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სოციალური მეწარმეობის ფორუმი 2020

ფორუმის მოკლე მიმოხილვა

სოციალურ საწარმოთა ალიანსის ორგანიზებით, 19 ნოემბერს, გაიმართება რიგით მეცხრე
სოციალური მეწარმეობის ფორუმი 2020. ღონისძიება ჩატარდება ჰიბრიდულ ფორმატში სპიკერები წარმოდგენილი იქნებიან სივრცეში, ხოლო დაინტერესებული პირები
დაესწრებიან პლატფორმა Zoom-ის საშუალებით.
სოციალური მეწარმეობის ფორუმი 2012 წლიდან იმართება და მისი მიზანია კონცეფციის
პოპულარიზაცია და სოციალური მეწარმეობის განვითარებისათვის ხელშემწყობი
ეკოსისტემის ფორმირება საქართველოში. ფორუმი სოციალურ მეწარმეებსა და სხვადასხვა
სექტორის წარმომადგენლებს საშუალებას აძლევს, დაამყარონ და გააძლიერონ საქმიანი
კავშირები. ღონისძიებაში მონაწილეობენ სოციალური საწარმოები, საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები და სახელმწიფო ინსტიტუციების წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ
სოციალური მეწარმეობის განვითარების მიმართულებით და მხარს უჭერენ კონცეფციას.
წელს ფორუმი იმართება სოციალური მეწარმეობის საერთაშორისო დღეს, რითაც
უერთდება ამ დღის საერთაშორისოდ დაგეგმილ ღონისძიებებს.

ფორუმის თემატური ფოკუსი

წლევანდელი ფორუმის ძირითადი თემებია:
x კრიზისული სიტუაციების მართვა და მისი დაძლევის საუკეთესო მაგალითები ქართველ
სოციალურ მეწარმეებთან COVID-19-თან მიმართებით;
x ახალგაზრდები და სოციალური მეწარმეობა;
x ს ოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა: არსებული
მდგომარეობა და პერსპექტივები
ამასთანავე, ფორუმზე გამოვლინდება „წლის სოციალური საწარმო“ ფარული კენჭისყრის
მეშვეობით. აღნიშნულ ნომინაციაში გამარჯვებულ სოციალურ საწარმოს საქართველოს ბანკი
გადასცემს გრანტს 4000₾ ოდენობით.
ღონისძიების თანაორგანიზატორია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების
ცენტრი (CSRDG), მთავარი პარტნიორი და მხარდამჭერია ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, ოქროს
სპონსორი - ფონდი პროდემოსი. ხოლო პარტნიორი ორგანიზაციები არიან საერთაშორისო
არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი ქორფსი (ევროკავშირის EU4Youth პროგრამის
ფარგლებში) და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI). ფორუმის მედია პარტნიორია
Entrepreneur Georgia.
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სოციალური

მეწარმეობის

მე-9

ფორუმი

მომხსენებლები - შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი
პალასი
თელავის ქუჩის 20, 0103, თბილისი, საქართველო.
მონაწილეები - ZOOM

ხუთშაბათი, 19 ნოემბერი
დრო

11:00 - 11:30

ფორუმის გახსნა
ეკა ურუშაძე - აღმასრულებელი დირექტორი - საქართველოს სტრატეგიული
კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.
ნანა ჩქარეული - გამგეობის თავმჯდომარე - სოციალურ საწარმოთა ალიანსი.
ია თიკანაძე - დირექტორი - ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.
არჩილ ყანჩაველი - ფონდი პროდემოსის თავმჯდომარე.

11:30 -12:00

სოციალური მეწარმეობის საერთაშორისო დღის მილოცვა
Regita Zeila - Project Manager - Social Entrepreneurship Association of Latvia.
Per Bach - Chairman of the Board - Social Entrepreneurs in Denmark.
Rutger van Weeren - Director - So/Creatie, The Netherlands.

12:00 -12:45

პანელური დისკუსია თემაზე:
სოციალური მეწარმეობა საქართველოში - მიმდინარე წლის შეჯამება და
მომავალი საქმიანობა
სპიკერები:
ეკა დათუაშვილი - სოციალური მეწარმეობის პროგრამის კოორდინატორი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.
სალომე კუსიანი - აღმასრულებელი დირექტორი -სოციალურ საწარმოთა ალიანსი.
ირინა მანია - დამფუძნებელი - სოციალური საწარმო "ეთნოდიზაინი".
სალომე წიქვაძე - დამფუძნებელი - სოციალური საწარმო "ჩუ".

12:45 -13:15

შესვენება

13:15 - 14:30

მუშაობა თემატურ ჯგუფებში
თემატური ჯგუფი #1
ახალგაზრდები და სოციალური მეწარმეობა
სესიის ფასილიტატორი:
ლიკა კილაძე - განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი, (EDEC).
სპიკერები:
მაკა ზურაბიშვილი - პროგრამების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე / ნინო
მიხანაშვილი - საერთაშორისო მიმართულების კოორდინატორი ახალგაზრდობის სააგენტო.
მარიამ ხერგიანი - პროექტის მენეჯერი - CENN.
გიგა სარუხანიშვილი - პროექტის დირექტორი - Mercy Corps.
Ella Peinovich - Social Entrepreneur - Founder & CEO "Powered by People" (TBC).
გიორგი ჭანტურია - სოციალური ინოვაციების პლატფორმის პროექტის მენეჯერი,
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცეტნრი (CTC)
ედო ფარცვანია - სოციალური საწარმო “მეგობარი”
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თემატური ჯგუფი #2
სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა:
არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები
სესიის ფასილიტატორი:
ია გაბუნია - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI).
სპიკერები:
ვაჟა სალამაძე - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI).
ეკატერინე დანელია - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI).
ახალგაზრდობის სააგენტო
Michael Wunsch - German Social Entrepreneurship expert, co-founder Social
Entrepreneurship Netzwerk Deutschland.
14:30 -15:30

შესვენება ლანჩით - ლაივ ჩართვა ოზურგეთიდან

15:30 - 17:00

წლის სოციალური საწარმოს გამოვლენა და დაჯილდოება
ნომინირებული სოციალური საწარმოები
სოციალური საწარმო “გუმბათი”, ირა ძირკვაძე - სოციალური საწარმო წალკის
სოფელ გუმბათში, რომლის სოციალური მისიაა წალკის რაიონში მცხოვრები,
ენობრივი ბარიერის მქონე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში
ქართული ენის პოპულარიზაცია, ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების
უზრუნველყოფა და ამ გზით დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა.
სოციალური საწარმო “თავისუფალი სივრცე”, ნინო ჩხაიძე - სოციალური
კაფე ბათუმში, რომლის სოციალური მისიაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა დასაქმებისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის მხარდაჭერა.
სოციალური საწარმო “კაფუნე”, ლუკა კობერიძე - სოციალური კაფე რუსთავში,
რომლის სოციალური მისიაა კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების
დასაქმებისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის მხარდაჭერა;

17:00

ფორუმის დასასრული

ორგანიზატორი

თანაორგანიზატორი

მხარდამჭერი

საქართველოს სოციალურ
საწარმოთა ალიანსი

ოქროს სპონსორი

მხარდამჭერი

მხარდამჭერი

წლის სოციალური საწარმოს მხარდამჭერი
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სოციალურ საწარმოთა ალიანსი
დელისის 1-ლი შესახვევი 5ა,
0177, თბილისი, საქართველო.
(032)2399019
sealliancegeorgia@gmail.com
www.seageorgia.ge

