


• სოციალური მეწარმეობის ფორუმს 10-წლიანი ისტორია აქვს, 

რომელსაც საფუძველი „საქართველოს სტრატეგიული 

კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა“ 2012 წელს ჩაუყარა

• სოციალური მეწარმეობის ფორუმი ყოველწლიური ღონისძიებაა 

და 2017 წლის შემდეგ „სოციალურ საწარმოთა ალიანსის“ 

ორგანიზებით იმართება

• ფორუმი წარმოადგენს მასშტაბურ ღონისძიებას, რომლის მიზანიც 

სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაცია და 

საქმიანი კავშირების გაძლიერებაა სოციალურ მეწარმეებსა და 

სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს შორის

• ღონისძიებაში ყოველწლიურად მონაწილეობენ სოციალური 

მეწარმეები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სახელმწიფო 

ინსტიტუციებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, 

რომლებიც მხარს უჭერენ კონცეფციის განვითარებას 

საქართველოში



ფორუმის კულმინაციური მომენტია ნომინაციაში „წლის

სოციალური საწარმო“ გამარჯვებულის გამოვლენა,

რომელსაც ღონისძიების მონაწილე ორგანიზაციები

ყოველწლიურად ირჩევენ ფარული კენჭისყრის გზით



• სოციალური მეწარმეობის ფორუმი 2020 წელს,19 ნოემბერს, 

სოციალური მეწარმეობის საერთაშორისო დღეს გაიმართა

• ღონისძიება ჩატარდა ჰიბრიდულ ფორმატში და, მიუხედავად 

პანდემიის თანმდევი გამოწვევებისა, მისდამი ინტერესი და 

ჩართულობა მაღალი იყო

• ღონისძიება გაშუქდა ონლაინ გამოცემების, სატელევიზიო 

გადაცემებისა და რადიოს საშუალებებით (საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი „ახალი დღე“; საზოგადოებრივი მაუწყებელი „პიკის 

საათი"; რუსთავი 2 „დილა მშვიდობისა საქართველო“; რადიო 

კომერსანტი გადაცემა „პროფესიონალები”; ონლაინ გამოცემა 

"Entrepreneur Georgia“ ); ამასთანავე, Facebook Live-ით, რომლის 

მაყურებელთა რაოდენობამ 2000-ს გადააჭარბა

• "წლის სოციალური საწარმო 2020" გახდა წალკის მუნიციპალიტეტში 

მოქმედი სოციალური საწარმო "გუმბათი", რომელსაც ნომინაციის 

მხარდამჭერისგან, საქართველოს ბანკისგან, გადაეცა 4000-ლარიანი 

გრანტი

• ფორუმის შემაჯამებელი ვიდეორგოლი იხილეთ ბმულზე

https://www.facebook.com/SEAllianceGeorgia/videos/1276826699354529
https://www.facebook.com/SEAllianceGeorgia/videos/372640584159355
https://www.facebook.com/SEAllianceGeorgia/videos/202611834779246




• სოციალური მეწარმეობის მე-10 ფორუმი, 2021 წლის 

18 ნოემბერს გაიმართება და ამ დღეს, 

ტრადიციულად, ყველა სოციალური მეწარმე, 

სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებული და 

მხარდამჭერი პირი ერთ სივრცეში მოიყრის თავს 

• ღონისძიების თემატური ფოკუსია თანამშრომლობა 

საერთო მიზნებისთვის (სოციალური საწარმოებისა 
და ტრადიციული ბიზნესების პარტნიორობის 
საუკეთესო მაგალითები; სოციალური საწარმოების 
საქმიანობის გავლენის კვლევა და დადებითი 
შედეგები)

• 2021 წელს ღონისძიება იმართება ევროკავშირის 

ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის 

„სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი 
და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის“ ფარგლებში



სოციალური მეწარმეობის გზით ბიზნესის კეთება და

თანამშრომლობა ტრადიციულ ბიზნესებთან არის მდგრადი და

თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული სამყაროს საწინდარი



ყოველწლიურად გამარჯვებულ სოციალურ საწარმოს

უნიკალური მხარდამჭერი გადასცემს ფულად ჯილდოს

საქმიანობის განვითარებისა და გაფართოებისთვის



ღონისძიების სპონსორად, 

პარტნიორად წარდგენა

სოციალურ მედიაში 

ინფორმაციის განთავსება

საკომუნიკაციო მასალებზე 

ლოგოს განთავსება

სასპონსორო ბანერზე ლოგოს 

განთავსება

ვებ-გვერდზე ფორუმის 

ძირითად სლაიდერზე ლოგოს 

განთავსება

სტატიის მომზადება და საიტზე 

განთავსება

ფორუმის გახსნაზე მისალმება 

და კომპანიის წარდგენა

ღონისძიების სპონსორად, 

პარტნიორად წარდგენა

ფორუმის გახსნაზე მისალმება 

და კომპანიის წარდგენა

სოციალურ მედიაში 

ინფორმაციის განთავსება

საკომუნიკაციო მასალებზე 

ლოგოს განთავსება

სასპონსორო ბანერზე ლოგოს 

განთავსება

ვებ-გვერდზე ფორუმის 

ძირითად სლაიდერზე ლოგოს 

განთავსება

სტატიის მომზადება და საიტზე 

განთავსება

ღონისძიების სპონსორად, 

პარტნიორად წარდგენა

საკომუნიკაციო მასალებზე 

ლოგოს განთავსება

სასპონსორო ბანერზე ლოგოს 

განთავსება

ფორუმის გახსნაზე მისალმება 

და კომპანიის წარდგენა

სოციალურ მედიაში 

ინფორმაციის განთავსება

ვებ-გვერდზე ფორუმის 

ძირითად სლაიდერზე ლოგოს 

განთავსება

სტატიის მომზადება და საიტზე 

განთავსება

3500 2000 სერვისი



აღმოვაჩენთ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე

თანამოაზრეებს და შევძლებთ ერთმანეთის გაძლიერებას

დასახული მიზნების მისაღწევად



ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, ბლოკი 2

თბილისი, საქართველო

sealliancegeorgia@gmail.com

0322 900 825

seforum.ge

https://www.facebook.com/SEAllianceGeorgia
https://www.linkedin.com/company/19109725/admin/
http://seageorgia.ge/
https://www.instagram.com/sea_georgia/

