესო და ყველაზე შესაფერისი სისტემა, რომელიც უპასუხებს არსებულ მოთხოვნებს. სისტემა, მიუხედავად WorkNet-ში ჩადებული კონკრეტული
ძალისხმევისა, აშენდება ნულიდან (WorkNet სისტემიდან მოსალოდნელი მონაცემების
მიგრაცია), რომელიც იძლევა წმინდად განხორციელების საშუალებას, ყოველგვარი
მემკვიდრეობისა და გადმოყოლილი წანაზარდების გარეშე.

გამარტივებული სქემა: LMIMS-ის საერთო მოდულები სლოვაკეთში, ჩეხეთსა და
უნგრეთში
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LMIMS სისტემის დღის წესრიგი და პროცედურები
მოცემულ თავში აღწერილია LMIMS -ის მთავარი დღის წესრიგი, პროცესები და
ფუნქციები. ეს თავი ეყრდნობა სლოვაკეთის უნგრეთისა და ჩეხეთის (ასევე ევროკავშირის სხვა ქვეყნების) საუკეთესო გამოცდილებებს. დღის წესრიგისა და პროცესების
ნუსხა უფრო ფართოა ვიდრე ერთი ქვეყნის დონეზე არსებული LMIMS, მკითხველს
გავაცნობთ LMIMS-ის განხორციელების პროცესში არსებულ სხვადასხვა მხარეებს.
ძირითადად, ქვემოთ მოყვანილი მხარეები ასახულია ზემო აღნიშნულ ქვეყნების
LMIMS-ში:
Active Labour Market
Policies

Foreign Citizens

Information and
Counselling Services

Inspection

LMIMS SYSTEM
For Public Employment Service

Professional
Counselling Services
Professional
Counselling Services

Private Agencies

Sheltered workshops
workplaces
Vacancies

Employers

Financial Management of
Projects

სტანდარტული დღის წესრიგები, რომლებსაც მოიცავს LMIMS (PES) სისტემა
ეტაპები და მიმართულებები უნდა იყოს ასახული განვითარების პროცესში, შემდეგი
ლოგიკური მოდულების მიხედვით:
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•

•

•

ALMP - შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა
•

JV შექმნასა და შენახვაში მხარდაჭერა – დამსაქმებლებისათვის

•

სერვისები კლიენტებისათვის - დახმარების ფორმები, კონტრიბუცია და
ბენეფიტები მოქალაქეებისათვის

•

საგანმანათლებლო შემწეობა

•

ბიზნესის ხელშეწყობა

•

კურსდამამთავრებელთათვის პრაქტიკა

•

გააქტიურების აქტივობები, სამუშაო უნარების მიცემა მაძიებლებისათვის

•

შშმპ-ებისათვის გრანტები

•

შემწეობა CHD / CHP ( სპეც. დასაქმების პროგრამები შშმპ-ებისათვის)

•

ფინანსური დახმარებები გადაადგილებისათვის (მგზავრობა)

უცხოელები
•

რეესტრის წარმოება (ლურჯი ბარათი)

•

უცხოელების დასაქმების რეესტრის წარმოება

•

უცხოელების დასაქმების ნებართვები

საინფორმაციო კონსულტირების ცენტრები
•

•

•

ინფორმაციული კონსულტირება
•

მაძიებლებისათვის

•

დამსაქმებლებისათვის

•

სკოლისა და სკოლის სტუდენტებისათვის

•

პრევენციული კონსულტირება

•

ჯგუფური კონსულტაცია - შიდა

•

ჯგუფური კონსულტაცია – გარე

•

ინსპექტირება

•

შიდა ინსპექტირება

•

უცხოელების არალეგალური დასაქმების ინსპექტირება

პროფესიული კონსულტირების ცენტრები
•

ინდივიდუალური პროფესიული კოსნულტირება სამუშაოს მაძიებელთათვის

•

ჯგუფური პროფესიული კონსულტაცია - შიდა

•

ჯგუფური პროფესიული კონსულტაცია – გარე

პროფესიული ცენტრები
•

სამუშაოს მაძიებლის რეგისტრაციის პროცესი

•

საშუამავლო მომსახურება მაძიებლებისათვის

•

მაძიებელთა რეგისტრაციიდან მოხსნა

•

დროებით არსებულ ადგილზე სამუშაოს მაძიებლისათვის საშუამავლოს გაწევა
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•

•

•

ნებართვები
•

ADZ - დროებითი დასაქმების სააგენტოები

•

APZ - მხარდაჭერითი დასაქმების სააგენტოები

•

CHD / CHP - სოციალური სამუშაო ადგილები

•

სოციალური საწარმოები

•

ანაზღაურებადი საშუამავლო მომსახურება

ვაკანსიები
•

ვაკანსიების რეგისტრაცია

•

კონკურსი

დამსაქმებლები
•

დასაქმების ფორუმები

•

ინფორმაციის გაცვლა

•

მასიური შემცირებები

დამსაქმებელთან თანამშრომლობა

7. ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის
განხილვა
განხილვის მიზანი იყო ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული სიტუაციის
და დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ფარგლებში ადამიანური რესურსების
ფუნქციების შეფასება, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურების განვითარების
მხარდაჭერის კუთხით. შეფასების მიზნით ჩატარდა რამდენიმე გასაუბრება, ორი სემინარი
და დეპარტამენტის თანამშრომელთა გამოკითხვა, მომსახურებასთან დაკავშირებული
სტატისტიკური მონაცემების და შიდა მარეგულირებელი და ადამიანური რესურსების
მართვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის ანალიზთან ერთად. აღნიშნული
ანალიზის საფუძველზე გაკეთდა შემდეგი დასკვნები:
•

•რთული
იყო ადამიანური რესურსების დონის სამართლიანი შეფასების ან
სამომავლო დონის სათანადო მიახლოებითი პროგნოზის განხორციელება,
შედარებასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და მომსახურების ზუსტად
განსაზღვრული სამომავლო მდგომარეობის არარსებობის გამო. თუმცა,
დასაქმების სხვა სახელმწიფო სამსახურებთან შედარებით, რესურსების გამოყენება დეპარტამენტში იყო ქვედა კვარტილში, ევროკავშირის დასაქმების ყველა
სახელმწიფო სამსახურთან შედარებით, ხოლო სამომავალო შესაძლებლობების
თვალსაზრისით,
რეკომენდირებული
იყო
აქტივობებზე
დამყარებული
მიახლოებითი შეფასების მომზადება მაშინ, როდესაც საბოლოო სახით
ჩამოყალიბდებოდა სამომავლო მომსახურების სფერო.
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•

ამოცანები უმეტესად ნათელი იყო დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის,
მათ გამოხატეს საკუთარი სამსახურით კმაყოფილების მაღალი დონე და ასევე
აღნიშნეს, რომ მათთვის მოტივაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორები იყო
დახმარების გაწევა სხვა ადამიანებისათვს, კარგი გუნდური გარემო და საინტერესო
სამსახური.

