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 სოციალური დიალოგი;

 შრომის უსაფრთხოება;

 საკანონმდებლო ინიციატივები; 

 ადვოკატირება და იურიდიული მომსახურება;

 უმუშევრობის შემწეობა, საპენსიო რეფორმა; 

 დასაქმების პოლიტიკა;

 ანალიტიკური საქმიანობა;

 საერთაშორისო ურთიერთობები.
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2018 წლის განმავლობაში, საქართველოს პროფკავშირების
გაერთიანების საქმიანობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური
მიმართულება იყო შრომის უსაფრთხოება და „შრომის
უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მიღების საკითხი.

მიმდინარე წლის 7 მარტს ძალაში შევიდა „შრომის
უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი, რომელშიც ნაწილობრივ აისახა
პროფკავშირების მოთხოვნები.

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივ ფორმატში შექმნილი
სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომელშიც პროფკავშირების
წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ, შემუშავდა ევრო
დირექტივების შესაბამისი შრომის უსაფრთხოების საკითხების
მარეგულირებელი 8 ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი.
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კანონის ნაკლოვანებები ასახვას ჰპოვებს სამუშაო
ადგილზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა
რაოდენობაში: 2018 წელს სამუშაო ადგილზე
გარდაიცვალა 39 და მძიმედ დაშავდა 37 ადამიანი.
შედარებისთვის, 2017 წელს გარდაიცვალა 41 და მძიმედ
დაშავდა 66 ადამიანი.

შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის და
კონტროლის გარეშე დარჩენილი ბიზნესის შედეგი იყო
ტყიბულის შახტებში წლის განმავლობაში 2-ჯერ
მომხდარი უბედური შემთხვევა რომელსაც 10 ადამიანის
სიცოცხლე ემსხვერპლა.
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იმის მიუხედავად, რომ პროფკავშირების აქტიური კამპანიის
შედეგად, ძალაში შევიდა კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ,
კანონი კვლავ არ არის შესაბამისობაში შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის სტანდარტებთან და საჭიროებს ისეთ ცვლილებებს,
როგორიცაა:

❖ შრომის ინსპექციის უპირობო დაშვება სამუშაო ადგილებზე (სასამართლოს
ნებართვის გარეშე).

❖ კანონის მოქმედების გავრცელება ყველა სამუშაო ადგილზე და არა
მხოლოდ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებში დასაქმებულებზე.

❖ კანონი უნდა მოიცავდეს არა მარტო შრომის უსაფრთხოების, არამედ
შრომის პირობების კონტროლსაც.
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სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის წინაშე დაისვა საკითხი
ტყიბულის ქვანახშირის შახტების დახურვის და ქალაქის ალტერნატიული
ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების შესახებ. ამ გეგმით
შახტებში დასაქმებულებისთვის უნდა შეიქმნას ახალი, უსაფრთხო სამუშაო
ადგილები.

ქვანახშირის შახტების დახურვის მოთხოვნა მოტივირებულია, როგორც
შახტებში არსებული სიცოცხლისთვის საშიში პირობებით, ისე კლიმატის
ცვლილებით, რაშიც ნახშირის წვას ყველაზე ნეგატიური წვლილი შეაქვს.

პროფკავშირების მოთხოვნით შახტები დროებით, საერთაშორისო დასკვნის
მიღებამდე დაიხურა. ამ პერიოდში დასაქმებულები ხელფასს იღებენ.
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 2018 წლის პერიოდში პროფესიული კავშირების გაერთიანების
შრომის ინსპექტორების მიერ ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ
საწარმოებსა და ორგანიზაციებში სულ განხორციელდა 34
ინსპექტირება. შედეგად, გამოვლენილ იქნა სხვა და სხვა სახის
დარღვევები, რაც უკავშირდებოდა ტექნიკურ, სახანძრო
უსაფრთხოებასა და სანიტარულ - ჰიგიენურ პირობებს.

