
პროგრამის მიზანი

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  (USAID) 
ახალი ხუთწლიანი პროგრამა “დამსაქმებლები პრო
ფე სიული განათლებისთვის”, მიზნად ისახავს კერ
ძო სექტორთან თანამშრომლობას ადამიანური კა
პიტალის განვითარებისა და პროდუქტიული, მდგრა დი 
და ინკლუზიური დასაქმების შესაძლებლობებს 
შორის კავშირის დამყარების მიზნით, რაც შეამ
ცირებს უმუშევრობის დონეს და ხელს შეუწყობს 
კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ზრდას.   საერ
თა შორისო ექსპერტთა კორპუსი (IESC)ის მიერ 
განხორციელებული პროგრამა, კერძო სექტორთან 
თანამშრომლობით,  დაეხმარება სამუშაოს მაძიებ
ლებს, რათა მათ განივითარონ ზრდადი ეკონომიკის 
სექტორებში დასაქმებისთვის საჭირო უნარები და 
შესაძლებლობები. 

პროგრამის კომპონენტები

პროგრამით გათვალისწინებული ინტერვენციები: 
1. კერძო სექტორის სტიმულირება უნარების გან
ვითარების პროცესში ჩართვისთვის. 2. პროფესიული  
პროგრამების შემუშავება ან გაუმჯობესება და გან
ხორციელება კერძო სექტორის მოთხოვნების შესა
ბამისად. 3. პროფესიული უნარების განვითარების 
შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა რე
გიონებსა და პროექტის სამიზნე ჯგუფებისთვის. 

საგრანტო პროგრამის დიზაინი

შედეგების მისაღწევად მნიშვნელოვანია პროგრამის 
ინოვაციური მიდგომა თანადაფინანსებაზე დაფუძ
ნებული გრანტების (საგრანტო ფონდი  $13 მილიო
ნი აშშ დოლარი) მიმართ. აღნიშნული მიდგომის 
საშუალებით შესაძლებელია კვალიფიციური სამუ
შაო ძალის მომზადება ეკონომიკის სწრაფად 
მზარდი  სექტორების მოთხოვნების შესაბამისად 
და პარალელურად, ამ პროცესში სამიზნე ჯგუფების 
 ახალგაზრდები, ქალები, სოფლად მცხოვრები 
მოსახლეობა, ეთნიკური უმცირესობები და სპეცი
ალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პი
რების,  ჩართულობის უზრუნველყოფა. პროგრამის 
განხორციელების შედეგად, სექტორულ დონეზე შე
იქმნება ტრენინგის მიმწოდებელთა ქსელი, ასე ვე 
კერძო სექტორსა და საგანმანათლებლო დაწესე
ბულებებს შორის თანამშრომლობის  მზარდი და 
ეფექტური მოდელი.

კომპონენტ 1ის ფარგლებში გაცემული გრან
ტები დაეხმარება დამსაქმებლებს, დარგობრივ 
და პროფესიულ ასოციაციებს/საბჭოებს, მონაწი
ლეობა მიიღონ უნარების განვითარებაში და ინო
ვაციური პრაქტიკის დანერგვის პროცესში. ასევე,  
გააძლიერონ პარტნიორობის მოდელები და კავში
რები დამსაქმებლებსა და საგანმანათლებლო და
წე სებულებებსა და უნარების განვითარებისა და 
პროდუქტიული/მდგრადი/ინკლუზიური დასაქმების 
შესაძლებლობებს შორის. აღნიშნული პრაქტიკა 
შე იძ ლება დაკავშირებული იყოს დამსაქმებელთა 

თანადაფინანსებაზე დაფუძნებული 
ინოვაციური საგრანტო პროგრამა

USAID-ის პროგრამა დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის
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დამსაქმებლების და საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების თანამშრომლობის 

სტიმულირება

კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, 
მაღალი პოტენციალის მქონე 

სექტორებისთვის საგანმანათლებლო 
პროგრამების შემუშავება

ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტების 
დამკვიდრების ხელშეწყობა

დასაქმების შესაძლებლობების და 
შემოსავლის გაუმჯობესება სამუშაოს 
მაძიებლებისთვის, განსაკუთრებით 