•

თუმცა კლიენტებთან მუშაობა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობა
დეპარტამენტის ფარგლებში, ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების
თვალსაზრისით, დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების დიდი ნაწილი
მიმართულია მეორად, მხარდამჭერ საქმიანობაზე და მომსახურებებისა
და შრომის ბაზრის ზომების განვითარებასთან ერთად, საჭირო იქნება, რომ
რესურსების გამოყენება გახდეს უფრო მარტივი და ეფექტური, დეპარტამენტის
პოლიტიკის მთავარი ფუნქციების შესაბამისად.

•

სამსახურში აყვანა და შერჩევა აშკარად იყო ყველაზე განვითარებული სფერო
და გამართულად მომუშავე, მაღალხარისხიანი დამოუკიდებელი კომპონენტი,
რომელსაც შეეძლო დეპარტამენტის და მისი ტერიტორიული ერთეულების
ფარგლებში ცვლილებათა პროცესის ხელშეწყობა. თუმცა, შეფასების მომენტისათვის, არ არსებობდა გაცნობითი ტრენინგის ან მენტორინგის/ქოუჩინგის
სისტემა ახალი თანამშრომლებისათვის, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა
მათ წარმატებულ ინტეგრირებასა და პროდუქტიულობას. ამ საკითხის მოგვარება
შესაძლებელია დაძმობილების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ტრენინგის
მოდულების მეშვეობით.

•

ასევე
ხელმისაწვდომი იყო სამუშაოს აღწერილობები, მაგრამ აღნიშნული
გადახედვის პროცესს გადიოდა, საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში.
ეს აღწერილობები მოიცავდა დებულებებს განაცხადის შემტანთა სასურველი
თვისებების თვალსაზრისით, მაგრამ არ ემყარებოდა კომპეტენციების ჩარჩოს.
ამგვარი ჩარჩო იქნებოდა საწყისი წერტილი ადამიანურ რესურსებთან
დაკავშირებული მრავალი შემდგომი აქტივობისათვის, ამიტომ იქნა შეთავაზებული ამგვარი კომპეტენციების ჩარჩოს მომზადება.

•

სოციალური მომსახურების სააგენტოს დამოუკიდებლად არ ჩაუტარებია
ტრენინგები საკუთარი თანამშრომლებისათვის, თუმცა მრავალი ტრენინგი განსაკუთრებით დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებასთან დაკავშირებით
- ჩატარდა დონორთა პროექტების ფარგლებში და შესაბამისად ვერ ჩაითვლება
ჭეშმარიტად სისტემურ საქმიანობად, რომელიც ინტეგრირებულია სხვა
ფუნქციებთან, როგორიცაა ანაზღაურება ან სამუშაოს შესრულების დონის მართვა.
იმედია, რომ აღნიშნული რეფორმა განახორციელებს გარკვეულ ცვლილებებს
ასევე ამ სფეროშიც და სააგენტოს ექნება სტაბილური ბიუჯეტი ტრენინგებისათვის.
როგორც მინიმუმ, ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ მოხდეს სტანდარტიზებული
ტრენინგის შემოღება ახალი თანამშრომლებისათვის.

•

აშკარა იყო, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებდა საკადრო
დაგეგმვას, თუმცა იგი უფრო შეზღუდული იყო, ან ხასიათდებოდა საბიუჯეტო
მიდგომით და, მინიმუმ დასაქმების ხელშეწყობის სისტემასთან მიმართებაში,
არ იყო სისტემურად დაკავშირებული შეთავაზებული მომსახურების დონესა და
მასშტაბებთან და ამასთან დაკავშირებული ამოცანების აქტივობების საფუძველზე განსაზღვრულ ნორმებთან. ჩვენ მივაწოდეთ მათ აუცილებელი სიმძლავრეების
გაანგარიშება, ევროკავშირის დასაქმების სხვა სახელმწიფო სისტემების
პრაქტიკიდან აღებული ნიშნულებისა და აქტივობათა ნორმების საფუძველზე.
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•

ხორციელდებოდა შრომითი ურთიერთობების რეგულირება, თუმცა არსებობდა
ხელშეკრულებით მომუშავე თანამშრომელთა დიდი რაოდენობა, ყოველთვიურად
განახლებადი ხელშეკრულებებით, რომლებიც, ერთის მხრივ, უზრუნველყოფდნენ
სიტუაციიდან გამოსავალს სიმძლავრეებთან დაკავშირებული საკითხების
თვალსაზრისით, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არ იყო ოპტიმალური გამოსავალი
სამუშაო ადგილის უსაფრთხოების და შესაბამისად მოტივაციის კუთხით.

•

სამუშაოს შესრულების დონის მართვა არ წარმოადგენდა ადამიანური რესურსების
არსებული სისტემის ნაწილს, არამედ გარკვეულწილად იყო მენეჯერული
პრაქტიკის ნაწილი. მიუხედავად ამისა, სამუშაოს შესრულების დონის მართვა
არ იყო დაკავშირებული სხვა სფეროებთან, როგორიცაა დაწინაურება, ტრენინგი
ან ანაზღაურება. თუმცა, რეკომენდირებულია, რომ ეს შემუშავდეს სახელმწიფო
ადმინისტრაციის შემდგომი რეფორმის პროცესში.

•

ანაზღაურების სისტემა იყო ნათლად განსაზღვრული მაგრამ არ იყო დაკავშირებული ადამიანური რესურსების სისტემის სხვა ელემენტებთან, როგორც ეს ზემოთ
არის აღნიშნული და წარმოადგენდა საკმაოდ ხისტ ჩარჩოს.

•

ორგანიზაციული ეფექტურობის გაზომვა და გაუმჯობესება წარმოადგენს
ადამიანური რესურსების ფუნქციების არჩევით ნაწილს, მაგრამ ეს აუცილებელი
გახდება მაშინ, როდესაც ამუშავდება დასაქმების ხელშეწყობის გაძლიერებული
მომსახურება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს რესურსების ეფექტური განაწილება
და მომსახურების სტანდარტული და საიმედო დონე.

