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 ფასს სტანდარტების შესახებ 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები გავრცელებულია 138 ქვეყანაში (150 

გაანალიზებული ქვეყნის შედეგი) 



პროექტის შესახებ 

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 

პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ფარგლებში, კომპანია  
SavvY  განახორციელებს ერთწლიან საგრანტო პროგრამას 

პროექტის მიზანი 

ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლება და მსს ფასს სტანდარტების 
დანერგვის ხელშეწყობა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის. 

აღსანიშნავია, რომ პროექტს ასევე მხარს უჭერს მსოფლიო ბანკი 

ტრენერთა ტრენინგი მსს ფასს სტანდარტების 
სატრენინგო მასალების 
თარგმნა 



პროექტის შესახებ - ეტაპები 

1. 7 სატრენინგო მოდულის თარგნმა - სექტემბრი 2018 
2. ინგლისურენოვანი ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება - ოქტომბერი 2018 
3. შემდეგი 7 სატრენინგო მოდულის თარგმნა - ნოემბერი 2018 
4. ქართულენოვანი ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება - დეკემბერი 2018 
5. საბოლოო მომხმარებლისთვის სატრენინგო პროგრამის შემუშავება - იანვარი -

თებერვალი 2019 
6. შემდეგი 10 სატრენინგო მოდულის თარგმნა - თებერვალი 2019 
7. საპილოტე ტრენინგების ჩატარება საბოლოო მომხმარებლისთვის - მარტი, აპრილი 

და მაისი 2019 
8. დარჩენილი სატრენინგო მოდულების თარგმნა 

 
 

პროექტი დაიწყო 2018 წლის 27 ივნისს და დასრულდება 2019 წლის მაისში 



სატრენინგო მასალების თარგმანი 

 პროექტის ფარგლებში ითარგმნება და ქართულ ენაზე ადაპტირდება 
ფასს ფონდის მიერ გამოშვებული მსს ფასს-ის სატრენინგო მასალები 
 

 სატრენინგო მასალები მოიცავს 35 მოდულს 
 

 მასალები ითარგმნება პროფესიონალი თარჯიმნების მიერ. ამასთანავე, 
SavvY-მ შექმნა ე.წ. გადახედვის კომიტეტი, რომელიც 
დაკომპლექტებულია ფასს ექსპერტებით 
 

 7 მოდულის თარგმნა დასრულდება 2018 წლის 7 სექტემბერს 
 

 ქართულ ენაზე ნათრაგმნი  მასალები გასაჯაროვდება ზედამხედველის 
ვებ გვერდზე 
 
 
 



ტრენერთა ტრენინგი ეტაპი 1 

 პირველ ეტაპზე ტრენინგს გაივლის 25 კონკურსის წესით 
შერჩეული ინგლისურენოვანი ტრენერი 
 

 20 საათიან ინტენსიურ ტრენინგს გაუძღვება საერთაშორისო 
დონის ფასს ტრენერი მაიკლ უელსი 
 

 ტრენინგი ჩატარდება 2018 წლის 8-12 ოქტომბერს  
 

 ტრენინგის მონაწილეები აიმაღლებენ კვალიფიკაციას, როგორც 
მსს ფასს ტრენერები  



ტრენერთა ტრენინგი ეტაპი 2 

 მეორე ეტაპზე გადამზადდება კონკურსის წესით შერჩეული 50 
ქართულენოვანი ტრენერი 

 
 ქართულენოვანი ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდება 2018 წლის დეკემბერში 
 
 სატრენინგო მასალები მორგებული იქნება ქართულ რეალობას 

 
 



პროექტის შედეგები 

 ქართულ ენაზე ითარგმნება და ადაპტირდება 35 მოდული, რომელიც 
დაეხმარება მსს -ით მომუშავე ფინანსისტებს და ბუღალტრებს 
სტანდარტის უკეთ გაგებაში 

 
 ჩვენ მიერ გადამზადებული ტრენერები პროექტის ფარგლებში 

ჩაატარებენ ორ საპილოტე ტრენინგს მსს ფინანსისტებისა და 
ბუღალტრებისათვის 
 

 სატრენინგო მასალები იქნება საჯარო ზედამხედველის ოფიციალურ 
ვებ-გვერდზე 

 
 გაიზრდება მსს ფასს ტრენერთა რიცხვი და მათი კომპეტენცია 
 
 ბუღალტრებისა და ფინანსისტებისათვის კვალიფიკაციის ამაღლების 

საშუალებები მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი გახდება 
 
 
 
 



მადლობა ყურადრებისთვის 