 შრომის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების საკითხები
შესწავლილ იქნა შემდეგ საწარმოებში: შპს “ჯორჯიან უოთერს
ენდ ფაუერი, სს “საქართველოს რკინიგზა”, ქ.თბილისის
მეტროპოლიტენი, შპს “ჯორჯიან მანგანეზის” საწარმოები, სს
“აგარის შაქარი”, ბათუმის ნავსადგური, შპს “ბათუმის
ავტოტრანსპორტი”, ქ.თბილისსა და ქ. ბათუმში არსებული
სამშენებლო კომპანიების ობიექტები და სხვა.
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საპენსიო სისტემის რეფორმის ალტერნატიული ვერსია;

უმუშევრობის შემწეობა;

მინიმალური ხელფასი;

მეშახტე მაღაროელთა საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება;
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პროფკავშირების გაერთიანების საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი
მიმართულებაა საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება. მიმდინარე წელს
მომზადდა, როგორც ახალი ინიციატივები, ასევე გაგრძელდა წინა წლებში
მომზადებული ინიციატივების ლობირება.

პროფკავშირების მიერ მომზადებული მნიშვნელოვანი ინიციატივებია:



•თვითდასაქმებულებმა, რომელთა რაოდენობაც 881 000 აღწევს, მიიღეს

დაგროვებითი პენსიის სქემაში ჩართვის უფლება.

• მოხდება საბაზისო პენსიის ჩანაცვლების კოეფიციენტის შენარჩუნება. რაც ნიშნავს

იმას, რომ საბაზისო პენსია ყოველწლიურად გაიზრდება საშუალოდ 8%-ით.  ეს კი

მომდევნო 10 წლის განმავლობაში პენსიონერებისთვის დამატებით 11 მილიარდი

ლარის გაცემას ნიშნავს ბიუჯეტიდან. საბაზისო პენსია 10 წლის შემდეგ

მიუახლოვდება 400 ლარს.

•პენსიის მიღება შესაძლებელი იქნება სიცოცხლის ბოლომდე, თუკი

პენსიონერი გადაწყვეტს საკუთარი დანაზოგი გადაიტანოს სადაზღვევო

კომპანიაში.
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პროფკავშირებისთვის კვლავ პრიორიტეტად რჩება მოსახლეობის საპენსიო 
უზრუნველყოფის საკითხი:

მიმდინარე წლის 21 ივლისს პარლამენტმა მიიღო კანონი „დაგროვებითი პენსიის
შესახებ“. პროფკავშრების აქტიურობის შედეგად კანონში აისახა ისეთი
მნიშვნელოვანი მოთხოვნები როგორებიცაა:



პროფკავშირები აგრძელებს საპენსიო სისტემაში ისეთი
მნიშვნელოვანი ცვლილებების მოთხოვნას, როგორიცაა:
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სოლიდარობის ფონდის შექმნა, რომელიც
უზრუნველყოფს საპენსიო სისტემის მოწყვლადი
მონაწილის მიერ ფონდში გადახდების უწყვეტობას
(დროებითი უმუშევრობა, დროებითი
შრომისუუნარობა, დეკრეტული შვებულება);

▪ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო
ადგილებში დასაქმებულებისთვის, პენსიაზე
გასვლის უფლება 55 წლის ასაკში (როგორც
საბაზისო ისე დაგროვებით ნაწილში).
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უმუშევრობის შემწეობა

მიმდინარე წლიდან პროფკავშირებმა აქტიურად დაიწყო უმუშევრობის შემწეობის 
შემოღების მოთხოვნა

პროფკავშირების მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით:

 უმუშევრობის შემწეობა უნდა იყოს არანაკლებ 4 სულიანი ოჯახის საარსებო
შემწეობისა, რაც შეადგენს დაახლოებით 200 ლარს.

 უმუშევრობის შემწეობის მიმღები უნდა იყოს ყველა ადამიანი, ვინც კანონის მიღების
შემდეგ დაკარგავს სამუშაოს (ამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 48 მილიონი ლარი).

 უმუშევრობის შემწეობა უნდა გაიცეს არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში.

 დღევანდელი მდგომარეობით ყველა უმუშევარს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა გაიაროს
პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსები, რისთვისაც საჭიროა წელიწადში
27 მილიონი ლარი(10 წლის განმავლობაში).

 უმუშევრობის შემწეობა შეამცირებს საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობას და
გააჩენს სამუშაოს პოვნის მეტ სტიმულს.



გაგრძელდა მუშაობა მეშახტეთა და მაღაროელთათვის

როგორც საპენსიო ასაკის შემცირების, ისე საშემოსავლო

გადასახადისგან გათავისუფლების მიმართულებით.