რაც შეეხება აუცილებელი შესაძლებლობების მიახლოებით წინასწარ შეფასებას, ამის
განხორციელება შესაძლებელია ან კონკრეტული ეტაპების ნიშნულების ან აქტივობებთან დაკავშირებული ნორმების გამოყენებით. რაც შეეხება კონკრეტული ეტაპების
ნიშნულების დასახვას, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ შედარებისათვის სხვადასხვა
ბაზები, მაგრამ სიმარტივის მიზნით, ჩვენ ავიღეთ უმუშევართა/დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის თანამშრომელთა დონე, 2005-2012 წლების საშუალო ფასეულობის
გათვალისწინებით. ევროკავშირის ქვეყნებში, სამუშაოს მაძიებლებს ზოგადად გააჩნიათ
ვალდებულება, რომ რეგულარულად ეწვიონ დასაქმების სახელმწიფო სისტემის
ოფისებს და ვინაიდან ეს ვალდებულება არ არსებობს საქართველოში, ჩვენ ავიღეთ
დარეგისტრირებულ ადამიანთა რაოდენობა და გავუწიეთ მათ კონსულტირება მოცემული
თვის განმავლობაში. თუმცა ეს უხეში შედარებაა, აშკარა იყო, რომ საქართველოს
დასაქმების სახელმწიფო სისტემის ფასეულობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი, რაც
ნიშნავს, რომ არსებული მომსახურებების მიწოდება შესაძლებელი იყო უფრო ნაკლები
თანამშრომლის გამოყენებით, ვინაიდან საქართველოს საშუალო ფასეულობა შეადგენდა საბაზისო დონის მიახლოებით ერთ მესამედს, ანუ მომდევნო წლებში შესაძლებელია
მომსახურებათა მოცულობის მნიშვნელოვნად გაზრდა. აღნიშნული გულისხმობს იმ
აქტიურ კლიენტთა რაოდენობის გაზრდას, რომელთაც რეგულარულად გაეწევათ
მომსახურება.
აუცილებელი სიმძლავრის გამოანგარიშება ასევე შესაძლებელია აქტივობებზე
დამყარებული ნორმების გამოყენებით, რასაც ემატება ზოგიერთი მხარდამჭერი
ფუნქციებისათვის საჭირო სიმძლავრე, როგორიცაა ანალიზი და სტატისტიკა. რაც
შეეხება აქტივობებზე დამყარებულ ნორმებს, აღნიშნული მიდგომა მოითხოვს
მონაცემთა მყარ ბაზას მინიმუმ მთავარი აქტივობებისათვის, როგორიცაა ის დრო
(წუთობრივად), რომელიც საჭიროა უმუშევარი ადამიანის დასარეგისტრირებლად,
დასაქმების კონსულტირება, დამსაქმებელთა მიერ შეტყობინებული ვაკანსიების
რეგისტრაცია, დამსაქმებლებისათვის განკუთვნილი წინასწარი მომსახურება, შრომის
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ბაზრის აქტიური ზომების პროგრამების განხორციელება. აუცილებელი სიმძლავრის
ნორმაზე დამყარებული მიახლოებითი შეფასებები და ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი
გამოანგარიშება, მოცემულია თვითონ ანგარიშში, სამომავლო გამოყენებისათვის.
რეკომენდირებულია, რომ დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი - სააგენტოს
ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის მონაწილეობით - გადავიდეს კომპეტენციებზე
დამყარებულ ადამიანური რესურსების მენეჯმენტზე, მინიმუმ იმ კუთხით, რაც
შეეხება სამუშაო პროფილების განსაზღვრას, აღწერილობებს და დეპარტამენტის
თანამშრომლებისათვის შეთავაზებულ ტრენინგს. განხილვის ანგარიშს ცალკე ფაილად
თან დაერთო კომპტენეციების შეთავაზებული ჩამონათვალი. რაც შეეხება კომპეტენციების გამოყენებას, გაკეთდა შემდეგი რეკომენდაციები:
•

პილოტის შემდეგ მისაწოდებელი მომსახურების სფეროსა და შინაარსისათვის
საბოლოო სახის მიცემა;

•

კომპეტენციების ჩარჩოს მოდელის შემუშავება, მომსახურებათა საფუძველზე და
მისი განხილვა როგორც დეპარტამენტის თანამშრომლებთან, ასევე სააგენტოს
მენეჯმენტთან, ასევე მისი დამტკიცება სააგენტოს მენეჯმენტის მიერ;

•

კომპეტენციების დაკავშირება სამუშაო პროფილებთან და მათი ინტეგრირება
სამუშაოს აღწერილობებში, რითიც ისინი გახდებიან შერჩევის სისტემის ნაწილი;
ასევე, შესაძლებელია ზოგიერთი კომპეტენციის განსაზღვრა სამსახურში მიღების
კრიტერიუმის სახით და მათი გათვალისწინება შერჩევის პროცესისას;

•

გაცნობითი ტრენინგის შემოღება ყველა ახალი თანამშრომლისათვის, ვინც
იმუშავებს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტში;

•

სემინარის (განვითარების ცენტრის) და კითხვარზე დამყარებული შეფასების
ინსტრუმენტის შემუშავება, რათა მოხდეს არსებული თანამშრომლების
განვითარებასთან დაკავშირებული საჭიროებების შეფასება მაგრამ ასევე ახალ
თანამდებობებზე განმცხადებლების (კანდიდატების) კომპეტენციების შეფასების
მიზნით, სამსახურში აყვანისა და შერჩევის პროცესში;

•

მნიშვნელოვანია, რომ სიმძლავრეთა საჭიროებების გამოანგარიშება მოხდეს
განხილვის ანგარიშში წარდგენილი პრინციპების შესაბამისად, მას შემდეგ, რაც
მოხდება მომსახურების სფეროს დადგენა.

ადამიანური რესურსების სისტემის სხვა ასპექტებთან დაკავშირებით, რეკომენდირებულია, რომ მოხდეს საჯარო სამსახურის ამჟამად მიმდინარე რეფორმის
პროცესების და იმის განხილვა, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს იგი სააგენტოსა და
დეპარტამენტზე, ვინაიდან ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული ნებისმიერი
ცვლილება უნდა იყოს კოორდინირებული საჯარო სამსახურის რეფორმის ძალისხმევასთან და განხორციელდეს საჯარო სამსახურის ბიუროსთან თანამშრომლობით,
რომლებმაც უკვე შემოგვთავაზეს საკუთარი თანამშრომლობა და დახმარება.
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8. კომპეტენციათა ცხრილი, აღწერილობებით
საქმიანობა შესაძლებელია დაიყოს 3 სახის კატეგორიად:
1. საქმიანობა, რომელსაც ესაჭიროება პროფესიული (hard) და გაცილებით ნაკლები
- ტექნიკური (soft) უნარები; სწორედ აქ მოისაზრება „ნათელი გონების“ მქონდე
ადამიანები, რომელთაც შესაძლოა არცთუ ისე ადვილად შეუძლიათ სხვა
ადამიანებთან მუშაობა.
2. საქმიანობა, რომელსაც ესაჭიროება როგორც პროფესიული, ასევე ტექნიკური
უნარები – საკმაოდ ბევრი საქმიანობა სწორედ ამ კატეგორიაში ხვდება (მაგ.
ბუღალტრები, იურისტები - მათ უნდა იცოდნენ როგორც საბუღალტრო წესები ან
იურიდიული კანონები, ასევე უნდა შეეძლოთ კარგი კომუნიკაცია კლიენტებთან,
წარმატებული კარიერის შესაქმნელად. კომუნიკაციის, ურთიერთობის და სხვა
უნარი, ტექნიკური უნარების კატეგორიას განეკუთვნება).
3. საქმიანობა, რომელსაც ძირითადად ტექნიკური, და გაცილებით ნაკლები
პროფესიული უნარები ესაჭიროება (მაგ. გაყიდვები: ავტომობილის გამყიდველს
ავტომობილის აგებულების შესახებ დეტალური ცოდნა არ სჭირდება, მას შესაძლოა
კლიენტზე ოდნავ მეტის ცოდნა მოეთხოვებოდეს. ასეთი ტიპის გამყიდველს უნდა
შეეძლოს კლიენტის ამოცნობა, დათანხმება/დაყოლიების უნარის ქონა და საქმის
წარმატებით მოგვარების შესაძლებლობა. აღნიშნული სწორედ ტექმიკურ უნარებს
წარმოადგენს)10
დაძმობილების მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, ადამიანური რესურსების
პოლიტიკის მიმოხილვის შედეგების საფუძველზე ნათელია, რომ SSA/ESS-ის მიერ
განხორციელებული საქმიანობა მოიაზრება ზემოთ ნახსენები საქმიანობების მეორე
კატეგორიაში.
კომპეტენციების ჩამონათვალი შემუშავდა კომპეტენციათა ერთობლიობის მომზადების მიზნით, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სოციალური მომსახურების
სააგენტოს, დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის სტრუქტურული ერთეულებისათვის,
ცენტრალურ, რეგიონალურ და ადგილობივ დონეებზე.
კომპეტენციები დაჯგუფდა შემდეგნაირად:
•

