საერთაშორისო და ქართული ორგანიზაციები ერთიანდებიან კორპორატიული სოციალური
პასუხისმგებლობის პრინციპების გასავრცელებლად
თბილისი. 6 მარტი 2009 – თორმეტი ორგანიზაცია შეთანხმდა, რომ ხელს შეუწყობს საქართველოში კორპორატიული
სოციალური პასუხისმგელობის პრინციპებისა და პრაქტიკის გავრცელებას.
ჯგუფში შემავალი ორგანიზაციები საქართველოს ბიზნეს პრაქტიკის დასავლეთში მიღებულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას
შეუწყობენ ხელს. თანამშრომლობა ისეთ საკითხებს შეეხება, როგორიცაა: ჩართულობის პრინციპზე დაფუძნებული
ეკონომიკური განვითარება, დაინტერესებულ მხარეთა შორის დიალოგი, მართვის სტანდარტები და ეთიკის პრინციპები
ბიზნესში.
მონაწილეები ოფიციალურ განცხადებას ორშაბათს, 9 მარტს, გააკეთებენ და დაინტერესების წერილს მოაწერენ ხელს. ჯგუფის
შემადგენლობაში შედიან:
1.

ამერიკის სავაჭრო პალატა (AmCham) – ემი დენმანი, აღმასრულებელი დირექტორი

2.

ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატა – მაკო აბაშიძე, დირექტორი

3.

ბრიტანეთის საბჭო – პოლ დაბლდეი, დირექტორი

4.

გაეროს ინიციატივა ”გლობალური შეთანხმება – ჰაიდი ეთეროვიჩი, პროექტის მენეჯერი

5.

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) – სოფო ქემხაძე, მუდმივი წარმომადგენელის მოადგილე

6.

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი – ქეთევან ვაშაკიზე, დირექტორი

7.

საფრანგეთის ბიზნეს საბჭო - საქართველო – კამილ მარკე, დირექტორი

8.

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია – ელგუჯა მელაზე, პრეზიდენტი

9.

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა – ჟილბერ ი, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი

10. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა – შოთა მაქაცარია, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი
11. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი – ლელა ხოფერია, CSR პროგრამის
კოორდინატორი
12. ფონდი ”ღია საზოგადოება - საქართველო – ქეთევან ხუციშვილი, აღმასრულებეი დირექტორი

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:
UNDP
სოფო ჭიჭინაძე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ანალიტიკოსი
+995 32 251126, 899 196907 sophie.tchitchinadze@undp.org

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა - საქართველო
რუსუდან ძიგრაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი
+995 32 399088/399110, 899 243949, icc@icc.ge

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
ვიქტორ ბარამია, ეკონომიკური განვითარების პროგრამის
მენეჯერი, +995 32 223264, vbaramia@epfound.ge

ბრიტანეთის საბჭო
ეკა ფახურიძე, მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ოფიცერი
+995 32 250407, 877 742709, eka.pakhuridze@ge.britishcouncil.org

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა
ნინო ჩიქოვანი, საერთაშოისო ურთიერთობების კოორდინატორი
995 32 720710, 877 514444, nino@gcci.ge

ამერიკის სავაჭრო პალატა
ბელა მაკარიძე, +995 32 312110, 877 494703, bella@amcham.ge

საფრანგეთის ბიზნეს საბჭო - საქართველო
თეიკო კანდელაკი, გენერალური მდივანი
+ 995 32 925552, 899 103525, teiko.kandelaki@fbc.ge

ფონდი ”ღია საზოგადოება - საქართველო”
თამუნა ქალდანი, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
+ 995 32 250463/250592 , 877 458909, kaldani@osgf.ge

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების
ცენტრი
ლელა ხოფერის, +995 32 250711/399019, office@csrdg.ge

