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გიორგი მაღლაფერიძის ბლოგი

კანვასის
ბიზნეს მოდელი

სოციალური
მეწარმეებისათვის 



გავიხსენოთ რა არის სოციალური მეწარმეობა და რას ნიშნავს იყო სოციალური მე- 
წარმე. მეწარმეობა ეს არის ინოვაციურ იდეაზე დაფუძნებული პროცესი შექმნის, მიწო- 
დების და სარგებლის მიღებისა, ხოლო როდესაც საწარმოს მთავარი, უპირველესი მი- 
ზანია პოზიტიური სოციალური ზემოქმედება, ანუ როდესაც მეწარმის უპირველესი სარ- 
გებელი არის სოციალური პრობლემის გადაწყვეტა, მაშინ ასეთ საწარმოს ვუწოდებთ 
სოციალურს. მიაქციეთ ყურადღება, სოციალური ზემოქმედება არის უმთავრესი, ოღონდ 
არა ერთადერთი მიზანი და იგი არ გამორიცხავს სხვა, თანმდევ მიზნებს, მათ შორის 
მეწარმისათვის ფინანსური ან მატერიალური სარგებლის მიღებას.  

სოციალური საწარმო, ერთი მხრივ, არის საწარმოს ნაირსახეობა და ყველაფერი რაც 
ეხება მეწარმეობას, ზოგადად ვრცელდება სოციალურ მეწარმეებზეც. თუმცა არის პრინ- 
ციპული და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ნიუანსები, რომელთა გათვალისწინებაც მომ- 
ავალი საწარმოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. 

მეწარმეობის პროცესში მნიშვნელოვანია ორი ასპექტი: პრობლემა და ბიზნეს მოდელი 
(ანუ შემოსავალი). ბიზნეს ინოვაციების შემთხვევაში სარგებელს წარმოადგენს ფინანსუ- 
რი ინტერესი, ხოლო პრობლემა არის ამ მიზნის მიღწევის საშუალება, შესაძლებლობა, 
ხელსაყრელი გარემოება (ადამიანები ფულს ადვილად იხდიან იმ პრობლემის მოგვა- 
რებაში რაც აწუხებთ). სოციალური ინოვაციის შემთხვევაში მეწარმის სარგებელს წარ- 
მოადგენს პრობლემის გადაჭრა, ხოლო ბიზნეს შემადგენელი არის საშუალება და გარან- 
ტი მდგრადი სოციალური ზემოქმედებისა.

გარდა ამისა სოციალური საწარმოსთვის მნიშვნელოვანია ბენეფიციარები და მათთან 
ურთიერთობა. ბიზნესის შემთხვევაში მათ ვისი მიზნებიც ჩვენსას ემთხვევა ვუწოდებთ 
კონკურენტებს, ხოლო სოციალური საწარმოს შემთხვევაში ისინი თანამოაზრეები და შე- 
საძლო პარტნიორები არიან.

კანვასის ბიზნეს მოდელი 
სოციალური მეწარმეებისათვის 

გიორგი მაღლაფერიძის ბლოგი



როგორც ხედავთ სოციალური საწარმოს კანვასი უფრო რთულია და შედგება 14 სექ- 
ციისგან, რომელთან ნაწილი ემთხვევა ჩვენთვის უკვე ნაცნობ ბიზნეს მოდელ კანვასს.

პრობლემა - დავიწყოთ პრობლემით. მოკლედ აღწერეთ სოციალური ან გარემოსდაც- 
ვითი პრობლემა, რომლის მოგვარებასაც გეგმავთ თქვენი საწარმოს საშუალებით. რატომ 
არის პრობლემა პრობლემა? ის რომ თქვენ ასე თვლით საკმარისი არაა. ვის ეხება პრობ- 
ლემა, რა არის მისი არსი, ბუნება, რამდენად დიდი და მასშტაბურია მისი ნეგატიური ეფ- 
ექტი, რამდენად საჩქაროა მისი მოგვარება, როგორ ცდილობენ გაუმკლავდნენ ამ პრობ- 
ლემას ახლა.