პროფესიული ქცევა

•

პროფესიული კომპეტენციები

•

ტექნიკური კომპეტენციები

•

მენეჯერული კომპეტენციები

ბენეფიციარ მხარესთან გამართული დისკუსიისა და 2016 წლის 16/18 მარტს
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტისა და თბილისის ადგილობრივი ოფისების
თანამშრომლების ჩართულობით ჩატარებული სემინარის შედეგად, გთავაზობთ,
კომპეტენციების ერთ კონკრეტულ სფეროს, რომელსაც პროფესიული ქცევა ეწოდება.
აღნიშნული აღწერს მნიშვნელოვან თვით-რეგულაციებს (მათ შორის ეთიკის კოდექსსა
და უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას), რაც წარმოადგენს წინაპირობას მათთვის, ვინც
პროფესიულ ასპარეზზე პირველად ერთვება და მათთვისაც, ვინც აღნიშნულ სფეროში
10 Lei Han Soft skills vs. hard skills https://bemycareercoach.com/soft-skills/hard-skills-soft-skills.html
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უკვე საკმაოდ აქტიურია. SSA/ESS-ის თანამშრომლებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ესმით
საშუამავლო მომსახურება და კონსულტირება არა როგორც სამსახური, არამედ როგორც
პროფესია.
პროფესიული უნარები (hard skills) ანუ პროფესიული კომპეტენციები წარმოადგენენ
ისეთ უნარებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია ადამიანის გონებრივ შესაძლებლობებთან
(IQ) და რომელთა შესწავლაც სკოლაშია შესაძლებელი (მაგ. ენები, მათემატიკა). თუმცა
პროფესიული უნარების შეძენა პროფესიული ტრენინგების საშუალებითაც არის
შესაძლებელი. მაგ. დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შემთხვევაში, ინდივიდუალური
სამოქმედო გეგმის ან ALMPs-ის, ასევე, საშუამავლო მომსახურების გამოყენება
წარმოადგენს პროფესიული უნარების მაგალითს.
მიმდინარე დაძმობილების პროექტის ფარგლებში, ტექნიკური უნარები (soft skills)
გვესმის როგორც ძირითადად ემოციური კომპეტენციები, რომლებიც პირდაპირ კავშირში
არ არის პროფესიულ (მაგარ) კომპეტენციებთან, თუმცა პროფესიული წარმატების
მისაღწევად უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს. არსებობს ტექნიკური კომპეტენციების
რამდენიმე ჩამონათვალი. ქვემოთ მოყვანილ კომპეტენციათა მატრიცაში ჩამოთვლილია
ყველაზე ხშირად მოხსენიებული უნარები11.
და ბოლოს, ჩვენ განვასხვავეთ მენეჯერული კომპეტენციები, რომლებიც აუცილებელია
როგორც მისაღებში (ადგილობრივ ოფისებში), ასევე ცენტრალურ ოფისში მომუშავე
თანამშრომლებისთვის მუშაობის ხელშესაწყობად. ჩვენ გავაკეთეთ განსხვავება
მენეჯერის (როგორც ასეთის) ოთხ ძირითად ფუნქციას შორის, ესენია:
•

დაგეგმარება

•

ორგანიზება

•

გაძღოლა/მენეჯმენტი

•

მაკონტროლებელი ფუნქცია12

აღნიშნული ჩამონათვალი მომზადდა იმ კომპეტენციების გათვალისწინებით, რომლებიც ESS-ის თანამშრომლებს ყველა დონეზე ესაჭიროებათ სამუშაოს მაძიებლებისა და
დამსაქმებლებისთვის სერვისების მისაწოდებლად.
ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალის მომზადებისას გათვალისწინებულ იქნა:
•

დაძმობილების პროექტის ექპსერტების - ადამ რიზისა და ტომაშ ბერკის მიერ
შეტანილი წვლილი,

•

უნარები და კომპეტენციები რომლებიც სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების სერვისებისთვის არის საჭირო და რომელთა იდენტიფიცირებაც მოხდა
სემინარის მონაწილეების მიერ.

11 For example see a list of TOP 60 soft competency The top 60 soft skills at work (2007) http://www.rediff.com/getahead/2007/jan/08soft.htm
12 http://study.com/academy/lesson/four-functions-of-management-planning-organizing-leading-controlling.html
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9. კომპეტენციათა მატრიცა
აღნიშნული მატრიცა მომზადდა (დაძმობილების პროექტის ფარგლებში შექმნილი)
ინსტიტუციონალური რეფორმის გეგმისფარგლებში შემუშავებული ახალი სერვის
მოდელისა და დამსაქმებელთან მუშაობის ახალი მოდელის განსახორციელებლად
საჭირო კომპეტენციების დასადგენად. მატრიცა წარმოადგენს მინიშნებას, თუ რა საჭირო
კომპეტენეციები უნდა გააჩნდეთ თანამშრომლებს, რომლებიც ახორციელებენამა თუ იმ
სერვისის მიწოდებასსხვადასხვა დონეზე.
კონკრეტულად, გათვალისწინებულ იქნა ESS-ის ის ფუნქციები და საქმიანობა, რაც
უკავშირდება:
•

სერვისებს სამუშაოს მაძიებელთათვის;

•

სერვისებს დამსაქმებელთათვის;

•

ALMP-ის ზომებს;

და
•

ორგანიზაციული ერთეულების უფროსებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან
ზემოთ აღნიშნულ სერვისებზე.

იმის გამო, რომ გარკვეულ დონეზე შეიძლება გახდეს საჭიროუფრო მნიშვნელოვანი
კომპეტენციები, ჩვენ ამის შესახებ გარკვეულ მინიშნებას ქვემოთ ვაკეთებთ. თუმცა,
შეუძლებელია ნებისმიერი შემდეგი ნაბიჯის გადადგმა, სანამ ორივე ზემოთ
შემოთავაზებული წინადადება - კომპეტენციების მატრიცა და მოთხოვნილი კომპეტენციების დონე დაწვრილებით არ იქნება განხილული SSA/ESS-ის მენეჯმენტთან.