გრძელდება კამპანია მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებში

დასაქმებულთათვის საპენსიო ასაკის 55 წლამდე დაწევასთან

დაკავშირებით.
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სხვა ინიციატივები



გაგრძელდა დასაქმებულთა დაცვის ისეთ მექანიზმზე 
მუშაობა, როგორიცაა მინიმალური ხელფასი
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აღნიშნული ინიციატივა შეტანილია სოციალური პარნიორობის
სამმხრივი კომისიის მიერ განსახილველ საკითხებში, თუმცა კომისიის
მიერ გრაფიკიდან ჩამორჩენის გამო, საკითხის განხილვა კიდევ
ერთხელ გადაიწევს მომდევნო წლისთვის.

პროფკავშირების ინიციატივის მიხედვით, მინიმალური ხელფასი
უნდა აღემატებოდეს ოჯახის საარსებო მინიმუმს და უნდა იყოს
არანაკლებ ოფიციალური საშუალო ხელფასის 30%-ისა. შესაბამისად,
მინიმალური ხელფასი არ უნდა იყოს 300 ლარზე ნაკლები.



საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას და მის წევრებს
სოციალური დიალოგის წარმოება მიაჩნიათ ერთ-ერთ, თუ არა
ერთადერთ მექანიზმად, რომლის ეფექტური რეალიზება ხელს შეუწყობს
საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლას, ბიზნესის განვითარებას,
უმუშევრობის და სიღარიბის მაჩვენებლების შემცირებას და
საზოგადოებრივ-სოციალური სტანდარტების ამაღლებას.

 საქართველომ მოახდინა შსო-ს 144 კონვენციის რატიფიცირება,
რომელმაც ახალი იმპულსი უნდა შესძინოს საქართველოში
სოციალური დიალოგის წარმოებას

14

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის უმოქმედობა 
კვლავაც რჩება ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად!



პროფკავშირების გაერთინება ჩართული იყო ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების
(DCFTA) საკონსულტაციო ჯგუფის (DAG) შეხვედრებში,
სადაც განიხილებოდა ხელშეკრულების შესრულების
საკითხი და სამომავლო გეგმები.

პროფკავშირები ადგილობრივ მრჩეველთა ჯგუფთან
ერთად “ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების”
ფარგლებში შექმნილ ქართულ-ევროპულ ქვეკომიტეტს
პერიოდულად წარუდგენს რეკომენდაციებს შრომით,
სოციალურ-ეკონომიკურ და სხვა სფეროებში.



პროფესიული კავშირების გაერთიანება პარალელურად
აგრძელებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო
საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ
პლატფორმაში მონაწილეობას;

პროფკავშირების გაერთიანება მონაწილეობს გაეროს
მდგრადი განვითარების მიზნების საბჭოს სხდომებში
სადაც განიხილება ისეთი მიზნები, როგორიცაა: სიღარიბის
შემცირება, ღირსეული შრომა და ეკონომიკური ზრდა, კარგი
ჯანდაცვა, ხარისხიანი განათლება, უთანასწორობის
შემცირება და სხვ.



წლის განმავლობაში ორგანიზაციის უფასო იურიდიული 
დახმარებით ისარგებლა 2600 ზე მეტმა მოქალაქემ:

- 2462  კონსულტაცია; 

- 224 ადამიანის დავა სასამართლოში;

- 31 მოგებული საქმე; 

-სასამართლო გზით მოგებული კომპენსაცია 1 600 000 
ლარი თანხა!

შრომის სფეროს გაუმჯობესების მიზნით შეიმუშავდა სამართლებრივი
სახის რეკომენდაციები შემდეგი მიმართულებებით:

- ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესება;

- სექსუალური შევიწროების საკითხის რეგულაცია;

- შრომის უსაფრთხოების კანონი;

- კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ.

17



პროფკავშირების გაერთიანებამ სააპელაციო
სასამართლოში მოიგო შპს „რუსთავის აზოტის“ საქმე

18

სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომაპანიას დაეკისრა 56
თანამშრომლის სამსახურში აღდგენა და განაცდურის
სრულად ანაზღაურება



2018 წელს კოლექტიური მოლაპარაკებები და მედიაცია
გაიმართა შემდეგ საწარმოებსა და ორგანიზაციებში

 ჭიათურა - „ჯორგიან მანგანუმი“

 სს „მინა“;

 შპს „აგარის შაქრის კომპანია“;

 შპს „ალბატროსი“;

 თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი.  