რეგიონებში



ჩართულობასთან უნარების  განვითარების საგან
მანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში; ასევე, უნა
რების სასწავლო პროგრამების მიწოდებასთან; 
ხარისხის უზრუნელყოფის და უნარების სასწავლო 
პროგრამების სტანდარტების შემუშავებასა და გან
ხორციელებასთან და პირდაპირი კავშირების დამ 
ყა რებასთან უნარების სასწავლო პროგრამებსა და 
დასაქმების შესაძლებლობებს შორის. პოტენციური 
ინტერვენციების მაგალითებია: 

► დამსაქმებლებისათვის, დარგობრივი ასოციაცი
ებისათვის/საბჭოებისათვის, ინდუსტრიული 
ჯგუ  ფებისათვის და კერძო სექტორის სხვა წარ
მომადგენლებისათვის სხვადასხვა მექანიზ
მების პილოტირება, რათა უზრუნველყონ მათი 
მონაწილეობა საგანმანათლებლო პროგრამის 
შემუშავებასა და განხორციელებაში;

► ტრენინგის მომწოდებლებსა და დამსაქმებლებს 
შორის პარტნიორული ურთიერთობების ჩამო
ყალიბება; დამსაქმებელთა, დარგობრივი 
ასო  ცია ციების/საბჭოების, ინდუსტრიული 
ჯგუ ფე ბის და  კერძო სექტორის სხვა წარმო
მად გენ ლების სტიმულირება, რათა გაუმჯობეს
დეს მასწავლებელთა პროფესიული შესაძლებ
ლობები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; 

► შესაძლებლობების შექმნა ტრენინგის მომ წო
დებლებისთვის, რათა მათ უზრუნველყონ სწავ
ლება რეალურ საწარმოო გარემოში; 

► დამსაქმებელთა სპეციალისტების ჩართვა ტრე
ნინგის მოდულების განხორციელებაში;

► დამსაქმებელთა ჩართულობის გაზრდა პროფე
სიული ორიენტაციის სისტემის განვითარებაში, 
დასაქმების ფორუმებისა და სხვა აქტივობების 
მოწყობაში, რაც მიზნად ისახავს დასაქმების 
ხელშეწყობას;

► სამუშაო ადგილას სწავლების მოდელების შე
ქმნა, სასწავლო პრაქტიკებისა და სტაჟირე ბების 
მოდელების ჩათვლით;

► დამსაქმებელთა ჩართვა ხარისხის უზრუნ ველ
ყოფის/სერტიფიცირების საბჭოებსა  და დარ
გობ რივი უნარების საბჭოებში;

► დარგობრივი/ინდუსტრიული/პროფესიული ასო
ციაციების პროფესიული შესაძლებლობების 
მიზ ნობრივი გაძლიერება, რათა გაიზარდოს მა
თი ჩართულობა უნარების განვითარებაში; 

► ციფრული ან ინოვაციური მოდელების შემუშა
ვება ტრენინგების ხარისხის გაზრდის მიზნით;

► საგანმანათლებლო რესურსების განვითარება;  
► სქემების შემუშავება მომავალში უნარებზე 

მოთხოვნის დაკმაყოფილებისათვის;
► ბენეფიციართა მოზიდვა და წახალისება, რა

თა მათ ჰქონდეთ წვდომა მაღალი ხარისხის 
უნარების ტრენინგებზე და დასაქმების შესაძ
ლებლობებზე პროფესიული ორიენტაციის მომ
სა ხურებების გამოყენების გზით;

► პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება 
საერთაშორისო სერტიფიცირებულ საგანმანათ
ლებლო მომწოდებლებთან. 