შემოთავაზებული შემდგომი ნაბიჯები
1. საჭიროა კომპეტენციათა ჩამონათვალის შეთანხმება და დამტკიცება ESS-ის
მენეჯმენტის მიერ.
2. ESS/SSA-ის მენეჯმენტთან ერთად უნდა შეთანხმდეს და დამტკიცდეს იმ
კომპეტენციათა ჩამონათვალი, რომელიც საჭიროა სერვისების გარკვეული
ჯგუფისთვის და გარკვეული დონეებისთვის.
კომპეტენციათა მატრიცა შესაძლოა გამოყენებულ იქნას (თუ ამის შესახებ მიღწეულ
იქნა შეთანხმება):
•

თანამშრომელთა
ერთეულებში

გადანაწილებისთვის

გარკვეულ

სამუშაო

ჯგუფებში

და

•

კომპეტენციათა შემდგომი სეგმენტაციისთვის, რაც გარკვეული პოზიციისთვის
არის საჭირო და ასევე საჭიროა სამუშაო აღწერილობისთვის
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•

შესრულებული სამუშაოს შემდგომი შეფასებისთვის

•

ტრენინგ საჭიროებების იდენტიფიცირებისთვის

•

ტრენინგებისა და ტრენინგ მასალების მოსამზადებლად

•

ტრენინგების განსახორციელებლად

თუმცა, გათვალისწინებულ უნდა იქნას, რომ დაძმობილების პროექტის რესურსებით
შესაძლებელია ტრენინგების ჩატარება მხოლოდ დასაქმების კონსულტირებასა (სამუშაოს
მაძიებლებთან მუშაობა) და დამსაქმებლებთან ურთიერთობაზე.
კომპეტენციების დონის განსაზღვრის მიზნით საჭიროა შემდგომი სამუშაოების
წარმართვა, რათა შესაძლებელი გახდეს სამუშაოს აღწერილობების შექმნა, შესრულებული სამუშაოს შეფასება, ასევე, ტრენინგების შემუშავება და განხორციელება, რაც იმას
ნიშნავს, რომ საჭიროა ყველა დონეზე, ყველა კომპეტენციის აღწერილობის შემუშავება.

10. დანართები

SSA-ის თანამშრომელთა კომპეტენცია სერვისებისა და ზომების
უზრუნველსაყოფად
კომპეტენციები

აღწერილობა
პროფესიული ქცევა

ეთიკური პრაქტიკა

ეთიკური სტანდარტების გაგების, მიღებისა და დემონსტრირების უნარი,
დასაქმების საკითხებზე მომუშავე კონსულტანტების საქმიანობაში;

უწყვეტი პროფესიული
განვითარება (CPD)

პოზიტიური დამოკიდებულება ახალი პროფესიული გამოწვევების
მიმართ, პიროვნული ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულების მუდმივ
განვითარებასთან ერთად, რაც ასევე კავშირშია სერვისების ხარისხის
უწყვეტ გაუმჯობესებასთან;
პროფესიული (hard) კომპეტენციები

არსებული შრომის ბაზრის შრომის ბაზრის პოლიტიკის ზომებისა და აქტივაციის ცნების შესახებ
სიტუაციისა და ტენდენინფორმაციისა და ცოდნის შეძენისა და გამოყენების უნარი; დასაქმების,
ციების ზოგადი ცოდნა
სოციალური დაცვის, შრომითი ურთიერთობების სფეროში კანონმდებლობის ცოდნა; ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე სტრუქტურის ცოდნა;
დეტალური ცოდნა დასაქმებისა და დასაქმების
სტანდარტების შესახებ

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავების ან ALMP-ში ჩართვის
მიზნით შესაბამისი სამუშაო ვაკანსიების შინაარსის აღწერის უნარი
სამუშაოს მაძიებლებისთვის;

საქართველოში განათლების სისტემის შესახებ ზოგადი ცოდნა (მათ შორის
VET, HE, ზრდასრულთა
განათლება)

სამუშაოს მაძიებლის დახვეწის ან დამსაქმებლის საჭიროების დასაკმაყოფილებლად, განათლების სისტემის შესახებ ცოდნისა და ინფორმაციის
მოძიებისა და გამოყენების უნარი;
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ALMPM ზომების შესახებ
დეტალური ცოდნა

ევროკავშირის შრომის ბაზრის ინტერვენციის მეთოდის გამოყენების
უნარი, ALMPM ზომების შესახებ დაგეგმარების, მონიტორინგისა და
ანგარიშგების განხორციელებისვის და გარკვეული საშუალებების (მაგ.
ტრენინგები, სახელფასო სუბსიდია და სხვა) გამოყენება სამუშაოს
მაძიებლებისთვის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად;

გამოყენებული სისტემების შიდა პროცედურების, შიდა რეგულაციების შესახებ ცოდნის მიღებისა
ცოდნა (პროცედურები,
და გამოყენების უნარი ყოველდღიურ საქმიანობაში და კლიენტებთან
შიდა რეგულაციები და
მუშაობის დროს;
სხვა.)
შრომის ბაზარზე არსებული მოწყვლადი (disadvantaged) ჯგუფების ცოდნა
(თუ ვინ არიან ეს ჯგუფები)

შრომის ბაზარზე არსებული მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ ცოდნის
მიღებისა და გამოყენების უნარი, მათ შორის: ისეთი მოწყვლადი
ჯგუფების შესახებ, როგორებიცაა: დიდი ხნის განმავლობაში უმუშევარი
ადამიანები, ახალგაზრდები, შშმპ და სხვა.

დასაქმების კონსულტიინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის დასახვისა და შესრულების
რება და ინდივიდუალური მონიტორინგის უნარი, მათ შორის კარიერული მენეჯმენტის უნარების/
სამოქმედო გეგმა
დასაქმების შესაძლებლობის ხელშეწყობა;
დასაქმებისთვის საჭირო
შეფასებისა და მეჩინგის
უნარები

დასაქმების თანმიმდევრულობის პროცესის განსაზღვრის შესაძლებლობა,
სამუშაო მოთხოვნებისა და ინდივიდუალური შეფასების შედეგების
მეჩინგის გზით;

რესურსზე-ორიენტირებული შეფასების ჩატარების უნარი

სამუშაოს მაძიებლების (რომლებიც კონსულტირებას საჭიროებენ)
საჭიროებების ანალიზის უნარი, შეფასების შესაბამისი საშუალებებისა და
ტექნიკის გამოყენებით;

შესაბამის ზომებში/
პროგრამებში სამუშაოს
მაძიებელთა გაგზავნის
უნარი

სამუშაოს მაძიებლის შესაბამის პროგრამებში გაგზავნის უნარი, ისე, რომ
მან შეძლოს პროგრამიდან გარკვეული სარგებლის მიღება;

კლიენტის პროგრესისა
და აქტივაციის პროცესის
მონიტორინგის უნარი

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და გააქტიურების (სხვა) პროცესის მონიტორინგის უნარი;

ინფორმაციის მოძიებისა
და ანალიზის უნარი

საქმიანობისთვის და კლიენტისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის
იდენტიფიცირების, განსაზღვრის, ანალიზის, გაერთიანებისა და
გაგზავნის უნარი;

ინფორმაციის მართვის
უნარი

დასაქმებისა და დამხმარე/მხარდამჭერი შესაძლებლობების შესახებ
ინფორმაციის მოგროვების, ორგანიზებისა და გავრცელების უნარი;