გადაწყვეტა - პრობლემის გადასაჭრელად თქვენს მიერ მოფიქრებული პროდუქტის, 
სერვისის, პროგრამის ან პოლიტიკის საბაზისო, მოკლე აღწერა. რა არის ფუნდამენტური 
იდეა, ინოვაცია.

გამოიყენეთ ბუკლეტები, პუნქტები რომლებითაც აღწერთ თქვენს გადაწყვეტილებას, 
ასევე მის ფუნქციებს, სარგებლებსა და უპირატესობებს.

კანვასი

სოციალური ზემოქმედება

ბენეფიციარებისთვის თქვენი გადაწყვეტილების
პოტენციური პოზიტიური ეფექტები

დაუგეგმავი (უნებლიე) შედეგები

თქვენი გადაწყვეტილების გამოყენების
პოტენციური ნეგატიური ეფექტები

შემოსავლის წყაროები

თქვენი გეგმა რომ გამოიმუშაოთ ფული
და გახადოთ თქვენი საწარმო მდგრადი

ფინანსური ხარჯები

თქვენი ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯები,
რომელიც უნდა გადაიხადოთ საწარმოს

მდგრადობისთვის

პრობლემა

სოციალური ან
გარემოსდაცვითი

პრობლემა
რომელსაც თქვენ

მიმართავთ

გადაწყვეტა

თქვენი გადაწყვეტის
ძირითადი

საბაზისო აღწერა

შეთავაზების უნიკალური
ღირებულება-

ბენეფიციარები

მიზეზი თუ რატომ
გამოიყენებენ თქვენს

გადაწყვეტას და არა სხვას

გზები
ბენეფიციარებამდე

სპეციფიური
საკომუნიკაციო

არხები, რომლითაც
დაუკავშირდებით
ბენეფიციარებს

ბენეფიციარები

აღწერეთ ვის
დაეხმარება თქვენი

გადაწყვეტა

ძირითადი
წინააღმდეგობები

ძირითადი
დაბრკოლებები,

რომლებსაც
შეიძლება წააწყდეთ

ძირითადი
შესაძლებლობები

თქვენი გადაწყვეტის
დამხმარე
რესურსები

პარტნიორები ან
სისტემები

შეთავაზების უნიკალური
ღირებულება-

გადამხდელები

მიზეზი თუ რატომ
გადაიხდიან თქვენს

გადაწყვეტაში და არა
სხვაში

გზები
გადამხდელებამდე

სპეციფიური
საკომუნიკაციო

არხები, რომლითაც
დაუკავშირდებით
გადამხდელებს

გადამხდელები

აღწერეთ ვის
მოუნდება

გადაიხადოს თქვენს
გადაწყვეტაში

(შესაძლოა იყოს
ბენეფიციარები ან

სხვები)

მაგალითად: შშმ პირებს, კერძოდ კი მხედველობადაკარგულ ადამიანებს, ხშირად 
უჭირთ სამსახურის მოძიება, რაც იწვევს როგორც მატერიალურ ისე ფსიქოლოგიურ 
პრობლემებს. უმუშევრობა ხშირად ხდება გადაულახავი ბარიერი მხედველობადაკარ- 
გული ადამიანების სოციალური ინკლუზიის გზაზე



მაგალითად: სოციალური კაფე, სადაც დასაქმდებიან მხედველობადაკარგული ადამი- 
ანები. კაფე იქნება უნიკალური. მომხმარებლები საკვებს მიიღებენ აბსოლუტურად ჩაბ- 
ნელებულ გარემოში, სადაც მათ შეუძღვებიან და მოემსახურებიან კაფის ბენეფიციარ- 
ები.

მაგალითად: წინააღდეგობად შეიძლება მივიჩნიოთ უკვე გამჯდარი ფსიქოლოგიური 
ბარიერები, ხოლო დაგვეხმარება სხვადასხვა შშმ პირთა უფლებადამცველი ორგანი- 
ზაცია.

