
                                                                         
 

                                                                                                                

EU4Youth  

Ermənistan və Gürcüstanda sosial sahibkarlıq (SEAG) 
 

Tez-tez verilən suallar: 
 

Sosial müəssisə nə deməkdir? 

Sosial müəssisə sosial problemlərin həll edilməsinə yönəldilmiş, iqtisadi fəaliyyətə 

qoşulmuş, müəssisənin mənfəətinin bir hissəsini sosial problemin həll edilməsi üçün 

xərcləyən hüquqi şəxsdir. 

Qeyd edilməlidir ki, mənfəətin əldə edilməsi sosial müəssisənin əsas təyinatı deyildir, lakin 

gəlir müəssisənin uğurunda olduqca əhəmiyyətli rol oynayır. Sosial müəssisəni öz sosial 

məqsədinə nail olmaq üçün ianə və qrantlardan asılı olan ənənəvi xeyriyyə təşkilatlarından 

məhz sabit gəlirlər fərqləndirir. 

Sosial müəssisənin məqsədi mənfəətin bütövlüklə təsisçilər arasında bölüşdürülməsi deyil, 

mənfəətin bütövlüklə və ya qismən sosial məqsədlərə nail olmaq üçün təkrar sərmayə 

qoyulmasıdır. 

Uğurlu sosial müəssisə onun sabitliyini təmin etmək üçün təşkilatın sosial missiyasına 

riayət edilməsini və müəssisənin maksimal məhsuldarlığını balanslaşdıra biləcək bir 

müəssisədir. 

 

Sosial müəssisələr hansı növ sosial problemləri həll edirlər? 

Sosial müəssisənin biznes modeli geniş sosial problemdən kiçik icmanın inkişaf 

layihəsinə qədər istənilən ideya üçün əlverişlidir: İMO şəxslərin işlə təmin olunması, mühiti 

mühafizə, səhiyyə, həssas qruplara yardımın göstərilməsi və sair. 
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Məsələn:  

- Tsnoridə yaradılmış “Bilik Kafesi”, buradan əldə edilmiş gəlir yaşlıların təmin 

edilməsinə xərclənir; 

- “Babale”, hansı ki, İMO uşaqlara yönəldilmiş layihələrin həyata keçirilməsi üçün 

müxtəlif məhsulları hazırlayır və satır.  

 

Gürcüstanda sosial sahibkarlığı tənzimləyən qanun mövcuddurmu? 

Gürcüstanda hal-hazırki mərhələdə sosial sahibkarlıq haqqında qanun mövcud 

deyildir. Sosial müəssisələrin fəaliyyətini “Sahibkarlar haqqında” Gürcüstan qanunu və 

Vergi Məcəlləsi tənzimləyir. Lakin, qeyri-hökumət təşkilatların başçılığı ilə artıq bu növ 

müəssisələrin uğurla fəaliyyət göstərməsinə daha çox dəstək olacaq qanunvericilik 

üzərində iş aparılır. 

 

Gürcüstanda sosial müəssisələrin dəstəklənməsi necə həyata keçirilir?  

Gürcüstanda son illər ərzində sosial müəssisələrin inkişafını dəstəkləmək 

məqsədilə bir çox layihə həyata keçirilmişdir. Həmin layihələr nəticəsində ölkədə 80-dək 

sosial müəssisə formalaşdırıldı ki, bunların əksəriyyəti bu gün də uğurla fəaliyyətini davam 

etdirir. 

Hal-hazırda “Avropa İttifaqı Gənclər üçün” (EU4Youth) proqramının dəstəyi ilə 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 “Ermənistan və Gürcüstanda sosial sahibkarlıq” 

layihəsini həyata keçirirlər. Gürcüstanda layihə Kaxeti, Kvemo Kartli və Samtsxe-Cavaxeti 

regionlarını, Ermənistanda isə Tavuş, Lori və Şirak qəzalarını (regionlarını) əhatə edir. 

Layihə 2020-ci ilin yanvar ayında başlamış və 2022-ci ilin iyul ayında başa çatacaqdır. 

 

Ermənistan və Gürcüstanda sosial sahibkarlıq” layihəsi hansı  məqsədə xidmət 
edir? 
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Layihənin məqsədi Gürcüstan və Ermənistanda gənclərin (18-dən 29 yaşına 

qədər) sosial sahibkarlıq sahəsində sahibkarlıq potensialının gücləndirilməsindən, onların 

birləşdirilməsi, işlə təmin olunması və qoşululuğun təmin edilməsi vasitəsilə bərabərsizliyin 

azaldılmasından ibarətdir. 

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

mühafizə məsələləri üzərində işləyən müəssisələr ilə əməkdaşlıq etməkdir. 

 

Layihədə kimlər iştirak edə bilərlər? 

Layihədə aydın şəkildə müəyyən edilmiş sosial məqsəd ilə sabitliyə yönəldilmiş 

biznes ideyası olan, menecmenti isə gənclər tərəfindən həyata keçirilən və/və ya 

əməkdaşlarının əksəriyyəti gənc olan kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları, yeni 

başlayan bizneslər iştirak edə bilərlər. 

Maraqlanan təşkilatlar aşağıdakı növ hüquqi formaya malik ola bilərlər: qeyri-kommersiya 

(mənfəətli olmayan) hüquqi şəxs; məhdud məsuliyyətli cəmiyyət; həmrəy məsuliyyətli 

cəmiyyət; yoldaşlıq; kənd təsərrüfatı kooperativi; fərdi sahibkar. 

Sosial müəssisənin layihənin hədəfi olan regionlardan minimum birində yerləşməsi və/və 

ya orada öz fəaliyyətini həyata keçirməsi mütləqdir. 

