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ყველა სოციალური მეწარმე ერთ სივრცეში

ფორუმის მოკლე მიმოხილვა
„სოციალური მეწარმეობის ფორუმი“ ყოველწლიური ღონისძიებაა, რომელსაც საფუძველი 
„საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა“ 2012 წელს ჩაუყარა, 
2017 წლის შემდგომ კი ფორუმი „სოციალურ საწარმოთა ალიანსის“ თანაორგანიზატორობით 
იმართება, რომლის „მთავარი პარტნიორიც“ არის „საქართველოს ბანკი“.

ფორუმის მიზანი
ფორუმის მიზანია სოციალური მეწარმეობის სფეროში მოქმედ მთავარ აქტორებს შორის 
კოორდინაციის მექანიზმების განვითარება, კონცეფციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა და 
სოციალური მეწარმეობის განვითარებისათვის ხელშემწყობი ეკოსისტემის ფორმირება 
საქართველოში.

ფორუმის მონაწილეები
ფორუმში მონაწილეობას იღებენ ახლადდაარსებული და უკვე მოქმედი სოციალური 
საწარმოები, ასევე, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და სახელმწიფო ინსტიტუციების 
წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ სოციალური მეწარმეობის განვითარების 
მიმართულებით და მხარს უჭერენ კონცეფციას.

ფორუმის სამუშაო თემა
2020 წლის ფორუმის ძირითადი სამუშაო თემა სოციალური საწარმოების კრიზისების მართვის 
გამოცდილების გაზიარებაა, მათ შორის კოვიდ-ეკონომიკის პირობებში. ასევე, ფორუმზე 
მოხდება გასული წლის პრაქტიკული შედეგების მიმოხილვა, სოციალურ საწარმოთა ალიანსის 
სამომავლო სტრატეგიის წარდგენა. ფორუმის სამუშაო ჯგუფები დაეთმობა ისეთ საკითხებზე 
მსჯელობას, როგორებიცაა:
- ახალგაზრდების ჩართულობის შესაძლებლობები სოციალური მეწარმეობის განვითარების 
პროცესში;
- სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმები, ამ მხრივ არსებული გამოწვევები და მიღწევები;
- სოლიდარობის პრინციპებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის მექანიზმების განვითარება 
პოსტ-კრიზისულ ეკონომიკაში.

ნომინაცია "წლის სოციალური საწარმო"
ყოველწლიურად, ფორუმზე ხდება „წლის სოციალური საწარმოს“ გამოვლენა ფორუმის 
მონაწილე ორგანიზაციების მიერ, ფარული კენჭისყრის მეშვეობით. აღნიშნულ ნომინაციაში 
გამარჯვებულ სოციალური საწარმოს, ნომინაციის მთავარი პარტნიორის, საქართველოს ბანკის 
მიერ გადაეცემა 4000₾ საქმიანობის გასაფართოვებლად და მიღწეული სოციალური შედეგების 
მასშტაბირებისათვის.

ფორუმი გაიმართება 2019 წლის 19 ნოემბერს, სოციალური მეწარმეობის საერთაშორისო დღეს.

რას გთავაზობთ?
მსოფლიოში მომხმარებელი სულ უფრო ხშირად ირჩევს ისეთი კომპანიის პროდუქტებს და 
მომსახურებას, რომელიც ადამიანებზე და გარემოზე ზრუნვას გულისხმობს. ბრენდების 
სოციალური მიზნები დღითიდღე იზრდება და ეს ტენდენცია საქართველოშიც ძალიან 
შესამჩნევია. სასარგებლო ბიზნესმოდელი თანამედროვე და პროგრესული ბრენდების 
არჩევანია. ამიტომ, ჩვენ გთავაზობთ გახდეთ სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერები და 
ამით ორმაგი სარგებელი მოუტანოთ საზოგადოებას და თქვენს კომპანიას; ხელი შეუწყოთ 
მეწარმეობის ამ მიმართულების განვითარებას და ამავდროულად აამაღლოთ თქვენი 
კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა.
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ღონისძიების სპონსორობა

3500₾ 1500₾ სერვის
ოქროს
სპონსორი

ვერცხლის
სპონსორი

მხარდამჭერი

სარგებელი ოქროს სპონსორი
3500

ვერცხლის სპონსორი
1500 სერვის მხარდამჭერი

ღონისძიებაში 

მონაწილეობა

საკომუნიკაციო
პროგრამა

ღონისძიებაზე სპონსორად, 
პარტნიორად  წარდგენა

ფორუმის გახსნის
ცერემონიალზე მისალმება

სოციალურ მედიაში 
ინფორმაციის განთავსება

საკომუნიკაციო მასალებზე, 
ლოგოს განთავსება

ღონისძიების ვიდეო
კლიპებში ლოგოს განთავსება

სასპონსორო ბანერზე ლოგოს 
განთავსება

ინდივიდუალური ბანერის 
განთავსება

ღონისძიების პროგრამაში 
ლოგოს განთავსება

სპონსორებისა და მხარდამჭერების სარგებელი

სოც. ქსელში ინდივიდუალური
საიმიჯო ფოტოს განთავსება

ვებ-გვერდზე ფორუმის ძირითად
სლაიდერზე ლოგოს განთავსება

ინდივიდუალური ინტერვიუს
გადაღება და მონტაჟი

სოციალურ ქსელში ინტერვიუს
ამონარიდის განთავსება

ფორუმის საგამოფენო სივრცეში
კომპანიის კუთხის მოწყობა

სასურველი რაოდენობის ადგილის
დაჯავშნა სპონსორების მაგიდაზე
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თვალის ერთი გადავლებით - 2019 წლის ფორუმი
2019 წელს, სოციალური მეწარმეობის ფორუმი, ტრადიციულად, სოციალური მეწარმეობის 
საერთაშორისო დღეს გაიმართა.
ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 100-მა მონაწილემ ახლადდაარსებული და უკვე მოქმედი 
სოციალური საწარმოებიდან, ასევე, ორგანიზაციებმა, რომლებიც მუშაობენ სოციალური 
მეწარმეობის სფეროში და წარმოადგენენ კონცეფციის მხარდამჭერ ინსტიტუციებს. ფორუმში 
ჩაერთო სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებიც.

2019 წელს „წლის სოციალური საწარმოს“ კონკურსში ნომინირებული იყო 3 სოციალური 
საწარმო, ესენია: დადარი, ბაბალე და გუმბათი 

მათგან, სოციალურმა საწარმო ბაბალემ ხმების 52%-ით გაიმარჯვა და მოიპოვა "წლის 
სოციალური საწარმოს" სტატუსი. ნომინაციაში გამარჯვებულ სოციალურ საწარმოს ფორუმის 
მთავარი პარტნიორის, საქართველოს ბანკის მიერ გადაეცა სპეციალური პრიზი, 4000 ლარი 
საქმიანობის გასაფართოვებლად და უფრო ფართომასშტაბიანი სოციალური ცვლილებების 
ინიცირებისათვის. ბაბალე 2015 წელს დაარსებული სოციალური საწარმოა, რომელიც 
თანასწორ სამუშაო გარემოს ქმნის სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთათვის. ის 
აერთიანებს სამ სივრცეს: შემოქმედებით სახელოსნოს, შოურუმს და ელექტრონულ 
მაღაზიას.
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