
CARE International works in the South Caucasus since 1989 and has more than 20 years experi-
ence in the region, contributing to its development. CARE offers a new model for development 
that works directly with companies and organizations to improve their operations and / or Corpo-
rate Social Responsibility (CSR). 

CARE consultancy offers companies to increase their operations and CSR by improving internal pol-
icies, and practices, and externally, by directly investing in social enterprises founded by vulnerable 
people in the South Caucasus. Being one of the largest INGO’s, CARE offers a rich resource of local 
and international expertise to companies and organizations.

GENDER EQUALITY AND DIVERSITY (GED)

Gender equality and diversity is crucial for any modern local and international business. CARE has over 20 
years experience in mainstreaming GED in the South Caucasus applying international experience and guide-
linesto the local needs and reality in companies, government and non-governmental organizations. CARE 
offers local consultants with international experience working in the South Caucasus. 

AGRICULTURE & SMALL MEDIUM ENTERPRISES

With over 20 years of experience in agriculture in the South Caucasus. CARE has worked with small farm-
ers, medium and large businesses, processing companies and banks. CARE offers consultancy for making 
risk assessments of small farmers, improving production, matchmaking, and improving value chains.

ORGANIZATIONAL CAPACITY

Contact CARE International in 
the Caucasus at: 

info@care.org.ge,  

call +995 322291941  
or visit our website.  
www.care-caucasus.org.ge

Effective functioning of non-governmental organizations play increas-
ingly crucial role in the field of development. Building on its long experi-
ence with local NGO’s in the South Caucasus CARE is well positioned to 
offer various tools and training modules to ensure financial and pro-
grammatic efficiency of organizations. 

SOCIAL INVESTMENT

Working with CARE stimulates development in two ways through: 
ensuring compliance with internal modern standards for 1) corporate 
social responsibility and 2) investing in social entrepreneurship. CARE 
as a non profit organization invests the resources from the consultancy 
directly into its social enterprise program that is based on incubating 
and accelerating social entrepreneurs in the South Caucasus. Compa-
nies involved in the program thus invest in improving their own oper-
ations but also through stimulating development and improving the 
livelihoods of the most vulnerable.

WANT TO LEARN MORE? 

CONSULTANCY



ქეა საერთაშოისო სამხრეთ კავკასიაში 1989 წლიდან არსებობს და საქართველოში  20 წლიანი მუშაობის 
გამოცდილება აქვს. ქეა გთავაზობთ განვითარების ახალ მოდელს, კომპანიებთან და ორგანიზაციებთან 
პირდაპირი თანამშრომლობით კორპორატიული სოციალური პასუხიმგებლობის (CSR) და საქმიანობის 
გაუმჯობესების მიზნით. ქეა კომპანიებს სთავაზობს CSR-ის ზრდას შიდა პოლიტიკის, პრაქტიკისა და 
ოპერაციების გაუმჯობესების და საგარეო დონეზე სამხრეთ კავკასიის სოციალურ საწარმოებში პირდაპირი 
ინვესტირების გზით. როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას, 
ქეას გააჩნია ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილების მდიდარი რესურსები და მოხარული 
იქნება ითანამშრომლოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და კომპანიებთან.

გენდერული თანასწორობა და  მრავალფეროვნება (GED)

გენდერული თანასწორობა და მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია საკითხს  თითოეული თანამედროვე 
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ბიზნესისათვის. სამხრეთ კავკასიაში ქეას GED-ის ინტეგრირების 20 წლიანი 
გამოცდილება აქვს. ამ პროცესში ქეა მიმართავს კომპანიების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებულ საერთაშორისო გამოცდილებასა და მიდგომებს. ქეა გთავაზობთ 
საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ადგილობრივ კონსულტანტებს, სამხრეთ კავკასიაში სხვადასხვა 
კომპანიებთან და ორგანიზაციებთან მუშაობის სოლიდური პრაქტიკით. 

სოფლის მეურნეობა

ქეას სოფლის მეურნეობის სფეროში 20 წელზე მეტია მუშაობს. ქეას გამოცდილება მოიცავს მცირე ფერმერებთან, 
საშუალო და მსხვილ ბიზნესებთან, გადამამუშავებელ კომპანიებთან და ბანკებთან თანამშრომლობას. 
ქეა გთავაზობთ მცირე ფერმერებისათვის რისკების შეფასების, პროდუქციის გაუმჯობესების, ოპერაციების 
კოორდინირებისა და ღირებულებების ჯაჭვის გაძლიერების საკითხებზე უმაღლესი სტანდარტის საკონსულტაციო 
მომსახურებას.

დაუკავშირდით ქეა 
საერთაშორისოს კავკასიაში:

info@care.org.ge,   
ტელ: +995 322291941  
ან ეწვიეთ ჩვენს ვებ–გვერდს.  
www.care-caucasus.org.ge

ორგანიზაციის პოტენციალი და რესურსები
არასამთავრობო ორგანიზაციების ეფექტური ფუნქციონირება 
უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს განვითარების სფეროში. სამხრეთ 
კავკასიაში ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობის მრავაწლიან გამოდილებაზე დაყრდნობით, ქეა 
ორგანიზაციების ფინანსური და  პროგრამული ეფექტურობის უზრუველყოფის 
მიზნით  სხვადასხვა ინსტუმენტებსა და სასწავლო მოდულებს გთავაზობთ.

სოციალური ინვესტიციები

ქეასთან თანამშრომლობა განვითარებას ორი მიმართულებით უწყობს 
ხელს:  საერთაშორისო თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად 1) 
ორგანიზაციების კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის 
გაძლიერებას, და 2)   სოციალურ საწარმოებში ინვესტირების გაუმჯობესებას, 
. ქეა საკონსულტაციო მომსახურებას, როგორ არაკომერციული, 
არამომგებიანი ორგანიზაცია ახორციელებს. შესაბამისად, საკონსულტაციო 
მომსახურებიდან მიღებული რესურსების ინვესტირებას უშუალოდ 
სოციალური საწარმოების პროგრამაში ახდენს, რომელიც თავის მხრივ 
მიმართულია სამხრეთ კავკასიაში სოციალური საწარმოების აღორძინებისა 
და გაძლიერებისაკენ. ამრიგად, პროგრამაში ჩართული კომპანიები 
ახორციელებენ ინვესტირებას მათივე ოპერაციების გაძლიერებაში და 
აგრეთვე განვითარების სტიმულირებით ხელს უწყობენ სხვადასხვა 
მოწყვლადი ჯგუფების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესაბას.  

გსურთ გაიგოთ უფრო მეტი?

CONSULTANCY