მაგალითად: ჩვენი ბენეფიციარები არიან მხედველობადაკარგული ახალგაზრდები  
18-დან 29 წლამდე, რომლებსაც აქვთ დასაქმებისა და შემოსავლის გაზრდის, ასევე 
თვითრეალიზაციისა და სახელმწიფო შემწეობაზე დამოკიდებულების შემცირების სურ- 
ვილი.

გადამხდელები იქნებიან კაფეს კლიენტები, სიახლისა და ახალი შეგრძნებების მაძიებ- 
ელი ახალგაზრდები და საშუალო ასაკის ადამიანები.

მაგალითად: პოტენციურ ბენეფიციარებთან საკომუნიკაციოდ გამოვიყენებთ სოც. 
სააგენტოს და მხედველობადაკარგულ ადამიანთა პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზა- 
ციებს, ხოლო გადამხდელებისათვის ჩვენს სერვისებზე ინფორმაციის მიწოდებისათვის 
აქტიურად ჩავრთავთ სოციალურ ქსელებს, ასევე შეიქმნება კაფეს მეგობართა კლუბი 
ჩვენი ლოიალური მომხმარებლებისათვის.

ძირითადი წინააღმდეგობები და შესაძლებლობები - პრობლემის გადაწყვეტა ხშირად 
ითვალისწინებს ქცევის ცვლილებებს ან პოლიტიკური ბარიერების დაძლევას, რასაც თა- 
ვის მხრივ ჰყავს მოწინააღმდეგეები და ყველასთვის ერთნაირად მისაღები არაა. ამ სექ- 
ციაში აღწერეთ ძირითადი დაბრკოლებები თქვენი საწარმოსათვის. 

ასევე აღწერეთ ყველა ის ძირითადი არსებული და თქვენთვის ხელმისაწვდომი რესურსი, 
სისტემა და პარტნიორი, რაც ხელს შეუწყობს თქვენს საწარმოს.

ბენეფიციარები და გადამხდელები - ვინ არიან ის ადამიანები ვისზეც თქვენს სოციალ- 
ურ საწარმოს ექნება პოზიტიური ზეგავლენა.

ვინ არიან თქვენი მომხმარებლები ანუ გადამხდელები. ესენი შეიძლება იყვნენ თქვენივე 
ბენეფიციარები ან სრულებით სხვა ადამიანები. 

ვინ არიან ბენეფიციარები და ვინ არიან გადამხდელები, როგორია მათი პროფილები, რა 
აწუხებთ, რა მიზნები, საჭიროებები და მოთხოვნილებები აქვთ. 

ბენეფიციარების და გადამხდელების ღრმა ანალიზი დაგეხმარებათ მათთან კომუნიკა- 
ციის გზების გაკვალვაში და მათთვის უნიკალური შეთავაზების ჩამოყალიბებაში.

გზები ბენეფიციარებამდე და გადამხდელებამდე - რომელია თქვენი საკომუნიკაციო 
არხები, რომლითაც დაუკავშირდებით ბენეფიციარებს და გადამხდელებს, როგორ გააგ- 
ებინებთ მათ თქვენი შეთავაზების შესახებ, როგორ მიაწვდით პროდუქტს ან სერვისს.

შეთავაზების უნიკალური ღირებულება - ანუ რა არის თქვენი შეთავაზების უნიკალუ- 
რობა, ერთი მხრივ ბენეფიციარებისათვის, რის გამოც ისინი მოისურვებენ თქვენი შეთა- 
ვაზების გამოყენებას, ხოლო მეორე მხრივ გადამხდელებისათვის, რის გამოც ისინი 
მოისურვებენ გადახდას.



