
„საქნახშირი“ - კომპანია სოციალური 

პასუხისმგებლობით 

 

წლის ბოლოს ყველა აჯამებს შედეგებს, ასახელებენ წლის 

ადამიანს, მოვლენას... გაკეთებულს, გასაკეთებელს . 

„საქნახშირისთვის“ 2016 წელი არ იყო მარტივი. 

კომპანია დიდი გამოწვევების წინაშე იდგა, თუმცა ამ 

სიძნელეების დაძლევა კომპანიამ შეძლო. შეძლო 

მოლაპარაკებების, საერთო ენისა და პირველ რიგში 

დასაქმებულების სწორი გადაწყვეტილების შედეგად. 

 
 

„საქნახშირში“ ახლა დიდი გადაიარაღება მიმდინარეობს. სარემონტო სამუშაოები, ტექნიკური 

გადახალისება და შრომის პირობების გაუმჯობესება კომპანიას რამდენიმე მილიონი ლარი დაუჯდა. 

მაგრამ „საქნახშირმა“ საკუთარ შედეგებზე მობილიზების გარდა შეძლო ეზრუნა იმ ქალაქზე სადაც 

წიაღისეულს მოიპოვებს, იმ ადამიანებზე რომლებიც კომპანიაში დასაქმებულების , მეშახტეების 

ოჯახის წევრები, შვილები, დები, ძმები, მეუღლეები არიან. ეს კომპანიის პასუხისმგებლობაა ამ 

ქალაქისა და ამ ადამიანების წინაშე.   
 

2016 წელს კომპანიამ ტყიბულში ქველმოქმედაბაზე 100 ათას ლარზე მეტი დახარჯა. კომპანია 

რეგიონში ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი კომპანიაა და თავისი წილი სოციალური 

პასუხისმგებელობა ძირითადად რეგიონში ქველმოქმედებად არის გააზრებული. წლის 

განმავლობაში კომპანიის დაფინანსებით მოხდა მრავალი სფეროს წახალისება და ნიჭიერი 

ადამიანებისათვის დახმარების გაწევა. 
 
 

კომპანიამ უზრუნველყო ტყიბულის თეატრის გასტროლები ბაქოში,  

დააფინანსა ტყიბულის საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე,“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის რაგბის 

სკოლა, საქართველოს სამთო და ქიმური მრეწველების მუშაკთა პროფესიაული კავშირის ვიზიტი 

თურქეთში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი N3 ბაგა-ბაღისათვის კვამლგამწოვი სისტემების შეძენა და 

დამონტაჟების დაფინანსება, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის N4 ბაგა-ბაღისთვის შესყიდული იქნა 

მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრები  

 
 

კომპანია ახორციელებს არა მხოლოდ ფულად დახმარებას არამედ ქველმოქმედების სახით გასცემს 

ქვანახშირს ეკლესია-მონასტრებისა და სხვადასხვა დაწესებულებებისათვის, რომელნიც ქვანახშირს 

გამოიყენებენ სათბობად. 2016 წლის განმავლობაში ქვანახშირით დახმარება გაეწია:  

• ახალციხის ტაო-კლარჯეთის და ლაზეთის ეპარქია 

• ა.ქაჯაიას სახელობის სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფო 

• საქართველოს საპატრიარქო 

• სურამის და ათუნის ეპარქია 

• ქარელის მამათა მონასტერი 

• ჩოხატაურის მამათა მონასტერი 

• ტყიბულის N1 და N6 საჯარო სკოლა 

• გარდაბნის მამათა ეკლესია 

ჯამური რაოდენობა ≈ 178,5 ტონა 



 
 

წლის განმავლობაში შახტაზე მომხდარი უბედური შემთხვევის დროს დაშავებულ 3 ადამიანს, 

რომელიც ინვალიდის ეტლს არიან მიჯაჭვულნი ერიცხებათ ყოველთვიური დახმარება. კომპანიის 

კეთილი ნების გამოხატულებაა რომ სხვადასხვა წელს დაზარალებულ 5 ადამიანი იღებს კომპანიის 

მხრიდან ყოველთვიურ დახმარებას. ასევე მენეჯმენტი მუდმივად ცდილობს შესაძლებლობების 

ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაუწიოს მეშახტეებს და მათი ოჯახის წევრებს შექმნილი 

ოჯახური, ჯანმრთელობის და სხვა პრობლემის გამო. სასკოლოდ მეშახტეთა შვილებს საჩუქრად 

გადაეცა სასკოლო ჩანთებისა და საკანცელარიო ნივთების სრული კომპლექტი. 2016 წლის 

განმავლობაში მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე ფინანსური დახმარებების რაოდენობამ ჯამურად 

გადასახადების ჩათვლით შეადგინა 78220,96 ლარი. 

 
 

კომპანია ზრუნავს უშუალოდ დასაქმებულებსა და მათ ოჯახის წევრებზე. ცდილობს თითოეულ 

დასაქმებულს აგრძნობინოს, რომ მათი შრომა მნიშვნელოვანია კომპანიისათვის, მისცეს მათ 

მოტივაცია და სტიმული რათა ყველაზე რთულ პროფესიას ღირსეულად ემსახურონ. 

 


