


სააგენტოს შესახებ:

სააგენტო ფუნქციონირებს 2020 წლის პირველი იანვრიდან.

სააგენტოს მთავარი ფუნქციები:

დასაქმების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის გატარება;

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისების 
განხორციელება;

ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორისი სქემების 
განხორციელება;

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 



შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა

დღეის მდგომარეობით, სისტემაში სულ დარეგისტრირებულია - 349 690 სამუშაოს მაძიებელი,
საიდანაც 2020 წელს დარეგისტრირდა - 33 693, ხოლო 2021 წლის - 8 673 პირი;

2020 წელს მოგვმართა - 269 დამსაქმებელმა და წარმოადგინა 3 434 ვაკანტური სამუშაო ადგილი;
2021 წელს - 843 დამსაქმებელმა სააგენტოს მოაწოდა 10 717 ვაკანტური ადგილი.

დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის აქტივობები

ინდივიდუალური და მხარდაჭერითი კონსულტირებები

• 2020 წელს ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 3 024 სამუშაოს მაძიებელმა.
მხარდაჭერითი კონსულტირება მიიღო 12 შშმ პირმა, დასაქმდა - 9 შშმ პირი;

• 2021 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით - ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 2 444
სამუშაოს მაძიებელმა. მხარდაჭერითი კონსულტირება მიიღო 220 შშმ პირმა, დასაქმდა - 15
შშმ პირი.



საშუამავლო მომსახურება - 2020 წელს, ვაკანსიების ფარგლებში შეირჩა 1 806 სამუშაოს

მაძიებელი. 2021 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით, ვაკანსიების ფარგლებში შეირჩა 2 892
სამუშაოს მაძიებელი.

დასაქმების ფორუმები - 2020 წელს, სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართა 2 დასაქმების

ფორუმი; 2021 წელს სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართა 11 დასაქმების ფორუმი.

დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამებისა და სერვისების ფარგლებში 

2020 წელს დასაქმებულია 908 სამუშაოს მაძიებელი; მათ შორის საშუამავლო მომსახურებით -
343, მხარდაჭერით სერვისით - 9, მომზადება-გადამზადების პროგრამით - 555, ფორუმით - 1;

2021 წელს დასაქმებულია 2480 სამუშაოს მაძიებელი; მათ შორის საშუამავლო მომსახურებით -
440, მხარდაჭერით სერვისით - 54, მომზადება-გადამზადების პროგრამით - 713, ფორუმით - 253;
სტაჟირების კომპონენტით - 54, პანდემიით დაზარალებული პირები სულ 966 სამუშაოს
მაძიებელი.



პროგრამის კომპონენტებია:
• პროფესიული მომზადება-გადამზადება მოთხოვნად პროფესიებში:

2020 წელს - 442 სამუშაოს მაძიებელი და დასაქმდა - 555 კურსდამთავრებული; 2021 წელს - 1 121
სამუშაოს მაძიებელი და დასაქმდა - 713 კურსდამთავრებული.

• კარიერის დაგეგმვა და პროფესიული კონსულტირება:
2020 წელს მომსახურება გაეწია 72 სამუშაოს მაძიებელს; 2021 წელს - 1 782, აქედან 47 მსჯავრდებულს
(მათ შორის 2 ქალი).

• სტაჟირება:
2020 წელს პროგრამში ჩაერთო ერთი დამსაქმებელი 15 ვაკანტური ადგილით და 19 სამუშაოს
მაძიებელი/სტაჟიორი. დასაქმდა - 8; 2021 წელს - 24 დამსაქმებელი, 31 ვაკანტური ადგილით და 122
სამუშაოს მაძიებელი. დასაქმდა 54 სამუშაოს მაძიებელი.

• საკვანძო კომპეტენციების განვითარება - პერსონალური და სოციალური კომპეტენცია,

ციფრული კომპეტენცია, სამეწარმეო კომპეტენცია და მულტილინგვურობის კომპეტენცია; 2021 წელს
ჩაერთო 550 სამუშაოს მაძიებელი.

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების
პროგრამა



შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორისო სქემების განხორციელება

2020 წლის 6 თებერვალს ხელი მოეწერა „გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში
სეზონურ სამუშაოზე ქართული სამუშაო ძალის დასაქმების შესახებ“-
შეთანხმებას;

დასაქმების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის რეგისტრაცია დაიწყო 2021 წლის 15
თებერვლიდან. სულ დარეგისტრირებულია 98 810 განმცხადებელი. შერჩეულ კანდიდატთა
ჯგუფები უკვე გაემგზავრა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში.

2021 წლის 9 დეკემბრის მონაცემებით, პროგრამის ფარგლებში დასაქმდა  - 299 პირი.

2013 წლის 12 ნოემბერს ხელი მოეწერა „საქართველოს მთავრობასა და
საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კვალიფიციური სპეციალისტების
ბინადრობისა და ცირკულარული მიგრაციის შესახებ“ ხელშეკრულებას.

სააგენტოში შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტის დაკომპლექტება დაიწყო 2021 წლის
იანვრიდან. მიგრაციის დეპარტამენტის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ცირკულარული
შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის სქემების
განხორციელება.



შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორისო სქემების განხორციელება

2020 წლის 30 სექტემბერს, ხელი მოეწერა შეთანხმებას, „ისრაელის
სახელმწიფოში შრომის ბაზრის კონკრეტულ სექტორებში საქართველოს
მოქალაქეების დროებითი დასაქმების შესახებ“.