კომპონენტი 2ის ფარგლებში გაცემული გრან ტი 
დახმარებას გაუწევს: 2ა) ფორმალური და არაფორ
მალური განათლების ფარგლებში მოკლევადიანი 
პროფესიული მომზადება/გადამზადების ან/და სა
სერ თიფიკატო  პროგრამების შემუშავებას/ გაუმ

ჯო ბესებას და განხორციელებას, რაც, მაღალი პო
ტენ  ციალის მქონე დარგების განვითარებისთვის,  
მყი   სიერად გადაჭრის შრომის ბაზარზე არსებული შეუ
საბამო უნარების პრობლემას და 2ბ)   გრძელვადიანი  
პროფესიული საგანმანათლებლო ან/და საერთა შო
რისოდ აღიარებული სასერთიფიკატო პროგრამების 
შემუშავებას/ გაუმჯობესებას და განხორციელებას,  
რაც ხელს შეუწყობს დღესდღეობით ან/და უახლეს 
მომავალში ყველაზე მეტად მოთხოვნადი  უნარების 
განვითარებას. 

 ფორმალური და არაფორმალური განათლების 
ფარგლებში მოკლევადიანი პროფესიული 
მომ ზა დება/გადამზადების ან/და სასერტი
ფი კატო  პროგრამების შემუშავება ან გაუმჯო
ბესება და განხორციელება, (2ა)  მიზნად ისა ხავს 
დამსაქმებელთა კვალიფიციური ადამიანუ
რი რესურსის საჭიროების მყისიერად  დაკ მა
ყოფილებას;

 გრძელვადიანი  პროფესიული საგანმანათ
ლებ  ლო ან/და საერთაშორისოდ აღიარებული 
სა სერ თიფიკატო პროგრამების შემუშავება/
გაუმ ჯობესება და განხორციელება, მიზნად ისა
ხავს უნარების განვითარების უფრო მაღალი 
დონის ან მაღალი ხარისხის პროფესიული 
პროგრამების  (დონე III ან უფრო მაღალი,       
,,ეროვ ნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს” შესაბა
მისად) შემუშავებას ან მნიშვნელოვნად 
გაუმ ჯობესებას და განხორციელებას, რაზეც 
დიდი მოთხოვნაა მზარდი პოტენციალის 
მქონე დარგებში. აღნიშნული ხელს შეუწყობს 
პროდუქტიული, მდგრადი და ინკლუზიური  და
საქ  მების შესაძლებლობების განვითარებას. ამ 
ქვეკომპონენტში შექმნილი პროფესიული პრო
გრამების ძირითადი მიზანია ისეთ უნარებ ზე 
ყურადღების გამახვილება, რომელიც, პროგნო
ზის თანახმად, ძალიან მოთხოვნადი იქნება კერ
ძო სექტორში უახლოეს მომავალში.  აღნიშნუ ლი 
ქვეკომპონენტის ფარგლებში შემუშავებული და 
განხორციელებული პროფესიული პროგრამები 
უნდა იყოს საერთაშორისოდ აღიარებული ან  
საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სერ ტი 
ფიცირების სქემასთან  თავსებადი და კურსდამ
თავრებულებს უნდა მიენიჭოთ ,,ეროვნული 
საკვა ლიფიკაციო ჩარჩოს’’ მიერ განსაზღვრული 
კვალიფიკაციები.  

კომპონენტი 3ის საგრანტო სქემა მიზნად ისახავს 
დაუსაქმებელი მოსახლეობის დასაქმებას და დამ
საქმებელთა პროდუქტიულობის გაზრდას შემოსავ
ლების მიღების მიზნით რეგიონებში. პროგრამა 
დაეხმარება ინდუსტრიის შესაბამისი უნარების 
გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი  სასწავლო პროგ
რამების რეპლიკაციას რეგიონებში და საჭი როების 
შემთხვევაში გაუმჯობესებას, კერძო სექტორის 
მოთხოვნებზე მორგებას და მათ განხორციელებას. 
მესამე კომპონენტის მიერ მხარდაჭერილი სასწავლო 
პროგრამები უნდა დაიგეგმოს და განხორციელდეს 
დამსაქმებელთა მონაწილეობით და შექმნას კად
რების განვითარების მდგრადი სისტემები. ყველა 
საგრანტო პროგრამის განუყოფელი ნაწილია პრიო
რიტეტული მოსახლეობისათვის ბაზარზე მოთ ხოვ
ნადი უნარების სასწავლო პროგრამებზე თანაბა რი 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.    



