რატომ არის სწავლის ეს პროგრამა?
სიჩქარე, რომლითაც COVID-19 გამოწვეულიეკონომიკურიკრიზისი
ვითარდებაbსაწარმოები სიურპრიზითაიღესდა მიკრო მცირე და
საშუალო საწარმოები (MSMEs) ყველაზე მძიმე დარტყმა იყო. M-ს არ
ჰქონდა კრიზისზე რეაგირების გეგმები ან მიხვდა, რომ მათი გეგმები
უბრალოდ ძალიან მკაცრი იყო.
ეს არ იყო MSM-ის განმახორციელებელი სტანდარტების შემთხვევაში.
გაეროს ევროპის ეკონომიკის (UNECE) გამოკითხვაზე დაფუძნებული
ზემოქმედების შეფასებები აჩვენებს, რომ ამ საწარმოებმა შეძლეს
შესაბამისობის შენარჩუნება და წარმოების რეპუტაციის გაღვივებადა
ელექტრონული კომერციის ჩართულობის ამაღლება. მიუხედავად
ამისა, ბევრი MSM ყოყმანობს სტანდარტების დანერგვაში . კვლევის
ეს proგრამი იცნობს MSMEs სტანდარტების განხორციელების
სხვადასხვა ასპექტებს და უზრუნველყოფს მათ სასარგებლო
ინსტრუმენტებს სტრატეგიული დაგეგმვისთვის.
რატომ არის სწავლის ეს პროგრამა?
UNECE გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხუთი რეგიონალური
კომისიიდან ერთ-ერთია,რომელიც ეძღვნება ორმოცდაექვსე წევრ
სახელმწიფოს შორის უფრო მეტ ეკონომიკურ ინტეგრაციასა და
თანამშრომლობას და ხელს უწყობს მდგრადი განვითარებისა და
ეკონომიკური კეთილდღეობის განვითარებას:
• პოლიტიკის დიალოგი,
• საერთაშორისო სამართლებრივი
ინსტრუმენტების მოლაპარაკება,
• რეგულაციების და ნორმების შემუშავება,
• საუკეთესო გაცვლა და გამოყენება
პრაქტიკა,
• ტექნიკური თანამშრომლობა
ქვეყნები ეკონომიკის
გარდამავალ პერიფერში.
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პროგრამის მონახაზი
კურსი 1
Stop-Breathe-Regroup-შეაფასეთრისკი: რა მოხდა და რა
შეგვიძლია გავაკეთოთ?
როგორ დაგეხმარებათ საერთაშორისო სტანდარტები
თქვენი სიტუაციური ცნობიერების ამაღლებაში და
რისკების მართვის ინოვაციური სტრატეგიების
შემუშავებაში
კურსი 2
მივაღწიოთ: გვაქვს თუ არა უსაფრთხოების ბადეები,
რომელთა შესახებაც არ ვიცით?
ხარისხის ინფრასტრუქტურის სამყაროს სწრაფი მართვადი
ტური და გლობალური მიწოდების ჯაჭვის აქტორებთან
სტრატეგიული ალიანსების ჩამოყალიბების მიდგომები
კურსი 3
მიიღეთ ბაფთები: დაალაგეთ პირველადი დახმარების
ინსტრუმენტარიუმი
ალტერნატიული სქემები საერთაშორისოდ აღიარებულ
სტანდარტებზე ოფისში უსაფრთხო დაბრუნების
უზრუნველსაყოფად
კურსი 4
ყველა ხელი გემბანზე: დაე, დაიწყოს ტრანსფორმაცია
ხარისხის, მდგრადობისა და ბიზნესის უწყვეტობის
სტანდარტები და მასთან დაკავშირებული ცნებები
კურსი 5
Roar და Soar! რა სირთულეებს უნდა მივიღოთ შემდეგი?
ურთიერთდამოკიდებულება გლობალურ კატასტროფებს
შორის, როგორიცაა COVID-19 პანდემია და კლიმატის
ცვლილება
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დათარიღება
3 დღემდე ონლაინ რეჟიმში

თვითმმართველობის paced კურსები, 2-3 საათი დღეში

ისწავლეთ თანამოაზრე მეწარმეების გლობალურ კოჰორტასთან
ერთად მთელს მსოფლიოში.

Use a laptop ან desktop computer

კურსების თანმიმდევრობა
კურსები ლოგიკურად თანმიმდევრულია

კურსები ლოგიკურად თანმიმდევრობითგაეცანით სტანდარტების
განხორციელების სხვადასხვა ასპექტს . ისინი ასევე მიჰყვებიან თქვენს
მოგზაურობას,
როდესაც
თქვენ
იწყებთ
სტანდარტების
განხორციელების
გეგმის
იდენტიფიცირებას
და
დადგენას,განსაკუთრებით ის, რაც საშუალებას მოგცემთ თქვენი
სამუშაო ადგილი და საწარმოო ობიექტები ჯანდაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციის უსაფრთხოების მოთხოვნებამდე მიიყვანოთ. ამდენად,
თქვენ უნდა დაიწყოს პირველი კურსი. თუ გსურთ დაიწყოთ კურსი,
რომელიც განსაკუთრებული აქტუალობაა თქვენი ბიზნეს სტრატეგიის

კურსის დასრულებისას

გაიარეთ ტესტი დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად და შემდეგ
დახურეთ window, რომ გააგრძელოთ შემდეგ კურსზე.

გვითხარით რას ფიქრობთ
გთხოვთ, გამოყავით დრო შეფასების ფორმის შესავსებად.

3

4

KNOWLEDE მოიპოვა
ამ პროგრამის დასრულების შემდეგ, თქვენ
გაემგზავრებით:
•

•

•

•

•
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სტანდარტების მკაფიო გაგება და მათი როლი თქვენი
საწარმოს მდგრადობის, ზრდის პერსპექტივებისა და
კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებაში.
სახელმძღვანელო მითითებები თქვენი მთელი სამუშაო
ძალის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის
უზრუნველსაყოფად COVID-19– ის კონტექსტში
გაუმჯობესების ძირითადი სტანდარტების შეხედულებები:
- პროდუქტის ხარისხი
- გარემოსდაცვითი m anagement
- ენერგოეფექტურობა
- მდგრადობა და ბიზნესის უწყვეტობა
- წრიული წარმოება
- სოციალური პასუხისმგებლობა
- რისკების მართვა
- ინოვაცია
ინსტრუმენტები დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესის
შესაბამისობის სტანდარტების იდენტიფიცირებაში და
წარმატებული განხორციელების გეგმების განსაზღვრაში.
ინსტრუმენტები, ჩარჩოები და პრაქტიკა დაგეხმარებათ
სამუშაო ადგილის გამოწვევების ნავიგაციაში, და
გააუმჯობესოთ თქვენი შესაძლებლობები, რომ
უხელმძღვანელით და გამოწვევები შესაძლებლობებად
აქციოთ.
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