19



დონორებთან თანამშრომლობით და საკუთარი
ძალისხმევით, პროფკავშირების გაერთიანებამ მოახდინა
250-მდე სემინარის/კონფერენციის ორგანიზება თემებზე:
შრომითი უფლებები, საერთაშორისო შრომითი
სტანდარტები, შრომის უსაფრთხოება, ქვეყანაში არსებული
სოციალურ-ეკონომიკური თემატიკა, პროფკავშირის როლი
და ძირითადი საქმიანობა.
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2018 წელს საქართველოს პროფესიული კავშირების 
გაერთიანებამ, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის (FES) საქართველოს 

ოფისის მხარდაჭერით ჩაატარა შემდეგი კვლევები:

- უმუშევრობის დაზღვევა ევროპაში და საქართველოს

პერსპექტივა

- შრომის ინსპექციის გაუქმება საქართველოში - შედეგები

დასაქმებულთათვის და ეკონომიკისთვის

ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების

ფარგლებში გენდერული დისკრიმინაციის, სექსუალური

შევიწროვების, ორსულების და დედების უფლებების

დარღვევის შესახებ მდგომარეობის შესახებ კვლევა და

პროექტი



პირველად ქვეყნის ისტორიაში, საქართველოს
პროფკავშრების გაერთიანების თავმჯდომარე არჩეულ

იქნა მსოფლიო პროფკავშირების კონფედერაციის (ITUC) 
ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე
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2018 წლის მანძილზე გაერთიანების და მისი წევრი ორგანიზაციების
70-მა წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო 59 საერთაშორისო

ღონისძიებაში

საერთაშორისო თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები

- შრომითი მიგრაცია;
- სოციალური დიალოგი და შრომის მომავალი;
- არაფორმალური ეკონომიკის საკითხები;
- ქალთა უფლებები, გენდერული თანასწორობა და თანაბარი

ანაზღაურება;
- პროფკავშირების როლი მდგრადი განვითარების პროცესში;
- სოციალური დაცვისა და საპენსიო საკითხები;
- პროფკავშირული სწავლება და ორგანაიზინგი;
- კლიმატის ცვლილება და მწვანე სამუშაო ადგილები.



გაერთიანების ხელმძღვანელობა და მისი წარმომადგენლები
რეგულარულად იღებდნენ მონაწილეობას საერთაშორისო
ორგანიზაციების საქმიანობის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებში
(PERC -ის საპრეზიდენტო გუნდის, PERC-ის და ITUC-ის
აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრები, შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის ტურინის სასწავლო ცენტრი, ITUC აკადემია დანიაში
და ა.შ.).

 გაერთიანების თავმჯდომარე ჩართული იყო ITUC-ს მისიაში
ყაზახეთში, სადაც საერთაშორისო პროფკავშირული მისია
სწავლობდა ყაზახეთში პროფკავშირული მოძრაობის სიტუაციის
გაუარესებას.

 საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების
თავმჯდომარემ მონაწილეობა მიიღო ასევე 2018 წლის შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის 107-ე კონფერენციაში, სადაც
მრავალი უმნიშვნელოვანესი საკითხი იქნა განხილული
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საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მაღალი
ავტორიტეტიდან გამომდინარე, მრავალი საერთაშორისო
ორგანიზაცია საქართველოში გაერთიანებასთან
თანამშრომლობით და მასპინძლობით მართავს საერთაშორისო
და რეგიონალურ ღონისძიებებს:

 2018 წლის 26-27 სექტემბერს, თბილისში, გაიმართა PERC-ის
და ILO-ACTRAV სუბ-რეგიონული კონფერენცია - „შრომის დაცვის
როლი ცვალებად ეკონომიკაში“ - პროფკავშირების გამოწვევები და
პრიორიტეტები.

 ამ დღეებში, 19-21 დეკემბერს, თბილისში მიმდინარეობს შსო-ს
სუბ-რეგიონული სემინარი აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის
პროფკავშირების კომუნიკაციების და საინფორმაციო მუშაობის
გაძლიერების და მისი ეფექტურობის ასამაღლებლად.
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საერთაშორისო ორგანიზაცია „Clean
Clothes Campaign“-ის აქცია H&M-ის
მაღაზიასთან.

საერთაშორისო კამპანია „Turn Around H&M“,
H&M-ის მაღაზიებსა და სამკერვალოებში
ღისეული ანაზღაურების მოთხოვნას ეხება.

მწვანე და განახლებად ენერგიაზე დაფუძვნებული
სამუშაო ადგილები, კლიმატის ცვლილებისა და
გლობალური დათბობისგან მომავლის დასაცავად.