PES-ისა და PRES-ის
ორგანიზაციული
სტრუქტურისა და
საქმიანობის ზოგადი
გაგება და ცოდნა

შრომის ბაზრისა და დასაქმების სისტემის გაგების/აღქმისა და ცოდნის
უნარი (ასევე შრომის ბაზარზე არსებული სხვა ინსტიტუტების, PES-ისდა
ა.შ. გაგებისა და ცოდნის უნარი);

ტექნიკური კომპეტენციები
კლიენტთა სხვადასხვა
მოთხვნების ამოცნობისა
და შესაბამისად მათი
დაკმაყოფილების უნარი

კლიენტთა განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინების უნარი
და განსხვავებული სოციალური, კულტურული და პროფესიული
წარსულის მქონე ადამიანებთან შესაბამისი კომუნიკაციის დამყარების
შესაძლებლობა;

თანამშრომლობისა და
გუნდური მუშაობის
უნარი

ორგანიზაციის შიგნით და გარეთ მომუშავე კოლეგებთან, მენეჯერებთან
და სხვა პროფესიონალებთან ეფექტური თანამშრომლობის უნარი, რათა
უზრუნველყოფილ იქნას სერვისების სათანადო დონე;
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სტრესისადმი გამკლავები- სტრესულ სიტუაციასთან ეფექტურად გამკლავების უნარი, პროფესიული
სა და ზეწოლის ქვეშ
პატიოსნებისა და მაღალი ხარისხის საკონსულტაციო მომსახურების
მუშაობის უნარი
შენარჩუნებით;
წერილობითი
კომუნიკაციის უნარი

ენის ცოდნა (წერილობითი სახით: გრამატიკა); სამუშაო მასალების
მომზადების უნარი (სახელმძღვანელო, ანგარიში, დასკვნები,
რეკომენდაციები). ტექსტის გამართვის უნარი (შესწორება/ჩასწორება);

ვერბალური კომუნიკაციის აქტიური მოსმენის, გაგებისა და ზუსტი ინფორმაციის მიღების,
უნარი
გასაუბრების ჩატარების უნარი; არგუმენტირებულ დისკუსიებში
მონაწილეობის შესაძლებლობა;
პრეზენტაციის უნარი

მკაფიო, მომხმარებელზე ორიენტირებული პრეზენტაციის მომზადება,
დამაჯერებელი პრეზენტაცია, მონაწილეთა დაინტერესება და
ჩართულობა;

კრეატიულობა და ინოვაციურობა (რაც სერვისების
განხორციელბის დროს
საკმაოდ მნიშვნელოვანია)

ახლებურად მიდგომისა და რაიმეს ახლებურად განხორციელების უნარი;

პრობლემის ამოცნობისა
და გადაჭრის უნარი

პრობლემის ამოცნობის, ანალიზისა და სტრუქტურირების უნარი,
შესაძლო ვარიანტების იდენტიფიცირება და განხილვა, გადაწყვეტილებების მიღება და პრობლემის გადაჭრა;

დაგეგმარებისა და
ორგანიზების, დროის
მართვის უნარი

საკუთარი სამუშაოს დაგეგმვის, ორგანიზებისა და კონტროლის უნარი
შესასრულებელი სამუშაოს პრიორიტეტულობის მიხედვით; მიზნების
განსაზღვრა და შესრულების ბოლო ვადების განსაზღვრა/(დათქმულ
ვადებში) შესრულება;

მოქნილობა

ცვლილებების ინცირებისა და მიღების უნარი. ასევე, ცვალებადი პირობებისა და მოთხოვნებისადმი სწრაფი რეაგირება ისე, რომ შენარჩუნებულ
იქნას შესრულების მაღალი დონე;

კლიენტთა დარწმუნებისა
და კონსულტირების
უნარი (კლიენტთა მოტივირება და შთაგონება;
ნდობის მოპოვების უნარი)

კლიენტთან პროდუქტიული ურთიერთდამოკიდებულების განვითარების უნარი მოტივირების, წახალისებისა და ხელშეწყობის გზით (კონსულტირების ტექნიკა, კლიენტთა თვითრწმენის წახალისება, უკუკავშირის
უზრუნველყოფა);

თანაგრძნობა - მოთმინება, კლიენტთან დამაჯერებელი და მხარშიმდგომი დამოკიდებულების
გაგება და მიკერძოებულო- შენარჩუნების უნარი; მოთმინებისა და გაგების შენარჩუნება მაშინაც კი,
ბის გარეშე მოსმენის
როდესაც საქმე ეხება რთულ პრობლემასა და წინააღმდეგობას;
უნარი
„გაყიდვისა“ და
მოლაპარაკების უნარი

დამსაქმებლებთან კარგი ურთიერთობის დამყარება, სამუშაოს
მაძიებელთა (მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელთა)
რეკრუტირების გაზრდის მიზნით, გაყიდვების ტექნიკის ეფექტურის
გამოყენების გზით;

უცხო ენების ცოდნა
(რუსული, ინგლისური)

ვერბალური და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი;

IT უნარები

ICT-ი უნარების (ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიები)
გამოყენების შესაძლებლობა და შერეული მომსახურების მიწოდება.

სამუშაოს შესრულების
მართვა

ეფექტური ინტერვენციის მიზნით, შესრულების მენეჯმენტის,
მონიტორინგისა და შეფასების ტექნიკის გაგების უნარი;

დაგეგმარების, მონიტორინგისა და ანგარიშგების
უნარი

დეპარტამენტის/განყოფილების/ერთეულის მუშაობის დაგეგმარების,
მონიტორინგისა და ანგარიშგების უნარი;

მენეჯერული კომპეტენციები
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დავალებების
გადანაწილება

პასუხისმგებლობების და მოვალეობების სხვებზე გადანაწილება წინასწარ
შეთანხმებული და ნათლად გაწერილი მოვალეობების შესასრულებად,
საქმის წარმატებაზე საბოლოო პასუხისმგებლობის შენარჩუნებით;

თანამშრომლების მოტივირება და განვითარება
გადაწყვეტილების მიღება

ორ ან მეტ ვარიანტებს შორის არჩევანის გაკეთების უნარი;

შესრულებული სამუშაოს
შეფასება და უკუკავშირი

თანამშრომლის მიერ შესრულებული სამუშაოს გაანალიზების უნარი,
რაც გულისხმობს პიროვნების მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასებას.
აღნიშნულის მიზანია გადაწყვეტილების მიღება თანამშრომლის
დაწინაურების, კარიერული ზრდის ან განვითარების საჭიროების
იდენტიფიცირების შესახებ, ასევე, მის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე
უკუკავშირის მიწოდება.