 

Həmin layihə sosial müəssisənin maliyyə dəstəklənməsini ehtiva edirmi? 

Layihə minimum 12 sosial müəssisənin maliyyə dəstəklənməsini nəzərdə tutur. 

Dəstəklənmə qrant müsabiqələrində qalib gəlmiş, fəaliyyəti aşağıdakıları ehtiva edən 

sosial müəssisələr üçün həyata keçiriləcəkdir: 1) kənd təsərrüfatının, turizmin, kənd 

turizminin, xidmət sahəsinin, ticarətin və s. inkişaf etdirilməsi; 2) kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalının və/və ya rəqabətin yaxşılaşdırılması; 3) kommersiya və/və ya 

sosial infrastrukturun bərpa edilməsi (məsələn: yollar, körpülər, su sistemləri, zavodlar, 

istixanalar, rekreasiya zonaları); 4) iqtisadi diversifikasiya, inkişaf və yerli fəallıqların və 

həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması; 5) qadınların, gənclərin və İMO şəxslərin firavanlığına 

yönəldilmiş iqtisadi və sosial fəallıqların dəstəklənməsi; 6) yerli mədəni irs abidələrinin 
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mühafizəsi; 7) onlayn biznes fəallıqlarının inkişaf etdirilməsi; 8) təbii resursların və mühitin 

mühafizəsi və biorəngarəngliyin konservasiyası. 

 

Sosial müəssisənin uğuruna və sabitliyinə nail olmaq üçün daha hansı növ 
dəstəyi əldə etmək mümkündür? 

Maliyyə dəstəyi istisna olmaqla, layihədə iştirak edən sosial müəssisələr 

Gürcüstan və Ermənistanda və onların hüdudlarından kənarda planlaşdırılmış treninqlərdə 

və tədris turlarında iştirak edəcəklər. Eləcə də onların müəssisələrinin sabitliyi üçün 

Gürcüstanda mövcud olan bizneslər, maliyyə institutları və biznesdə fəaliyyət göstərən 

müxtəlif təşkilatlar onlara mentorluq edəcəklər. 

 

Həmin layihədə iştirak hansı faydanı verəcəkdir? 

Layihə çərçivəsində planlaşdırılmış treninqlərə və digər fəaliyyətə qoşulma 

gənclərə biznesin planlaşdırılmasında, biznes planların tərtib edilməsi və maliyyə 

uçotunda, məhsulların istehsalı və onların marketinqində biliyi və təcrübəni yaxşılaşdırmaq 

imkanını verəcəkdir. Onlar sosial müəssisələrin vəzifə və məqsədləri haqqında daha çox 

məlumatı əldə edə, öz həmyaşıdları ilə münasibəti formalaşdıra və birlikdə gələcək 

fəaliyyəti planlaşdıra və həyata keçirə biləcəklər. Qrant müsabiqəsində qalib gəlmiş 

gənclərin sosial müəssisələri isə öz sosial müəssisəsinin fəaliyyətini genişləndirə, daha 

çox mənfəəti əldə edə və onun fəaliyyətini daha sabitləşdirə biləcəklər ki, müəyyən edilmiş 

sosial məqsədə nail olunsun. 

Layihədə iştirak COVID-19 pandemiyası şəraitində xüsusilə aktualdır, çünki bu 

pandemiyadan sonrakı dövrdə biznesin inkişafı və sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması 

baxımından çox dəyərli bir imkandır. 

 

Layihəyə necə qoşulmaq, qəbul olunmaq mümkündür? 

Layihədə iştirak etmək üçün 2020-ci ilin mayın 1-dən 31 iyul daxil olmaqla 

aşağıdakı linkdə qeydiyyatdan keçməlisiniz: https://forms.gle/c34VQkA4Nymok6FMA. 

https://forms.gle/c34VQkA4Nymok6FMA
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Qeyd edilən müddət keçdikdən sonra iki həftə ərzində layihənin əməkdaşları müsahibə 

məqsədilə bilavasitə olaraq Sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. 

 

“Ermənistan və Gürcüstanda sosial sahibkarlıq” layihəsinin donoru kimdir? 

Layihənin donoru “Avropa İttifaqı Gənclər üçün” (EU4Youth) proqramı 

çərçivəsində Avropa İttifaqıdır. 

 

Avropa İttifaqı Gürcüstanın gənclərinə necə kömək edir? 

Avropa İttifaqı ilə Gürcüstanın sıx münasibətləri Gürcüstan-Avropa İttifaqının 

assosiasiyalaşdırma müqaviləsinə əsaslanır, hansı ki, eləcə də Dərin və Hərtərəfli Azad 

Ticarət Məkanı barədə Razılaşmanı (DCFTA) ehtiva edir. Avropa İttifaqı Gürcüstanın 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin ərazi müstəqilliyinin möhkəm dəstəklənməsi 

ilə, siyasi dialoq, əməkdaşlıq və yardım proqramları vasitəsilə yenə də güclü, müstəqil və 

uğurlu Gürcüstanın dəstəkləyicisi olaraq qalır. Hər il Avropa İttifaqı Gürcüstan üçün qrant 

yardımı şəklində 120 milyon avronun ayrılmasını təmin edir.  

Avropa İttifaqının əsas istiqamətlərindən biri gənclərin təhsil və inkişaf perspektivlərinin 

dəstəklənməsidir. Gürcüstan ilə birlikdə Avropa İttifaqının məqsədi gənclər üçün təhsil 

almaq, işləmək, ictimai fəaliyyətə maksimal olaraq qoşulmaq və öz potensialını tam olaraq 

həyata keçirmək imkanlarını yaratmaqdan ibarətdir. 

 
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. 

 
 