Friedrich Ebert Stiftung-ის მიერ
ორგანიზებული შეხვედრა. კამპანია “Just
Transition”.



გაერთიანება აქტიურად არის ჩართული ქალი
დასაქმებულების უფლებების დაცვის საერთაშორისო
კამპანიებში - ITUC კამპანიები:

- „მზრუნველობის ეკონომიკა“ (CARE ECONOMY)

- „ჩვენც გავითვალისწინეთ“ (COUNT US IN) კამპანიებში

 2018-ში ორგანიზაცია ჩაერთო საერთაშორისო
ინიციატივაში - Clean Clothes Campaign – ტექსტილის
სფეროში დასაქმებულთა უფლებებათა დაცვის
საერთაშორისო თანამშრომლობა.
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• გაერთიანება აქტიურად აგრძელებს თანამშრომლობას
პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან - შსო (ILO),
ამერიკის სოლიდარობის ცენტრი (Solidarity Center), ფრიდრიხ
ებერტის ფონდი (FES) და სხვადასხვა ქვეყნების
პროფკავშირულ ცენტრებთან. გაერთიანება აგრძელებს
თანამშრომლობას აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტთან და
საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან.



წლის განმავლობაში სატელევიზიო ეთერში გავიდა და ონლაინ
პლატფორმებისთვის მომზადდა ჯამში 1205 ვიდეო-რეპორტაჟი,

სტატია და პუბლიკაცია;

• ვიდეოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის სპეციალურად მომზადდა
ორენოვანი ტიტრები და გავრცელდა ინგლისურენოვანი და რუსულენოვანი
თარგმანით; გაერთიანების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა
მოამზადა თოქ-შოუ ონლაინ პლატფორმისთვის, ტელე-მიმართვები ფოკუს-
ჯგუფებისთვის, პრესისთვის, მოკლე დოკუმენტური ფილმები და ვიდეო
რგოლები;

• ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის (Solidarity Center) დახმარებით და
თანამშრომლობით მომზადდა და გამოიცა ისეთი პუბლიკაციები, როგორიცაა
ბროშურები შრომის უსაფრთხოებაზე, საჯარო სამსახურის შესახაბ კანონზე
სტატიები, პროფკავშირების კანონმდებლობის კრებული და ა.შ.



 საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება დიდ
მნიშვნელობას ანიჭებს პროფკავშირებში ახალგაზრდების
მოზიდვასა და გაწევრიანებას.

 ახალგაზრდების ჩართულობით 2018 წელს ორგანაიზინგი
მიმდინარეობდა შემდეგ კომპანიებში: „ჯიაიჯი ჯგუფი“;
„ჯორჯიან მანგანუმი“; „აბდ & კო“; აგარის შაქრის კომპანია;
„ევროტექსი“, „ჩირინა“, „თბილიქიდსი“ და სხვა.
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ახალგაზრდების აქტიური
ჩართულობით ჩატარდა:

- საინფორმაციო კამპანია: 42
- საპროტესტო აქცია:  8
- საჯარო ლექცია: 6
- კინოჩვენება:   2

მომზადდა:

- ვიდეობლოგი:   39
- ინფოგრაფიკა :    4



2018 წლის მანძილზე პროფკავშირების გაერთიანების გაწეული  საქმიანობა 
შეეხო 99 400 ადამიანს, ხოლო ამ საქმიანობით მიღებულმა სარგებელმა 

შეადგენა 63,2 მილიონი ლარი !
მათ შორის:

პიროვნება სარგებელი (მლნ. ლარი)

 კომუნალური მომსახურების 4500 4,5

 მეტალურგიული და სამთო 6420                          6,5

 ნავთობისა და გაზის 4300 3,8

 ტრანსპორტისა და გზების 3100 4,8

 აგრარული მეურნეობა და ვაჭრობა 619 3,4

 კავშირგაბმულობა 1300 1,2

 მედიცინისა და ფარმაციის 3600 3,0

 პედაგოგთა და მეცნიერთა 60000 25,0

 ენერგეტიკის მუშაკთა 8100 9,5

 საჯარო მოსამსახურეთა 2900 0,1

 მშენებლობისა და სატყეო 287 0,02

 ხელოვნება 1600 0,02

 გაერთიანება 2643 1,7



 www.gtuc.ge

 facebook.com/gtuc.ge/

 info@gtuc.ge
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http://www.gtuc.ge/