კომპეტენციათა მატრიცა
აღნიშნული მატრიცა წარმოადგენს მინიშნებებს იმის შესახებ, თუ რომელი კომპეტენციაა საჭირო გარკვეულ ჯგუფებში სამუშაოს შესასრულებლად ცენტრალურ და
რეგიონალურ დონეებზე
მატრიცა ასევე მიანიშნებს, თუ სად შეიძლება იყოს საჭირო კომპეტენციათა განსაკუთრებით მაღალი დონე. მაღალი დონე:

ცენტრალური ოფისი
კომპეტენციები

რეგიონალური/ადგილობრივი ცენტრები

სამუშაოს

დამსაქ-

ALMPM

განყოფი-

სამუშაოს

დამსაქმებ-

ALMPM

RC/LC

მაძიებლებ-

მებლებ-

ზომებზე

ლების/

მაძიებ-

ლებთან

ზომების

ერთეუ-

თან

თან

მუშაობა

ერთეულის

ლებთან

პირდაპირი

განხორ-

ლების

მუშაობა

მუშაობა

უფროსი

პირდაპირი

მუშაობა

ციელება

უფრო-

მუშაობა

სები

პროფესიული ქცევა
ეთიკური
პრაქტიკა
უწყვეტი
პროფესიული
განვითარება

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

მაგარი (პროფესიული) კომპეტენციები
არსებული
შრომის
ბაზრის
სიტუაციისა
და ძირითადი
ტენდენციების ზოგადი
ცოდნა

x

x

x

x

x

x

x

x

დასაქმებისა
და დასაქმების
სტანდარტების დეტალური ცოდნა

x

x

x

x

x

x

x

x
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საქართველოში განათლებისა და განათლების
სისტემის შესახებ ზოგადი ცოდნა
(მათ შორის
VET, HE,
ზრდასრულთა განათლება

x

x

x

x

x

x

x

x

ALMPMs-ი
ზომების შესახებ დეტალური ცოდნა

x

x

x

x

x

x

x

x

გამოყენებული სისტემების ცოდნა
(პროცედურები,შიდა რეგულაციები
და სხვა)

x

x

x

x

x

x

x

x

შრომის ბაზარზე არსებული მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნა

x

x

x

x

x

x

x

x

დასაქმების
კონსულტირება და
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა

x

x

x

x

დასაქმებისთვის საჭირო შეფასებისა და
მეჩინგის
უნარი

x

x

x

x

რესურსზეორიენტირებული შეფასების ჩატარების უნარი

x

x

შესაბამის
ზომებში/
პროგრამებში
სამუშაოს
მაძიებელთა
გაგზავნის
უნარი

x

x
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კლიენტის
პროგრესისა
და აქტივაციის პროცესის მონიტორინგის უნარი

x

x

ინფორმაციის
მოძიებისა და
ანალიზის
უნარი

x

x

ინფორმაციის
მართვის
უნარი

x

PES-ისა და
PRES -ის ორგა
ნიზაციული
სტრუქტურისა და საქმიანობის ზოგადი გაგება და
ცოდნა

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ტექნიკური კომპეტენციები
კლიენტთა
სხვადასხვა
მოთხოვნების
ამოცნობა და
შესაბამისად
მათი დაკმაყოფილების
უნარი

x

x

x

x

x

x

x

x

თანამშრომლობისა და
გუნდური
მუშაობის
უნარი

x

x

x

x

x

x

x

x

სტრესთან
გამკლავებისა
და ზეწოლის
ქვეშ მუშაობის
უნარი

x

x

x

x

x

x

x

x

წერილობითი
კომუნიკაციის
უნარი

x

x

x

x

x

x

x

x

ვერბალური
კომუნიკაციის
უნარი

x

x

x

x

x

x

x

x

პრეზენტაციის უნარი

x

x

x

x

x

x

x

x

კრეატიულობა და ინოვაციურობა (რაც
სერვისების
განხორციელების დროს
საკმაოდ მნიშვნელოვანია

x

x

x

x

x

x

x

x
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პრობლემის
ამოცნობისა
და გადაჭრის
უნარი

x

x

x

x

x

x

x

x

დაგეგმარებისა და ორგანიზების, დროის
მართვის
უნარი

x

x

x

x

x

x

x

x

მოქნილობა

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

კლიენტთა
დარწმუნებისა
და კონსულტირების უნარი (კლიენტთა მოტივირება და შთაგონება; ნდობის
მოპოვების
უნარი)
თანაგრძნობა
- მოთმინება,
გაგება და მიკერძოებულობის გარეშე
მოსმენის
უნარი

x

x

„გაყიდვისა“
და მოლაპარაკების უნარი

x

x

x

x

უცხო ენების
ცოდნა (რუსული, ინგლისური)

x

x

x

x

IT უნარები

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

მენეჯერული კომპეტენციები
შესრულების
მენეჯმენტი

x

x

დაგეგმარების,
მონიტორინგისა და ანგარიშე-

x

x

ბის უნარი

დავალებების
გადანაწილება

x

x

თანამშრომლების მოტივირება და
განვითარება

x

გადაწყვეტილების მიღება

x

შესრულებული სამუშაოს
შეფასება და
უკუკავშირი

x

x
x

x
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მომხმარებლის (დამსაქმებლებისათვის) კმაყოფილების კითხვარი
მადლობას მოგახსენებთ იმ დროისათვის, რომელიც დაგჭირდათ კითხვარის
შესავსებად!
კომპანიის სახელი
იმ პირის სახელი და თანამდებობა,
რომელიც ავსებს კითხვარს

1

როგორ მოხდა დაკავშირება
სააგენტოს დასაქმების აგენტთან?

2

როგორი იყო თქვენი ზოგადი
პირველი შთაბეჭდილება პირველი
კონტაქტის დროს?

ტელეფონი WorkNet ელფოსტა პირადი
სხვა ................................................
შესანიშნავი კომუნიკაცია და პასუხისმგებლობის
გრძნობა თანამშრომლობის დამყარების კუთხით
საკმაოდ კარგი კომუნიკაცია და პასუხისმგებლობის
გრძნობა
სუსტი კომუნიკაცია თანამშრომლობის რეალური
მოტივაციის გარეშე

3

როგორ იყო მომზადებული
სააგენტოს დასაქმების აგენტი
თქვენი კომპანიის ფუნქციებთან,
საქმიანობასთან და შრომით
მოთხოვნებთან დაკავშირებით?

4

მიიღეთ თუ არა რაიმე ინფორმაცია ან ყველაფერი დროულად მივიღე
შეთავაზებები შეთანხმებული დროის მივიღე, მაგრამ დაგვიანებით
ფარგლებში?
მივიღე, მაგრამ არა სრულად ისე, როგორც
შეთანხმებული იყო
არ მიმიღია არანაირი შეთავაზება

5

შეხვდით თუ არა სააგენტოს
დასაქმების აგენტს პირადად?

6

თუ პასუხია დიახ, რამდენად
კმაყოფილი იყავით შეხვედრის
შედეგით? (1 – სრულიად უკმაყოფილო, 4 – ძალიან კმაყოფილი)

7

საბოლოოდ დარეგისტრირდით თუ
არა
WorkNet-ის მონაცემთა ბაზაში?

დიახ არა
თუ პასუხია დიახ, თუ შეიძლება გადადით მე-9
კითხვაზე, თუ პასუხია არა, თუ შეიძლება გადადით მე-8
და შემდეგ მე-10 კითხვაზე.

8

რატომ განაცხადეთ უარი WorkNet-ში
რეგისტრაციაზე?

ზედმეტად გრძელი და/ან ბიუროკრატიული პროცესი
ჩანდა
არ იყო რეალურად პერსპექტიული შეთავაზება სხვა
...............

