April - July, 2018
პროექტის ვადები: აპრილი-ივლისი, 2018
Georgia, Poland, Slovakia, Hungary
ადგილმდებარეობა: საქართველო, პოლონეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი

Description
The project is created to build entrepreneurial skills and promote business development in
war-affected communities and rural areas in Mtskheta-Mtianeti region. Project will promote the
cooperation between local government and individual entrepreneurs in order to develop
businesses on a local level to address unemployment and stimulate local economy. Participants
will take part in the training course and in study tours in order to gain necessary skills and
experience good examples of enterprises. The language of training will be english with georgian
translation provided. Participants do not need to speak english.
პროექტის აღწერილობა
პროექტის ძირითადი მიზანია განავითაროს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ომით დაზარალებული
მოსახლეობისა და მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობის სამეწარმეო უნარები და ხელი შეუწყოს
მათი ბიზნესის განვითარებას ინდივიდუალური მეწარმეებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის
თანამშრომლობით, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ეკონომიკის სტიმულირებასა და
უმუშევრობის დონის შემცირებას რეგიონულ დონეზე. პროექტის მონაწილეები მონაწილეობას
მიიღებენ ტრენინგ კურსსა და სასწავლო ვიზიტში, რათა მიიღონ საჭირო გამოცდილება და უნარები
წარმატებული ბიზნესის განსახორციელებლად. ტრენინგის ენა არის ინგლისური და
უზრუნველყოფილია ქართული თარგმანი. ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა არ არის
აუცილებელი კრიტერიუმი.
დამატებითი ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე იხილეთ ბმულზე:
More information:
https://www.yfbf.org/entrepreneurial-education-for-integration-of-war-affected-communities.html

Goals
1. Participants will gain necessary skills for entrepreneurship in order to address unemployment,
increase confidence, and stimulate the local economy.
2. Participants will enhance the skills of self-employment by trainings based on entrepreneurial
education, theoretical knowledge and practical experience in entrepreneurship
3. Participants will develop cooperation between individuals and local municipalities regarding
business development and entrepreneurship.
პროექტის მიზნები
1. მონაწილეები მიიღებენ იმ საჭირო უნარებსა და გამოცდილებას, რაც შემდგომში ხელს შეუწყობს
ადგილობრივი ეკონომიკის სტიულირებას, უმუშევრობის დონის შემცირებასა და ინდივიდუალი
მეწარმეების შესაძლებლობების გაზრდას.
2. პროექტის მონაწილეები გაიუმჯობესებენ თვითდასაქმების უნარებს მეწარმეობის ტრენინგებში
მონაწილეობით, მეწარმეობის შესახებთეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების
მიღების შემდგომ.
3. პროექტის 
მონაწილე ინდივიდუალური მეწარმეები და ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლები მოახდენენ თანამშრომლობას ადგილობრივ დონეზე ბიზნესისა 
სა
მეწარმეობის განსავითარებლად.
Plan
1.

Training in Georgia based on gaining entrepreneurial skills, building cooperation with local
municipality and sharing experiences (15th - 21th of April)

2.

Study Tour to Poland, Hungary and Slovakia to observe the best experiences of enterprises
and cooperation with municipality (1st - 8th of June)

3.

Post study tour training (1st - 5th of July)

4.

Closing conference 21th of July

პროექტის განხორციელების გეგმა
1.

2.

3.
4.

სამეწარმეო უნარების გაძლიერებაზე ორიენტირებული ტრენინგი საქართველოში, რომელიც
ასევე განავითარებს კომუნიკაციას ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ინდივიდუალურ
მეწარმეებს 
შორის. (15-21 აპრილი)
სასწავლო 
ვიზიტი პოლონეთში, სლოვაკეთსა და უნგრეთში, სადაც მონაწილეები გაეცნობიან
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მეწარმეების ბიზნეს კუთხით თანამშრომლების
საუკეთესო 
პრაქტიკებს. (1-8 ივნისი)
სასწავლო ვიზიტის შემდგომი ტრენინგი. (1-5 ივლისი)
პროექტის დახურვის ღონისძიება. (21 ივლისი)

Participants criteria
1. Entrepreneur willing develop the business or individual willing to start entrepreneurship
2. Age: +18
3. Inhabitant of Mtskheta-Mtianeti Region
მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმები
1. პირები, 
რომელთაც სურთ განავითარონ ბიზნესი ან აქვთ ბიზნეს იდეა.
2. პროექტის მონაწილე უნდა იყოს მინიმუმ 18 წლის.
3. პროექტის მონაწილე უნდა იყოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის შემდეგი მუნიციპალიტეტების:
დუშეთის, ყაზბეგისა და ახალგორის (წეროვანი, წილკანი ფრეზეთი) მცხოვრები
How to apply
1. Application Formhttps://goo.gl/forms/dUXqgH01fuIsdTkm2deadline: 25th of February
2. Skype Interview: 1st - 10th of March
3. Results: 15th of March
როგორ მივიღოთ მონაწილეობა
1. შევსებული აპლიკაციის ფორმა, 
ფორმა იხილეთ ბმულზე: შევსების ბოლო ვადაა: 25
თებერვალი
2. გასაუბრება: 1-10 მარტის პერიოდში.
3. შედეგების გამოცხადება: 15 მარტი
Organizer contact
For Better Future
Phone: +995 599 410250 +995 557 435455
E-Mail: uketesimomavlisatvis@gmail.com
Website: https://www.yfbf.org/
პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის საკონტაქტო ინფორმაცია
ორგანიზაცია “უკეთესი მომავლისათვის”
ტელ: +995599410250 +995 557 435455
ელ. ფოსტა: uketesimomavlisatvis@gmail.com
ვებსაიტი: https://www.yfbf.org/

Donors and Partners