როგორია პროგრამის საგრანტო სქემა? 

კომპონენტი 1: კერძო სექტორის 
სტიმულირება უნარების განვითარების 
პროცესში ჩართვისთვის

კომპონენტ 1ის ფარგლებში გრანტის მაქს. 
ოდენობა  $30,000 გრანტის  მიმღებზე

კომპონენტ 1ის ფარგლებში გაცემული გრანტის 
მიზანი: კერძო სექტორის სტიმულირება განახორ
ციელოს საპილოტე ინიციატივები ადამიანური კა
პი ტალის განვითარებაში.

კომპონენტი 3: პროფესიული უნარების 
განვითარების შესაძლებლობებზე 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა რეგიონებში 
პროექტის სამიზნე ჯგუფებისთვის

მე3 კომპონენტის ფარგლებში გრანტის მაქს. 
ოდენობა  $500,000 გრანტის მიმღებზე

მე3 კომპონენტის ფარგლებში გაცემული გრან
ტის მიზანი: ფორმალური და არაფორმალური 
გა ნათ  ლების ფარგლებში, მაღალი ხარისხის 
მო  კ ლე  ვადიან და გრძელვადიან პროფესიულ პროგ
რამებზე  ხელმისაწვდომობა რეგიონებში სამიზნე 
მოსახლეობისთვის.

გრანტის პოტენციური მიმღები:

⦁ კერძო კომპანიები და ბიზნეს ასოციაციები;
⦁ საჯარო და კერძო პროფესიული საგანმა ნა თ

ლებ ლო დაწესებულებები და უმაღლესი საგან
მანათლებლო დაწესებულებები; 

⦁ პროფესიული ასოციაციები და არასამთავრობო 
ორგანიზაციები.

პროგრამის გრანტის მიმღები უნდა იყოს საქარ თვე
ლოში სამართლებრივად რეგისტრირებული პირი. 

USAIDის პროგრამის „დამსაქმელები პროფესიული 
განათლებისთვის“ ფარგლებში გრანტი არ გაიცემა 
სახელმწიფო ორგანიზაციებზე, გარდა სახელმწიფო 
კოლეჯებისა და უნივერსიტეტებისა.

დასაშვები საგრანტო ხარჯები: 

⦁ სასწავლო ლაბორატორიების აღჭურვა და მოთ
ხოვნებზე მორგება;

⦁ ტექნიკური დახმარება და სხვა ხარჯები, რომე ლიც 
დაკავშირებულია საგანმანათლებლო  პროგრა
მე ბის შემუშავებასთან/გაუმჯობესებასთან, 
საერ  თა შორისო სერტიფიცირებასთან;

⦁ პედაგოგების ტრენინგები;

⦁ განაცხადში წარმოდგენილი პროგრამის განხორ
ციელებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დახ
მარება;

⦁ პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო გა
რე მოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაც
ვის ზომების შესრულებასთან დაკავშირებული 
ხარჯები;

⦁ ინოვაციური პრაქტიკის დამკვიდრება უნარე
ბის განვითარებაში, მათ შორის, კომპონენტ 1ში 
შემუშავებული ინოვაციური მოდელების განხორ
ციელება.

გრანტების გაცემასთან 
დაკავშირებული მიდგომა: 

⦁ თანადაფინანსება გრანტის მიმღების მხრიდან;
⦁ პირველი კომპონენტით განსაზღვრული გრანტის 

ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ინვესტიციის 
საერთო მოცულობის 80 პროცენტს;

⦁ მე23 კომპონენტებით განსაზღვრული გრანტე
ბი მოითხოვს მინიმუმ 50% თანადაფინანსების 
უზრუნველყოფას;

⦁ თანადაფინანსების მოთხოვნების დასაკმაყო
ფილებლად მისაღებია ფულადი  და არაფულადი 
შენატანები. 

