
                                                                         

                                                                                                          

 

EU4Youth  

Ermənistan və Gürcüstanda sosial sahibkarlıq (SEAG) 
 

Ermənistan və Gürcüstanda sosial sahibkarlıq “Avropa İttifaqı Gənclər üçün” 

(EU4Youth) tərəfindən maliyyələşdirilmiş layihədir ki, hansını 2020-ci ilin 

yanvar ayından Mersi Korps (Mercy Corps) Beynəlxalq Qeyri-hökumət 

Təşkilatı və onun tərəfdaşları: Gürcüstanın Biznes-Konsultasiya Təşkilatları 

Assosiasiyası (ABCO) və Ermənistanın “İnkişaf Prinsipləri” (DP) qeyri-

hökumət təşkilatı həyata keçirirlər. 

Layihənin əsas məqsədi 18-29 yaşında gənclərin sahibkarlıq potensialının 

gücləndirilməsi və sosial sahibkarlıq sahəsində işlə təmin edilməsindən; eləcə də 

onların birləşdirilməsi, işlə təmin edilməsi və qoşulması vasitəsilə sosial bərabərsizliyin 

azaldılmasından ibarətdir. 

Sosial müəssisə sosial problemlərin həll edilməsinə yönəldilmiş, iqtisadi fəaliyyətə 

qoşulmuş, müəssisənin mənfəətinin bir hissəsini sosial problemin həll edilməsi üçün 

xərcləyən hüquqi şəxsdir. 

 

Müvafiq olaraq, layihə gənclərə COVID-

19 pandemiyasından sonrakı dövrdə 

mövcud olan biznesi inkişaf etdirmək və 

ya yeni biznesə başlamaq üçün, 

məqsədə yönəldilmiş sosial müəssisəni 

formalaşdırmaq, onun sabitliyinə nail 

 



Mersi Korpsun Gürcüstandakı Nümayəndəliyi: 
Tbilisi, A. Tsaqareli 48      
0322 32 2252471/72 

olmaq və eyni zamanda, mövcud olan sosial problemlərin həll edilməsinə 

qoşulmaq üçün unikal şans verir. 

Layihənin prioriteti həssas gənclər qrupları və hər iki ölkədə ən kəskin sosial 

və mühiti mühafizə məsələləri üzərində işləyən müəssisələr ilə əməkdaşlıq 

etməkdir. 

Gürcüstanda layihə Kaxeti, Kvemo Kartli və Samtsxe-Cavaxeti regionlarında həyata 

keçirilir.  

Layihə çərçivəsində planlaşdırılmış treninqlərə və digər fəaliyyətə qoşulma gənclərə 

biliyini dərinləşdirmək; biznesin planlaşdırılmasında, biznes planların tərtib edilməsi və 

maliyyə uçotunda, məhsulların istehsalı və onların marketinqində təcrübəni əldə etmək 

imkanını verəcəkdir. Onlar sosial müəssisələrin vəzifə və məqsədləri haqqında daha 

çox məlumatı əldə edə biləcəklər. Qrant müsabiqəsində qalib gəlmiş gənclərin sosial 

müəssisələri isə öz sosial müəssisəsinin fəaliyyətini genişləndirə və müəyyən edilmiş 

sosial məqsədə nail olunmasını təmin edə bilmək üçün maliyyə dəstəyini əldə 

edəcəklər. Əlavə olaraq, qalib gəlmiş sosial müəssisələrin sabitliyi üçün Gürcüstanda 

mövcud olan bizneslər, maliyyə institutları və biznesdə fəaliyyət göstərən müxtəlif 

təşkilatlar onlara mentorluq edəcəklər. 

Qeydiyyat 2020-ci ilin mayın 1-dən 31 

iyul daxil olmaqla aşağıdakı linkdə 

həyata keçirilir: 

https://forms.gle/c34VQkA4Nymok6FMA

. Qeyd edilən müddət keçdikdən sonra 

iki həftə ərzində layihənin əməkdaşları 

müsahibə məqsədilə bilavasitə olaraq 

ərizəçilərlə əlaqə saxlayacaqlar. 

 

Qarşıdakı broşüra Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır.  

Məzmunu üçün Mersi Korps və onun tərəfdaşları məsuliyyət daşıyırlar və o,  

Avropa İttifaqının mülahizələri və fikirlərini ifadə etmir. 

https://forms.gle/c34VQkA4Nymok6FMA
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