ფორმა # 1

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები
პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამული
კოდი

დასახელება

დასაქმების ხელშეწყობა

2015 წელი

ბიუჯეტიდან
მიღებული
დაფინანსება

საკუთარი
სახსრები

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

070901

დასაქმების ხელშეწყობის მართვა

388,800

388,800

0

388,800

388,800

388,800

070902

პროფესიული გადამზადება

100,000

100,000

0

100,000

100,000

100,000

488,800

488,800

0

488,800

488,800

488,800

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

181

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
დასაქმების ხელშეწყობა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070902

პროგრამის დასახელება:
პროფესიული გადამზადება
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
სულ

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

სულ ბიუჯეტი:

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

დასახელება

2015-2018 წლები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ახალი პროფესიული უნარ-ჩვევებით აღჭურვა მოთხოვნად
პროფესიებში, მათი შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის
მიზნით.
პროგრამის აღწერა:
შრომის
ბაზრის
მოთხოვნათა
შესაბამისად
უმუშევართა
პროფესიული
სწავლების
(მომზადება/გადამზადება/კვალიფიკაციის ამაღლება) უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს დასაქმების
თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას.
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება 250 მოქალაქის პროფესიული
გადამზადება.
პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
დასახელება

სულ

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

სოციალურად დაუცველი
მოქალაქეებისა და შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა
პროფესიული გადამზადება

208,000

52,000

52,000

52,000

52,000

35 წლის და ზევით ასაკის
მოქალაქეების პროფესიული
გადამზადება

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანთა
პროფესიული გადამზადება

32,000

8,000

8,000

8,000

8,000

სულ პროგრამა

400 000

100000

100000

100000

100000

182

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
1) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები 250 პირის პროფესიული გადამზადება და სერთიფიცირება
სხვადასხვა სპეციალობებში.2) 250 მოქალაქისათვის სამუშაოს მოძიებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და
შრომის ბაზართან სრულყოფილი ინტეგრაცია. 3) სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა-მიწოდებას შორის არსებული
დისბალანსის შემცირება და ეფექტური დასაქმების ხელშეწყობა
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
1) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები 1000 პირის პროფესიული გადამზადება და
სერთიფიცირება
სხვადასხვა
სპეციალობებში.2)
1000
მოქალაქისათვის
სამუშაოს
მოძიებაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდა და შრომის ბაზართან სრულყოფილი ინტეგრაცია. 3) სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა
მიწოდებას შორის არსებული დისბალანსის შემცირება და ეფექტური დასაქმების ხელშეწყობა

183

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

ტესტირება/პრაქტ
იკული გამოცდა

პროფ.
გადამზადების
მიმწოდებელი
კოლეჯი
(სერთიფიკატი)

სსიპ აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
დასაქმების
სააგენტო

ხელშეკრულება
პასუხისმგებელ
ორგანიზაციასა და
პროფ.
გადამზადების
მიმწოდებელს
შორის

დასაქმებულთა
სტატისტიკა

სსიპ აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
დასაქმების
სააგენტო

სსიპ აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
დასაქმების
სააგენტო

დამსაქმებელი
ორგანიზაციები

გაზომვის
ერთეული

შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

მონაცემთა წყარო

2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი

სხვადასხვა პროფესიებში
სათანადო ცოდნითა და უნარჩვევებით აღჭურვილი, შრომის
ბაზარზე კონკურენტუნარიანი
1000 მოქალაქე.

სერთიფიცირებ
ული
ბენეფიციარი

პროფესიული
გადამზადების
შედეგად
დასაქმებული
მოქალაქეები

250

30%

250

35%

250

40%

250

45%