და ბოლოს, ისევე როგორც ყველა სხვა კანვასის შემთხვევაში არ არსებობს მკაცრად 
განსაზღვრული თანმიმდევრობა, რომელსაც უნდა მიჰყვეთ თქვენი იდეის მოდელირე- 
ბისას, მთავარია რომ პასუხი იპოვოთ ყველა კითხვაზე რაც მოცემულია სოციალური 
საწარმოს კანვასში.

მაგალითად: შემოსავლის წყარო იქნება საკვების რეალიზაცია და კორპორატიული 
ივენთები. ძირითადი ხარჯები დაკავშირებულია ხელფასებთან და პროდუქტებთან.

მაგალითად: ხშირ შემთხვევაში შშმ პირთა დასაქმება არის ფასადური და ატარებს 
პოზიტიური დისკრიმინაციის სახეს. ამ ადამიანებს სჭირდებათ დახმარება და არა შე- 
ცოდება. ჩვენს შემთხვევაში ისინი თავს იგრძნობენ უპირატეს მდგომარეობაში, ანუ მათ 
შეუძლიათ ის რაც არ შეუძლიათ „ჩვეულებრივ“ ადამიანებს, კერძოდ იმუშაონ სიბნე- 
ლეში.

ხოლო გადამხდელებს ვთავაზობთ უნიკალურ შეგრძნებებს და სიახლეს, ცნობილია 
რომ ხუთიდან ერთ ერთი გრძნობის გათიშვისას აქტიურდება ყველა დანარჩენი, შესამა- 
ბისად სიბნელეში გემოს აღთქმა 25%-ით იმატებს.

მაგალითად: შესაძლოა დასაქმების მსურველთა რაოდენობა იყოს ძალიან დიდი და 
კაფემ ვერ შეძლოს მათი დაკმაყოფილება.

მაგალითად: ბენეფიციარები ბიუჯეტის მომხმარებლებიდან გადაიქცევიან ბიუჯეტის შე- 
მავსებლებად.

შემოსავლის წყაროები და ფინანსური ხარჯები - ეს ორი პუნქტი ძალიან ნაცნობია 
მათთვის ვინც უკვე გაეცნო ამ პლატფორმაზე განთავსებულ ინფორმაციას ბიზნეს მოდელ 
კანვასის შესახებ. 

აღწერეთ რა იქნება თქვენი ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯები, რომელიც უნდა გადაიხ- 
ადოთ საწარმოს მდგრადობისათვის, ასევე როგორ აპირებთ რომ გამოიმუშაოთ ფული, 
რამდენს გადაიხდიან გადამხდელები, რა იქნება გადახდის პირობები და ა.შ.

ნეგატიური შედეგები - აღწერეთ ის შესაძლო ნეგატიური შედეგები რაც შეიძლება დად- 
გეს თქვენი საწარმოს მოქმედების შედეგად. მაგალითად, თქვენმა დახმარებამ შესაძ- 
ლოა ბენეფიციარები გახადოს დამოკიდებული და შეუმციროს მათ განვითარების მოტი- 
ვაცია. 

დაფიქრდით რა სხვა საზღაურის გადახდა მოუწევთ ბენეფიციარებს, თქვენი გადაწყვე- 
ტილებით სარგებლობისას.

სოციალური ზემოქმედება - და ბოლოს რა გავლენა ექნება თქვენს საწარმოს ბენეფი- 
ციარებზე და საზოგადოებაზე. აღწერეთ როგორც ეფექტის არსი, ანუ რა სარგებელს 
მიიღებენ ადამიანები, ასევე ეფექტის მასშტაბები, ანუ რამდენად დიდი იქნება ეს სარ- 
გებელი

შემთხვევით არ არის ეს ორი სექცია კანვასის ცენტრში, უნიკალურობა მართლაც რომ 
ცენტრალური ფაქტორია. არ დაგავიწყდეთ რომ თქვენ გყავთ კონკურენტები და ამ კონ- 
კურენტულ გარემოში ცალკე ბენეფიციარებმა და ცალკე გადამხდელებმა უნდა გააკეთონ 
არჩევანი თქვენს სასარგებლოდ. 