9

რამდენად კმაყოფილი დარჩით Work- ძალიან გრძელი და ბიუროკრატიული პროცესია
Net-ში რეგისტრაციის პროცედურით? ნორმალურია, მაგრამ მეტი დრო სჭირდება ვიდრე
მოველოდი
სწრაფი და ნათელი პროცესია

კარგად მომზადებული
მომზადებული
გარკვეულწილად მომზადებული
არ იყო მომზადებული

დიახ არა
თუ პასუხია დიახ, თუ შეიძლება გადადით მე-6
კითხვაზე, თუ პასუხია არა, თუ შეიძლება გადადით მე-7
კითხვაზე
1

2

3

4
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10

რამდენად კმაყოფილი დარჩით
დასაქმების აგენტის კონკრეტული
შეთავაზებით (სამუშაოს მაძიებელთა
CVები)?

სრულიად უკმაყოფილო
გარკვეულწილად კმაყოფილი
კმაყოფილი
ძალიან კმაყოფილი

11

რამდენად კმაყოფილი
დარჩით დასაქმების აგენტის
დამოკიდებულებითა და მის მიერ
საკუთარი თავის პრეზენტაციით?

სრულიად უკმაყოფილო
გარკვეულწილად კმაყოფილი
კმაყოფილი
ძალიან კმაყოფილი

12

რამდენად კმაყოფილი
დარჩით დასაქმების აგენტის
დამოკიდებულებითა და მის მიერ
საკუთარი თავის პრეზენტაციით?

ცუდი
საშუალო
კარგი
შესანიშნავი

13

თქვენი გამოცდილების საფუძველზე,
რამდენად მაღალია იმის ალბათობა,
რომ კიდევ ერთხელ აირჩიოთ
სააგენტოს მომსახურება, თუ თქვენ
დაგჭირდებათ დახმარება მომავალში?

აუცილებლად ავირჩევ
ალბათ ავირჩევ
ალბათ არ ავირჩევ
აუცილებლად არ ავირჩევ

14

თუ (უფრო) დიახ, რატომ?
თუ (უფრო) არა, რატომ?

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის!

მომხმარებლის კმაყოფილების გამოკითხვა
თუ შეიძლება ჩაწერეთ X იმ უჯრედში, რომელიც ყველაზე კარგად აღწერს თქვენს
სტატუსს ან მოსაზრებას!
თქვენი მონაცემები
თქვენი ასაკი?

14-18

… თქვენი სქესი?

მდედრობითი

19-30

31-40

41-50

51-65

Over 65

… თქვენი უმაღლესი საგანმანათლებლო
მიღწევა?

არა დაწყებითი პროფესიული
უმაღლესი განათლება

… თქვენი სტატუსი შრომის ბაზარზე?

უმუშევარი 12 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში
უმუშევარი 12 თვეზე ნაკლები ხნის განმავლობაში
მაქვს სამსახური, მაგრამ ვეძებ ახალს
სხვა

მამრობითი
მატრიკულაცია

ზოგადი ინფორმაცია
რამდენად ხშირად სტუმრობთ
იშვიათად ყოველთვიურად
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტს? პირველი ვიზიტია

1

რომელი დრო იქნებოდა
თქვენთვის საუკეთესო, ჩვენს
ოფისში მოსასვლელად?

2

ჩვეულებრივ როგორ იყენებთ ჩვენს პირადად
მომსახურებას?

9 სთ-მდე

9-12

12-16

ტელეფონი

ყოველკვირეულად

16-18

18 სთ-ის მერე

ელფოსტა
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ინტერნეტი

3

როგორ გირჩევნიათ ჩვენი
მომსახურების გამოყენება?

პირადად

4

გამოგიყენებიათ თუ არა Worknet?

არ ვიცი რა არის Worknet
ვიცი, მაგრამ არ გამომიყენებია
დიახ

5

როგორია თქვენი შეფასება
Worknet-თან დაკავშირებით?

რთული გამოსაყენებელია
რთული გამოსაყენებელი,
მაგრამ სასარგებლოა
მარტივი გამოსაყენებელი, მაგრამ სასარგებლოა

ტელეფონი

ელფოსტა

ინტერნეტი

დღევანდელი მომსახურების შეფასება
რა მიზნით ეწვიეთ დღეს ჩვენს ოფისს?

სამსახურის ძიება

რჩევის მისაღებად

ტრენინგი

6

რამდენი წუთი გაატარეთ დღეს
ჩვენს ოფისში?

0-4

5-10

11-20

21-30

30-60

60 +

7

რამდენი წუთია თქვენთვის
მისაღები ერთ ჯერზე?

0-4

5-10

11-20

21-30

30-60

60 +

8

ჰქონდა თუ არა თქვენს ვიზიტს
რაიმე შედეგი?

შედეგი არ იყო
მივიღე სასარგებლო ინფორმაცია მაგრამ ვერ მივიღე ის,
რისთვისაც მოვედი
დიახ, სასარგებლო იყო და ჰქონდა შედეგი

9

გამოიყენებდით თუ არა ჩვენს
მომსახურებას კვლავ?

უფრო არა
შესაძლებელია
დიახ, მაგრამ არა ძირითადი წყაროს სახით
ნამდვილად კი

10

როგორ შეაფასებდით
ჩვენს მომსახურებას კერძო
პროვაიდერებთან შედარებით?

ნაკლებად სასარგებლოა
სასარგებლოა როგორც დამატებითი მომსახურება
მე მირჩევნია
მე არ ვიცი სხვა პროვაიდერები

თუ შეიძლება, შემოხაზეთ ის ციფრი, რომელიც შეესაბამება თქვენს აზრს!
შეფასების კრიტერიუმები

მე ვარ…

ჩემთვის ეს არის… 1= სრულიად

1= სრულიად უკმაყოფილო…

უმნიშვნელო… 6=ძალიან

6=ძალიან კმაყოფილი

მნიშვნელოვანი….

1
2

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

1

2

3 4

5

6

1 2 3 4 5 6

დახმარების გაწევა

1

2

3 4

5

6

1 2 3 4 5 6

3
4

მომსახურების პროცესი ნათელია

1

2

3 4

5

6

1 2 3 4 5 6

გამოყენებული ფორმები ნათელი და

1

2

3 4

5

6

1 2 3 4 5 6

5
6

ადმინისტრირების ენა ნათელია

1

2

3 4

5

6

1 2 3 4 5 6

თანამშრომლები არიან თავაზიანები

1

2

3 4

5

6

1 2 3 4 5 6

7

თანამშრომლები არიან კარგად

1

2

3 4

5

6

1 2 3 4 5 6

8
9

ოფისი არის ადვილად ხელმისაწვდომი

1

2

3 4

5

6

1 2 3 4 5 6

ადმინისტრირების ფიზიკური გარემო

1

2

3 4

5

6

1 2 3 4 5 6

1

2

3 4

5

6

ადმინისტრირებისას

ადვილი გასაგებია

და გეპყრობიან პატივისცემით
მომზადებულნი

ზოგადად, რამდენად კმაყოფილი იყავით
დღევანდელი ადმინისტრირებით?
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