კომპონენტი 2: ფორმალური და 
არაფორმალური განათლების ფარგლებში 
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი 
პროფესიული  პროგრამების შემუშავება/ 
გაუმჯობესება და განხორციელება კერძო 
სექტორის მოთხოვნების შესაბამისად

2ა კომპონენტის ფარგლებში გრანტის მაქს. 
ოდენობა  $300,000 გრანტის მიმღებზე 

2ბ კომპონენტის ფარგლებში გრანტის მაქს. 
ოდენობა  $1.5 მილიონი გრანტის მიმღებზე

2ა კომპონენტის ფარგლებში გაცემული გრან ტის 
მიზანი: განვითარებადი სექტორების მოთხოვ
ნების დაკმაყოფილების მიზნით მაღალი ხარისხის 
მოკლევადიანი (6 თვეზე ნაკლები)  პროფესიული 
მომზადება/გადამზადების ან/და სასერტიფიკატო  
პროგრამების შემუშავების/გაუმჯობესების და გან
ხორ ციელების   ხელშეწყობა. 

2ბ კომპონენტის ფარგლებში გაცემული გრან ტის 
მიზანი: განვითარებადი სექტორების მოთხოვ ნე
ბის დაკმაყოფილების მიზნით მაღალი ხარისხის 
გრძელვადიანი (6 თვეზე მეტი)  პროფესიული საგან
მანათლებლო ან/და საერთაშორისოდ აღიარე ბუ
ლი სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავების/ 
გაუმჯობესების და განხორციელების ხელშეწყობა. 



როდის გამოცხადდება საგრანტო პროგრამები? 

კომპონენტი გრანტის 
გამოცხადება

საინფორმაციო 
შეხვედრა*

კომპონენტი 1  კერძო სექტორის სტიმულირება უნარების 
განვითარების პროცესში ჩართვისთვის ოქტომბერი, 2021 ნოემბერი, 2021

კომპონენტი 2ა  ფორმალური და არაფორმალური 
განათლების ფარგლებში მოკლევადიანი პროფესიული 
მომზადება/გადამზადების ან/და სასერტიფიკატო 
პროგრამების შემუშავება ან გაუმჯობესება და 
განხორციელება კერძო სექტორის მოთხოვნების 
შესაბამისად

ნოემბერი, 2021 ნოემბერი, 2021

კომპონენტი 3  პროფესიული უნარების განვითარების 
შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 
რეგიონებში პროექტის სამიზნე ჯგუფებისთვის

ნოემბერი, 2021 ნოემბერი, 2021

კომპონენტი 2ბ  გრძელვადიანი პროფესიული 
საგანმანათლებლო და საერთაშორისოდ აღიარებული 
სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესება 
და განხორციელება კერძო სექტორის მოთხოვნების 
შესაბამისად

იანვარი, 2022 იანვარი, 2022

ინფორმაცია გრანტების შესახებ ხელმისაწვდომია:

USAID Industryled Skills Development Program  IESC 
www.jobs.ge

https://www.facebook.com/USAIDSkillsProgram

ზოგადი ინფორმაციისთვის: skillsdevelopment@iesc.org 
გრანტთან დაკავშირებული ინფორმაციისთვის: skillsgrants@iesc.org

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის საერთაშორისო ექსპერტთა კორპუსს და არ გამოხატავს აშშ 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის შეხედულებებს.

*პროგრამა გეგმავს საინფორმაციო შეხვედრების ჩა
ტარებას შემდეგ ქალაქებში: 

⦁ თბილისი  გრანტის მაძიებლებისთვის თბილი
სიდან, შიდა და ქვემო ქართლის რეგიონებიდან

⦁ ზუგდიდი  გრანტის მაძიებლებისთვის სამეგ
რელოზემო სვანეთის რეგიონიდან

⦁ ბათუმი  გრანტის მაძიებლებისთვის აჭარის ავ
ტონომიური რესპუბლიკიდან და გურიის რეგი
ონიდან 

⦁ ქუთაისი  გრანტის მაძიებლებისთვის იმერეთის 
და რაჭალეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიო
ნებიდან 

⦁ თელავი  გრანტის მაძიებლებისთვის კახეთის 
რეგიონიდან

⦁ ბორჯომი  გრანტის მაძიებლებისთვის სამცხე
ჯავახეთის რეგიონიდან 

http://iesc.org/program/usaid-industry-led-skills-development/