2020 წლის 1 ოქტომბერს გაფორმდა შესაბამისი საიმპლემენტაციო ოქმი;

რეგისტრაციის პროცედურა დაიწყო 2021 წლის 12 აპრილიდან ხანგრძლივი მოვლის
დაწესებულებებში დამხმარე მუშაკის პოზიციაზე.

ამ ეტაპზე ისრაელის მხარეს მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა ხელშეკრულების
წარმატებული იმპლემენტაციისთვის.

2019 წლის 30 სექტემბერს საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის
მთავრობას შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას შრომითი მიგრაციის
რეგულირების შესახებ.



„ახალი კორონა ვირუსით (SARS-COV- 2 ) მიყენებული ზიანის 
შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა“ 

200 ლარიანი 6  იანი კომპენსაცია 
(დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური 

პირებისათვის)

I ეტაპი -2020 წლის მაისიდან დაიწყო გაცემა.
163 421 ბენეფიციარმა მიიღო 
131 743 500 ლარი.

II ეტაპი -2021 წლის იანვრის თვიდან დაიწყო 
გაცემა. 158 523 ბენეფიციარმა მიიღო 
148 689 000 ლარი. 

სულ დაირიცხა -280 432 500 ლარი

300 ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაცია 
(თვითდასაქმებულების, ინდ. მეწარმე, 

ასევე დაქირავებულებისათვის)

I ეტაპი -2020 წლის მაისი-აგვისტოს 
პერიოდში 249 121 ბენეფიციარმა მიიღო 
74 736 200 ლარი.

II ეტაპი - 2020 წლის დეკემბრის თვეში 
122 025 ბენეფიციარმა მიიღო 
36 606 900 ლარი 

სულ დაირიცხა - 111 343 100 ლარი

სულ გაიცა 391 776 600 ლარი



მიმდინარე ღონისძიებები და პროექტები

პროექტი „ESCape - დასაქმება, მხარდაჭერა, კონსულტირება შრომის ბაზრის 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად“

პროექტს ახორციელებს ფრიდრიხ ებერტის ფონდი (FES) დასაქმების ხელშეწყობის

სახელმწიფო სააგენტოსთან (SESA), დემოკრატიის განვითარების სააგენტოსა (DDA) და

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით.

პროექტის მიზანია - აჭარის, სამეგრელოს, იმერეთის, კახეთის, ქვემო ქართლის, შიდა

ქართლის რეგიონებში და ასევე, თბილისში რთულად დასასაქმებელი“ სამუშაოს მაძიებლების

დასაქმების და შრომისუნარიანობის ხელშეწყობა.

პროექტის ხანგრძლივობა - 3 წელი, განხორციელება დაიწყო - 2020 წლის 1 ნოემბრიდან.

2021 წელს სააგენტომ პროექტთან დაარეფერირა 260 „რთულად დასასაქმებელი“ სამუშაოს
მაძიებელი.



დაცული სამუშაო ადგილის სუბსიდირება

სამუშაო გარემოს შექმნა, რომელიც შშმ და სსმ პირისთვის არის ადაპტირებული ან
სპეციალური ვაკანსია, რომელსაც აღნიშნული პირი დაიკავებს;

დამსაქმებლის სუბსიდირება მოხდება არა უმეტეს 50%-ისა, იმ პირობით, რომ ეს სამუშაო
გარემო სულ მცირე 3 წელს იფუნქციონირებს.

ვაკანსიების მონიტორინგი და დამსაქმებლების გამოკითხვა

სააგენტომ 2021 წელს შეიმუშავა დამსაქმებლების გამოკითხვისა და ვაკანსიების
მონიტორინგის სახელმძღვანელო, ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების და შესაბამისი
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების იდენტიფიცირების მიზნით;

დღეის მდგომარეობით ვაკანსიების მონიტორინგის ფარგლებში დაწყებულ გამოკითხვის
პროცეში ჩაერთო 220-მდე დამსაქმებელი. მიმდინარეობის შემოსული ინფორმაციის
დამუშავება.

მოწყვლადი ჯგუფების გააქტიურება შრომის ბაზარზე
სააგენტო, სოციალურ სააგენტოსთან ერთად, აქტიურად მუშაობს სოციალურად დაუცველი
ოჯახებიდან შრომისუნარიანი სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების სერვისების შესახებ
ინფორმირების კუთხით.

მიმდინარე ღონისძიებები და პროექტები



სააგენტოს სამომავლო გეგმები

განახლებული შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (LMIMS) შექმნა

ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის ტექნიკურ
მახასიათებლებზე, არქიტექტურაზე და დიზაინზე (ToR) მუშაობა, რომელიც 2022 წლის იანვარში
დასრულდება.

თანამშრომლობა აჭარის დასაქმების სააგენტოსთან

თანამშრომლობის მიზანია ა(ა)იპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს
საქმიანობის პროცესში ა(ა)იპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ახალი სერვის
მოდელისა და ცირკულარული შრომითი მიგრაციის სქემის დანერგვა.

სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარება

ვითარდება და მრავალფეროვნდება დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამები.
იგეგმება დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებსა და პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე. მიმდინარეობს ინტენისური ტრენინგები პერსონალის
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით.

სამოქალაქო სექტორთან და ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობა
გაფორმებულია ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმები სხვადასხვა სახელმწიფო
ორგანიზაციებთან და რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან. სააგენტო განაგრძობს მუშაობას
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის განვითარების მიზნით.



მადლობა ყურადღებისთვის!


